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O firmie  
Grupa doświadczonych specjalistów CDB, kierując finansami Klientów wdraża w ich spółkach 

procedury i zarządza procesami ukierunkowanymi na systematyczne zwiększanie efektywności 

prowadzonej przez przedsiębiorców działalności biznesowej. Zespół CDB to wysokiej klasy 

specjaliści: – dyrektorzy finansowi (CFO Outsourcing), kontrolerzy, doradcy podatkowi, specjaliści ds. 

finansów spółek (Księgowość Outsourcing) oraz zespół kadrowo- płacowy.  

Oprócz bieżącego prowadzenia wybranych spraw np. księgowych lub kadrowo-płacowych, potrafimy 

w odpowiedni sposób dokonać kompleksowej analizy przedsiębiorstwa, a uzyskane wyniki połączyć z 

pozostałymi  informacjami dotyczącymi spółki oraz jej otoczenia rynkowego i na tej podstawie 

zarekomendować zarządowi konkretne rozwiązania (CFO outsourcing). 

Dla maksymalnego komfortu naszych klientów współpracujemy z wieloma kancelariami prawno-

podatkowymi, co pozwala nam na rekomendowanie bezpiecznych, aczkolwiek jednocześnie 

nieszablonowych rozwiązań, każdorazowo zweryfikowanych pod względem bezpieczeństwa 

prawnego.  

Wspieramy naszych Klientów w projektach fuzji i przejęć (doradztwo transakcyjne, wyceny). 

Inne Ubezpieczenie OC 

Języki polski, angielski 

Data powstania 2003  
 

Strona internetowa  www.cdb.pl 

 

Zarząd 

  

 

 

 

 

Michał Mazurek 

Członek Zarządu, Partner 

  

   

 

 

 

 

Robert Rogala 

Członek Zarządu, Partner 
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Analiza procesów 
Dla naszych Klientów dokonujemy analizy efektywności funkcjonowania struktur, procedur i procesów 

w zakresie organizacji i działania zespołów kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych. 

W przedsiębiorstwach zarówno posiadających działy in-house, jak również outsourcujących tego typu 

usługi bardzo często brakuje elastycznych i w pełni dostosowanych do potrzeb danej organizacji 

rozwiązań. Główną bolączką są również wysokie koszty, przerost zatrudnienia i brak ergonomii. Nie 

ma odpowiednich narzędzi pozwalających na automatyzację procesów i czynności powtarzalnych.  

Zarządzający menedżerowie i właściciele potrzebują profesjonalnego wsparcia, aby zdiagnozować 

ewentualne problemy i zweryfikować czy w określonych obszarach/strukturach firma może działać 

efektywniej. 

Kluczowe zagadnienia na jakie zwracamy uwagę podczas analizy to: 

Efektywna organizacja zespołów 

Zastosowanie właściwych rozwiązań informatycznych 

Poziom kosztów  

Pomiar jakości pracy 

 

Ze strony CDB  ww. projekty realizowane są zazwyczaj przez kilkuosobowe zespoły (najczęściej 3 

osobowe), w których skład, oprócz osób merytorycznych w danej dziedzinie (kadry i płace, finanse czy 

księgowość),  wchodzi analityk procesów biznesowych. Nadzór sprawuje doświadczony menedżer. 

Usługa jest każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb i rodzaju prowadzonej przez 

Klienta działalności biznesowej oraz celów jakie chce osiągnąć. 
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Outsourcing finansowo-

księgowy 
Usługa dedykowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw intensywnie rozwijających się oraz firm 

z sektora MSP, które chcą zoptymalizować koszty obsługi księgowej (uzyskać cenę adekwatną do 

wykonywanej przez biuro księgowe pracy). Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT (przesyłanie 

dokumentów w formie elektronicznej oraz elektroniczny obieg i akceptacja dokumentów –  CDB 

Workflow) na znaczeniu traci lokalizacja. 

Wyróżniamy się na rynku 

1. Wysoką efektywnością: wykorzystujemy nowoczesne narzędzi IT, pozwalające na zastąpienie 

“czynnika ludzkiego”, automatyzacją procesów księgowych. 

2. Doświadczeniem rynkowym: gwarantującym wysoką jakości merytoryczną. 

3. Interdyscyplinarnym zespołem specjalistów. 

Klientom zapewniamy 

Optymalne kosztowo usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. 

