
 

 

 

Przedsiębiorcy mogą nie łamiąc prawa płacić mniejsze podatki, dzięki wykorzystaniu różnych 

możliwości jakie dają im obowiązujące przepisy. Optymalizacja podatkowa umożliwia obniżenie obciążeń 

nakładanych przez fiskus, a co za tym idzie prowadzi do poprawy finansów naszej firmy. Kluczowa w tym 

przypadku jest ciągła analiza przepisów oraz dopasowywanie odpowiedniej strategii podatkowej. O tym na 

czym to wszystko polega dyskutowano w trakcie osiemnastego warsztatu networkingowego SFoP. 

Wydarzenie zrealizowane w ramach Projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości odbyło się 9 lipca 2014 r.  

w sali konferencyjnej Obiektu Sportowego przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego. 

Warsztaty rozpoczęły się tradycyjnie – pierwsza część poświęcona była nowo przybyłym uczestnikom. 

Osoby, które po raz pierwszy zetknęły się ze SFoP otrzymały w jej trakcie, garść niezbędnych informacji 

teoretycznych i organizacyjnych. Wprowadzenia w tematykę networkingu dokonał dr Jan Dąbrowski, ekspert 

merytoryczny z Akademii Leona Koźmińskiego. „Jeżeli przyjmiemy nastawienie, w którym w ludziach zamiast 

konkurentów, zaczniemy szukać płaszczyzn do nawiązania współpracy, wzajemnego podpowiadania sobie oraz 

inspirowania to biznes przestaje być miejscem drapieżnej rywalizacji, a zaczyna być przyjazny i przyjemny.  

W dodatku wbrew temu co wielu się wydaje nasze działania mogą stać się bardziej opłacalne  

i skuteczne” – przekonywał. 

Kolejną fazę, po wstępie stanowił niezmienny element spotkania, czyli praca w grupie warsztatowej. 

Szybkie, następujące po sobie wystąpienia umożliwiły przybyłym przedstawienie się oraz zaprezentowanie 

swojej działalności. W finale, wyłoniony lider pokrótce charakteryzował wszystkich uczestników, uwzględniając 

zarówno osiągnięcia zawodowe, jak też obszar zainteresowań właścicieli firm, którzy weszli w jej skład.  

W następnej części odbył się warsztat tematyczny pt.: „Czy niskie podatki są możliwe?”. Został on 

poprowadzony przez Iwonę Chłopek reprezentującą spółkę doradztwa podatkowego KDPIC. Prelegentka 

omówiła kilka sposobów, które pozwalają na zmniejszenie płaconych przez naszą firmę podatków. Poruszone 

zostały m.in. zagadnienia leasingu operacyjnego, podatku progresywnego oraz handlu zagranicznego jako 

sposobów na ustanowienie tarczy podatkowej dla przedsiębiorstwa. „Bardzo często właściciele firm dokonują 

błędnych kalkulacji, często nieadekwatnych do dochodów swoich firm, przez co sami zwiększają swoje obciążenia 

podatkowe. Warto, więc zasięgać opinii specjalistów” – przekonywała Prelegentka. Po zakończonej prelekcji 

przyszedł czas na pytania oraz na nieformalny networking.  

Niezależnie od tego czy prowadzą Państwo swoją działalność, pracują na etacie czy dopiero szukają 

swojego miejsca w biznesie to relacje zarówno z klientami, jak i innymi przedsiębiorcami są niezwykle istotne. 

Dlatego już dzisiaj zapraszamy na ostatnie spotkanie networkingowe, które odbędzie się  

10 września b. r. w Obiekcie Sportowym przy Zespole Szkół Nr 79. 

 

 


