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CO TO JEST
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW?
Optymalizacja kosztów w firmie, to nic innego jak
sprawne zarządzanie wydatkami bez względu na
wielkość firmy, czy liczbę zatrudnionych w niej
pracowników. Gospodarne wydawanie firmowych
pieniędzy to znaczny % sukcesu optymalizacji
kosztów. Takie działania natomiast pozwalają w
utrzymaniu stabilizacji finansowej w firmie, jak
również utrzymanie wysokiej jakości usług. 
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KORZYŚCI OPTYMALIZACJI
Korzyści z dobrze przeprowadzonej optymalizacji są ogromne.
Przede wszystkim optymalizacja pozwala nam na znalezienie
oszczędności, których wielkość w skali roku może okazać się
bardzo duża. Środki te możemy przeznaczyć na inwestycje i

dalszy rozwój firmy.



CZYM JEST KOSZT 
W FIRMIE?



Koszt w firmie, to nic innego jak wydatek potrzebny do wygenerowania 
przychodu z danej działalności. 
Ważne aby wykazać w razie kontroli przed urzędem skarbowym, że dany wydatek 
w jakiś sposób łączy się z prowadzeniem naszej działalności. Niestety w 
dzisiejszych czasach interpretacja urzędników często bywa kłopotliwa. Nie ważne 
co Twoim zdaniem jest kosztem, że faktycznie dana rzecz została zakupiona na 
potrzeby firmy. Ważne jak dany wydatek ma się do ustawy o podatku dochodowym 
zawierającym spis wydatków, które z założenia nie mogą stanowić kosztów 
uzyskania przychodów.  
 
Wbrew powszechnej opinii uważam, że warto generować wysokie koszty choć jest 
to swojego rodzaju paradoks i zaprzeczenie temu o czym napisałem wcześniej. 
Wysokie koszty w firmie oznaczają niższy podatek dochodowy i VAT do zapłaty. 
Ważne jednak aby robić to umiejętnie i nie naginać przepisów prawa. 
W tej kwestii zapraszam do kontaktu i spotkania podczas, którego mogę 
przedstawić odpowiednie praktyki pomagające w generowaniu kosztów bez 
uszczerbku na finansach firmowych. Sporo dowiecie się też z tego poradnika. 
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KOSZTY FIRMOWE, 
A VAT



Ważna sprawą w tym przypadku, to bycie tak zwanym 
czynnym podatnikiem VAT. Daje to możliwość 
dokonywania zakupów VAT'owych, a tym samym 
obniżanie podstawy opodatkowania, oraz obniżenia 
kwoty VAT do zapłaty.  
 
VAT od sprzedaży to nic innego jak VAT należny. Jest 
to kwota podatku VAT, która "należy się" urzędowi 
skarbowemu. Natomiast VAT od zakupów to VAT 
naliczony. Jest to kwota, która została "naliczona" 
przez sprzedawcę, którą płaci sprzedający.  
 
Przy zastosowaniu odpowiednich wydatków firmowych 
można obniżyć VAT od sprzedaży odejmując od niego 
kwotę VAT od zakupów.  
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JAKIE KOSZTY 
FIRMOWE 

POZWALAJĄ 
OBNIŻYĆ VAT?



Prowadząc firmę mamy obowiązek weryfikacji naszych wydatków sprawdzając, czy 
dany zakup można włączyć do kosztów firmowych. To podstawa 
do obniżenia opodatkowania i pomniejszenia kwoty VAT należnego. 
 
Jakie wydatki możemy bezpiecznie uwzględnić w kosztach naszej firmy? 
  
- czynsz i media 
- abonament telefoniczny i internet 
- meble biurowe 
- akcesoria biurowe 
- remont biura 
- elementy dekoracyjne 
- komputery oraz elektronika na potrzeby prowadzenia firmy 
- różnego rodzaju oprogramowanie  
- urządzenia peryferyjne, jak drukarki, skanery itp. 
- książki i czasopisma branżowe 
- szkolenia i kursy językowe 09



JAK 
PRZEPROWADZIĆ 
OPTYMALIZACJĘ 

KOSZTÓW 
W FIRMIE?



JAK SKUTECZNIE OPTYMALIZOWAĆ KOSZTY FIRMY? 

W wielu firmach, pomimo przeprowadzanej optymalizacji efekty nie są widoczne. 
Dlaczego? Powodem jest niezrozumiałość tego procesu, krótkowzroczność, brak 
umiejętnego zarządzania finansami w praktyce i brak odpowiedniej strategii 
implementacji. 
Niestety proces optymalizacji często niesie za sobą obowiązek cięcia kosztów. 
Trzeba również uważać na tzw. pułapki cięcia kosztów, gdyż im więcej chcemy 
zaoszczędzić w firmie, tym bardziej rośnie ryzyko zahamowania dalszego rozwoju 
organizacji. 
 
Aby skutecznie zoptymalizować koszty firmowe wystarczą 3 kroki: 
 
- poznać sytuację i zrozumieć procesy firmowe, zwłaszcza w zakresie kosztów 
zakupu (audyt) 
- opracować raport zawierający propozycje działań optymalizujących w celu 
uzyskania obniżenia kosztów w konkretnych obszarach działalności 
- wdrożyć program optymalizacyjny, zbudować strategię długoterminową 
-monitorowanie efektów i analiza programu 
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Oczywiście to ogólny zarys. Pod każdym z tych punktów kryje się 
mnóstwo procesów, pracy, czasami całego zespołu specjalistów. Im 
większy biznes, tym tych podpunktów będzie więcej.  
 