Dostosowanie do szczególnych wymagań związanych z branżą w jakiej działa klient czy 

rodzajem działalności danej spółki (m.in. raportowanie na potrzeby Komisji Nadzoru 

Finansowego). 

Dedykowany system elektronicznego obiegu oraz archiwizacji dokumentów. 

Szybkie i rzetelne raportowanie finansowe. 

Cykliczne audyty podatkowo-księgowe. 

Wsparcie w zarządzaniu płynnością (monitoring należności, raportowanie  i windykacja). 

Doradztwo podatkowe, wpływające na zmniejszenie miesięcznych obciążeń z tytułu 

zobowiązań publiczno-prawnych. 

Dostęp do szerokiego zespołu specjalistów ze wszelkich dziedzin szeroko rozumianych 

finansów i zarządzania, księgowość jest jednym z wielu obszarów naszej działalności. 

Dedykowany Klientowi Opiekun utrzymuje stały kontakt z księgowym oraz Klientem; 

dodatkowo, po konsultacjach z konkretnym specjalistą, potrafi zasugerować Klientom podjęcie 

działań spoza obszaru księgowości, mogących zwiększyć wartość jego przedsiębiorstwa. 
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CDB Workflow 

Główne funkcjonalności 

 Integruje  systemy informatyczne klientów z systemem CDB Workflow. 

 Pozwala na zastąpienie obiegu dokumentacji papierowej obiegiem elektronicznym. 

 Systematyzuje i usprawnia obieg i akceptację dokumentów. 

 Umożliwia klientom przeglądanie swoich dokumentów 24h na dobę 7 dni w tygodniu. 

 Daje możliwość elastycznej definicji uprawnień do akceptacji dokumentów zależnie od np. 

kwoty dokumentu, typu dokumentu, zmiany uprawnień  akceptacyjnych po przekroczeniu 

budżetu etc. 

 Zintegrowanie systemu CDB Workflow z systemem księgowym umożliwia automatyczne 

księgowanie dokumentów on-line. 

 Integracja systemu księgowego z CDB Workflow i budżetem firmy, pozwala na kontrolowanie, 

czy dany wydatek powoduje przekroczenie budżetu. 
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Outsourcing kadr i płac 
 

Jak działamy 

Obsługa kadrowa i płacowa osób zatrudnionych u Klientów to jeden z najważniejszych procesów, 

które wspieramy. Dzięki specjalizacji i długoletniemu doświadczeniu potrafimy tak zorganizować 

procesy, aby przy zachowaniu wysokiej jakości minimalizować koszty po stronie Klientów. 

W tym celu rozwinęliśmy szereg narzędzi informatycznych, wspierających i usprawniających 

podstawowe procesy związane z bieżącą obsługą Klienta. Jako innowacyjna firma otrzymaliśmy 

wiele  dotacji z funduszy unijnych na rozwój i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań. 

Szczególną staranność przykładamy do jakości świadczonych usług oraz do bieżącego 

aktualizowania zmieniających się przepisów prawa. 
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Ułatwiamy zarządzanie kadrowo-płacowe poprzez: 

1. nowoczesne rozwiązania IT, automatyzujące, porządkujące i przyspieszające procesy, m.in. 

CDB Personnel System czy automatyzacja procesu naliczania i wypłaty wynagrodzeń (pełna 

poufność i ochrona danych pracowników) 

2. wsparcie w optymalizacji, przygotowywaniu oraz wdrażaniu procedur ułatwiających 

zarządzanie kadrowo-płacowe 

3. usprawnienie procesu komunikacji dzięki infolinii do kontaktu pracowników Klienta z naszym 

działem kadr i płac 

4. szkolenia i konsultacje dla kadry menedżerskiej systematyzujące niezbędną wiedzę z zakresu 

kadr i płac 

5. dostęp do doświadczonych i uznanych z zakresu prawa pracy ekspertów 

CDB Personnel System  

Udostępniamy Klientom możliwość korzystania ze specjalnego narzędzia informatycznego 

pozwalającego na przetwarzanie różnego rodzaju dokumentów powstających w organizacji. Narzędzie 

ułatwia przede wszystkim proces obiegu dokumentów w firmie oraz daje możliwość ich 

wieloszczeblowej akceptacji, dzięki czemu staje nie niezwykle przydatne m. in. w procesach 

związanych z zatrudnianiem, zmianą warunków oraz zwalnianiem pracowników, ale także przy 

zawieraniu umów cywilno-prawnych. Zaletą narzędzia CDB Personnel System  jest możliwość jego 

dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta oraz możliwość jego wykorzystania do każdego, 

powtarzającego się w organizacji procesu. 

