
Brakuje Ci 
czasu
na rozwój 
biznesu?

Chcesz podnieść 
efektywność 
pracowników?

Chcesz podążać 
za nowymi 
technologiami?

Brak Ci kontroli 
nad tym co się 
dzieje w Twojej 
organizacji?

OPTYMALIZUJ PROCESY
I ROZWIJAJ BIZNES

P K F  A G I L I T Y



01
zatrudnienie 
i onboarding

02
przeszerego-
wanie

04
wypowiedzenie 
i obiegówka 

05
zapotrzebowanie 
i zamówienia

Proces standaryzujący zatrudnienie nowego pracownika 
oraz przygotowujący organizację do jego przyjęcia. Pozwa-
lający na zachowanie zgodności z obowiązującymi prze-
pisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Eliminuje ryzy-
ko związane z nadużyciami oraz powiadamia odpowiednie 
komórki w organizacji o zatrudnienie nowego pracownika. 
Pozwala kontrolować nadawanie odpowiednich uprawnień 
nowo zatrudnionym osobom.

Proces nieobecności i delegacji to przede wszystkim 
oszczędność czasu i pieniędzy. Wszystkie wnioski są kie-
rowane modułowo do osób akceptujących, co ogranicza 
koszty związane z papierowym obiegiem dokumentów oraz 
pozwala na prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem 
rozliczenie powyższych czynności.

Proces zapotrzebowania i zamówienia ma za zadanie 
zoptymalizować procesy składania zapotrzebowania oraz 
zamawiania tak, by stały się one efektywne, szybkie i pro-
ste. Procesy te zostały stworzone by maksymalnie skrócić 
czas akceptacji oraz zlikwidować szukanie osoby decyzyj-
nej. Zapoczątkowane procesy trafiają od razu do osób de-
cyzyjnych, co eliminuje również możliwe nadużycia z tym 
związane.

Proces przeszeregowania ma za zadanie łatwe i szybkie 
dokonanie odpowiednich zmian kadrowych, które następnie 
samoczynnie zaczytują się do systemu kadrowo-płacowego. 
Cały proces minimalizuje czynności związane z dokonaniem 
przeszeregowania oraz powiadamia powiązane z tym 
działy organizacji. Dzięki konieczności akceptacji eliminuje 
również ryzyko związane z nadużyciami jakie mogą temu 
towarzyszyć.

Proces wypowiedzenia i obiegówki pozwala przede wszyst-
kim na większą kontrolę końcowego rozliczania się pracow-
nika oraz odbierania nadanych wcześniej uprawnień. Po 
zainicjowaniu przez bezpośredniego przełożonego proces 
powiadamia również odpowiednie działy wymuszając od 
nich podjęcie odpowiednich działań pozwalających na za-
mknięcie obiegówki.

03
nieobecność 
i delegacja



obieg faktury
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_zarządzanie 
procesami 
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06
obieg faktury

Proces obiegu dokumentów kosztowych tj. faktur pozwa-
la nam niezwykle szybko zaakceptować, rozpisać koszty 
i zaksięgować taki dokument, co z kolei przekłada się na 
nasz czas, jaki poświęcamy temu procesowi. Akceptować 
możemy zdalnie z każdego miejsca na  świecie, a ograni-
czenie papierowego obiegu dokumentów zmniejsza nasze 
koszty. Sam proces daje nam większą kontrolę nad koszta-
mi w organizacji.

Proces archiwizacji dokumentów daje nam dostęp do na-
szej wewnętrznej biblioteki kosztowej, zdalny podgląd do-
kumentów oraz oznaczenie gdzie znajdują się fizycznie po-
szukiwane dokumenty  jest niezwykle pomocny w szybkim 
dostępie do właściwej dokumentacji. Dzięki temu proceso-
wi oraz procesowi nadawania i odbierania uprawnień mamy 
również pewność, iż dokumentacja będzie przeglądana tyl-
ko przez osoby do tego upoważnione.

Proces zarządzania uprawnieniami otwiera nam drogę do 
uporządkowania i stałej kontroli nad nadawanymi i odbiera-
nymi uprawnieniami pracowniczymi. Dzięki temu procesowi 
mamy stały wgląd w stopnie uprawnień i możemy odpo-
wiednio markować dokumenty, tak by osoby nieuprawnione 
nie miały możliwości wglądu. Uprawnienia mogą być nada-
wane i odbierane czasowo.

Proces obiegu spraw pracowniczych daje możliwość cał-
kowitego wyeliminowania papierowego obiegu dokumen-
tów i szybkiego oraz sprawnego załatwiania potrzebnych 
zaświadczeń, wniosków. Eliminuje wszelkie nadużycia pra-
cownicze z tym związane gdyż każdą sprawę pracowniczą 
musi zaakceptować bezpośredni przełożony.

Proces szkolenia i medycyna pracy nie tylko ułatwia nam 
życie, ale również pilnuje by wszelkie sprawy z tym związa-
ne były przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem 
oraz obowiązującymi terminami.



OUTSOURCING KSIĄG

_usługi pokrewne

Partner Zarządzający 
PKF BPO Consult

+ 48 606 859 613
grazyna.sadowska@pkfpolska.pl

Dyrektor Biura Zarządu 
i Rozwoju Usług  
PKF BPO Consult

+ 48 607 200 686
karolina.strankowska@pkfpolska.pl

KRZYSZTOF SADOWSKI
Dyrektor Centrum Informatyki 
Grupa Kapitałowa PKF Consult

+ 48 606 650 071 
krzysztof.sadowski@pkfpolska.pl

_kontakt_PKF International
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PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult w Polsce, której jednostka dominująca PKF Consult Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. jest firmą członkowską PKF International Limited rodziny firm niezależnych pod względem prawnym i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania 
działań przez jakąkolwiek firmę członkowską lub korespondencyjną bądź firmy członkowskie lub korespondencyjne.



_dla małych i średnich 
organizacji

_dynamicznie rozwijających się

_pragnących większej kontroli wewnętrznej

_chcących  zminimalizować czas poświęcony  

na działania  administracyjne

_chcących posiadać więcej czasu

na rozwój biznesu 

_pretendujących do pozycji lidera na rynku

_dlaczego warto

_systematyzacja ścieżek i procedur 

organizacyjnych

_zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem

_uporządkowanie przepływu dokumentacji 

i informacji w organizacji

_udrożnienie wąskich gardeł

_zwiększenie wydajności procesowej  

_uszczelnienie i większa kontrola nad kosztami  

oraz przeciwdziałanie nadużyciom

_oszczędność kosztów poprzez eliminację 

papierowego obiegu dokumentów 

_zarządzanie uprawnieniami pracowniczymi

i budowanie odpowiedzialności za zadania 

_PKF International

_Łódź

ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź
tel.: 42 637 10 11
fax: 42 637 31 72

_Gdańsk
ul. Szymanowskiego 4
80-266 Gdańsk
tel.: 58 321 73 31
fax: 58 741 54 02

_Warszawa

ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa
tel.: 22 560 76 50
fax: 22 560 76 63

_Wrocław

Al. Armii Krajowej 12/5 
50-541 Wrocław
tel/fax: 71 367 00 04

_Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 roku 
nr 406 
61-441 Poznań
tel.: 61 668 68 62
fax: 61 668 68 60

_Katowice

ul. Gawronów 22
40-527 Katowice
tel/fax: 32 253 66 69
tel.: 32 253 84 98

_Opole

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
tel/fax: 77 454 73 08

pkfconsult@pkfpolska.pl