 
 
 
 
 
Pamiętajmy również, że zmniejszenie wydatków w firmie np. o 8-10%, gdzie 
rezygnujemy z dodatkowych świadczeń dla pracowników jak np. bilety na 
wydarzenia, bonusy, karty na siłownie czy imprezy okolicznościowe, może 
odbijać się na zespole. Dlatego nie zawsze potrzebne będzie “trzęsienie 
ziemi”. Czasami wystarczy uszczelnić obecne wydatki, sprawdzić gdzie 
pieniądze nam uciekają i dokładniej przeanalizować czy konieczne jest 
kupowanie danego produktu lub usługi. To często pozwala wygospodarować 
dodatkowe % w firmie, bez konieczności redukcji poziomu pracy naszego 
zespołu. 12



Inne stosowane metody optymalizacji kosztów w firmie, to redukcja 
zatrudnienia. Osobiście uważam jednak, że jest to droga donikąd. To tak 
jakbyśmy szukając oszczędności w opłatach za prąd, nagle w kilku pokojach w 
naszej siedzibie mieli pracować po ciemku. Jakość pracy spadnie do zera, co 
będzie nas kosztować znacznie drożej niż te kilkadziesiąt złotych na rachunku 
za energię… Znacznie lepszym rozwiązaniem jest pozbycie się części 
niepotrzebnych zadań, niż ludzi. Zanim to zrobimy konieczna jest ocena, które 
z nich generują więcej kosztów/czasu niż korzyści. Niektórych procesów może 
nie opłaca się ruszać? 
 
Kolejny sposób dotyczący optymalizacji kosztów w firmie, to dobra 
koordynacja zakupowa wszystkich działów. Zbierając np. zamówienia 
zakupowe ze wszystkich działów w jednym miejscu, możemy przy większych 
ilościach oraz częstych zakupach liczyć na pokaźne zniżki od dostawców. 
Oszczędzać w ten sposób można również na podróżach służbowych. 
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Pamiętajcie, że w zasadzie wszystkie usługi, z których korzysta nasz biznes 
można negocjować! Myślę, że wielu z Was zaskoczyła by kwota, którą można w 
ten sposób zaoszczędzić 
 
Następnym sposobem na skuteczną optymalizację kosztów jest outsourcing 
niektórych działów i procesów w firmie. Oddanie usług księgowych, prawnych 
czy usług informatycznych, zewnętrznym firmom może znacząco zredukować 
koszty w danym sektorze. A co ważne, jednocześnie podniesie się poziom i 
jakość tej obsługi. Takie oddelegowanie procesów, znacząco zredukuje koszt 
bez ponoszenia strat biznesowych danej organizacji. Z jednej strony koszt 
usługi będzie mniejszy, niż zatrudnienie samodzielnego fachowca. Z drugiej 
strony otrzymujecie zazwyczaj dostęp do całego zespołu specjalistów, którzy 
są do Waszej dyspozycji. 
 
Ta forma optymalizacji jest coraz bardziej popularna w Polsce. Na Świecie ten 
trend trwa już od przynajmniej 20 lat i co ważne – sprawdza się w praktyce!
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Jednym z podstawowych 
problemów firm i obawą 
przed zrobieniem rzetelnej 
optymalizacji jest lęk przed 
zmianą.  
 
 
Dotyczy to zarówno szczebla 
menadżerskiego jak i 
pracowników. Właściciele firm 
obawiają się  dodatkowych 
kosztów związanych z nowymi 
wdrożeniami, nie 
zastanawiając się jakie 
korzyści może to przynieść w 
dłuższej perspektywie. 
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6 PRZYKŁADÓW OPTYMALIZACJI

zmniejszenie rachunków telefonicznych
zmniejszenie rachunków za energię
negocjacje umów

OPŁATY ZA MEDIA

komputery poleasingowe 
outsourcing IT firmie zewnętrznej
darmowe oprogramowanie biurowe 

DZIAŁ IT
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lepsza organizacja wydatków na 
pracowników (delegacje itp.)
zatrudnianie w formie telepracy np. w dziale 
handlowym
leasing pracowniczy - pracownicy do 
wynajęcia pod konkretne zlecenia

PRACOWNICY B2B

redukcja kosztów wynajmu, zmiana lokalizacji
obniżenie kosztów wynajmu poprzez 
oferowanie np. wirtualnego adresu pod 
adresem swojej lokalizacji

BIURO
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zredukowanie kosztów druku za pomocą 
automatyzacji i wdrożenia wydruków 
dwustronnych.
leasing drukarki - stały koszt druku, który 
pozwoli na zaplanowanie budżetowe
wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów

WYDATKI 
BIEŻĄCE 

redukcja kosztów sprzątania biura to 
jedna z najbardziej popularnych form 
optymalizacji kosztów w firmie. 
Ważna w tym przypadku jest analiza 
wydajności i jakości detergentów. 

SPRZĄTANIE
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Wsparcie w 
optymalizacji  

kosztów



Wiedząc, jak ważnym wyzwaniem jest optymalizacja kosztów 
firmowych, warto rozpatrzyć poszukanie wsparcia w tych 
działaniach. Dobrze skorzystać z doświadczeń i praktycznego rozeznania 
tych, którzy już mają to za sobą. To może być kompleksowa pomoc, która 
obejmie wszystkie firmowe procesy, albo możecie skupić się na 
poszczególnych dziedzinach, zaczynając od najbardziej istotnych. 
 
Oczywiście mogę Wam w tym pomóc. Zarówno całościowo, jak też w 
wybranych aspektach. Jestem do Waszej dyspozycji. Napiszcie do mnie, 
krótko przedstawiając sytuację i porozmawiajmy o Waszym biznesie! 
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Znajdziesz mnie na:

www.droga-do.pl 
marcin@droga-do.pl 

https://www.facebook.com/vincentdrogado/
https://www.instagram.com/droga_do_
https://twitter.com/Marcin_Vincent
http://www.droga-do.pl/