CDB Personnel System posiada również funkcje portalu pracowniczego usprawniający obsługę 

kadrową, m.in. dzięki takim funkcjonalnościom, jak: 

automatyczne generowanie gotowego skierowania na badania oraz dokumentów do 

założenia  teczki osobowej pracownika 

zarządzanie wnioskami urlopowymi –  ich składanie i akceptacja oraz dostęp do aktualnego 

stanu urlopowego 

za pomocą Systemu pracownik zgłasza sprawę w sposób uporządkowany, otrzymuje 

informację, kto zajmuje się jego sprawą i jaki jest jej status oraz na końcu dostaje efekt, czyli 

odpowiedź, zaświadczenie itp. 

dostęp do pasków wynagrodzeń 

dostęp do elektronicznych akt osobowych 

dostęp dla Klienta do cyklicznych raportów 
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Projekty i Klienci 
Obsługujemy Klientów z różnych branży i sektorów gospodarki. Obsługujemy  przedsiębiorstwa  o 

różnym modelu działalności biznesowej, także posiadające struktury wielodziałowe.    

 

Nasi Klienci to również firmy usługowe, handlowe oraz produkcyjne, zatrudniające od kilkudziesięciu 

do ponad tysiąca osób.  

 

Dodatkowo o naszej jakości oraz zdolności do obsługi wymagających firm świadczy fakt, że w 

gronie Klientów posiadamy zarówno spółki notowane na polskiej, jak i zagranicznych giełdach. 

Mamy Klientów z tak prestiżowych branż, jak branża finansowa (gdzie nasza praca podlega 

dodatkowej weryfikacji przez KNF – Komisja Nadzoru Finansowego) czy prawnicza (blisko 

współpracujemy z największą polską kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka Sp. 

Komandytowa – obsługując kilkunastu ich klientów). Nie stanowi dla nas problemu obsługa firm o 

działalności ogólnokrajowej,  jak i międzynarodowej. Nasza praca weryfikowana jest przez zarządy, 

właściciel, inwestorów, audytorów oraz polskie i międzynarodowe instytucje finansowe. 

 

W portfolio naszych Klientów, znajdują się również takie znane ogólnopolskie i międzynarodowe 

firmy, jak np. Wittchen S.A., Open Finance S.A., Home Broker S.A., Noble Funds S.A., Bioeton S.A., 

Sandler Training, Volkswagen Bank, Bank Sal Openheim (przedstawicielstwo banku 

zagranicznego), Adamed, Interchem. 

 

Powyżej wymieniliśmy głównych i najbardziej znanych Klientów naszej firmy. Najważniejsze jest 

jednak to, że nie specjalizujemy się wyłącznie w obsłudze tych największych. W naszym portfolio są 

również średniej wielkości firmy. Nasze doświadczenie i rozwiązania pozwalają nam na współpracę 

nawet z firmami rozpoczynającymi swoją działalność – jednakże wraz z ich wzrostem nasz zespół 

jest bez problemu w stanie obsługiwać rosnącą  liczbę zdarzeń gospodarczych, która ma miejsce u 

naszych Klientów. Przykładem jest np. Open Finance S.A. – ogólnopolska sieć doradców 

finansowych. Firma rozpoczynała naszą współpracę posiadając tylko jeden oddział w Warszawie, 

aby po kilku latach dojść do kilkudziesięciu oddziałów w całym kraju. 
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Kontakt w sprawie oferty 
 

  

 

 

Martyna Buczek 

Opiekun Klienta 

 

22 460 85 50 

mbuczek@cdb.pl 
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 Dane spółki 

 

Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. 

ul. Mariensztat 8 

00-302 Warszawa 

48 22 460 85 50 

biuro@cdb.pl 

www.cdb.pl 

 

KRS: 0000177962, NIP: 525 22 80 504, REGON: 015593066 


