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Colleagues for life! #6
Drodzy Alumni,
Nowy rok to nowe wyzwania, które chętnie podejmujemy. Dlatego i Was chcielibyśmy
zachęcić do podjęcia wyzwania i udziału w konkursie!
Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu.
Dlatego przy tworzeniu idei „Making an impact that matters” pracownikom firmy
przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój
społeczny. Dlatego w tym roku została zorganizowana już 3 edycja konkursu na inicjatywy
społeczne pracowników Deloitte, a jedną z nich będą mieli możliwość realizować Alumni
Deloitte. Zachęcam do zgłaszania pomysłów.
Zapraszam również wszystkich zainteresowanych tematem transformacji cyfrowej i
sztucznej inteligencji do udziału w Singularity University Summit w Pradze.
Przygotowaliśmy dla Was wyjątkową ofertę.
Powodzenia!
Pozdrawiam,
Tomasz Konik
Clients & Industries Leader, Deloitte Polska

Co nowego?
UWAGA! Ogłaszamy konkurs na inicjatywy społeczne Deloitte
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w tym roku jedna z inicjatyw społecznych
Deloitte zostanie wybrana wśród inicjatyw zgłoszonych przez Was, Alumnów Deloitte, gdyż
Wy również macie możliwość wspierać swoje otoczenie. Dlatego ogłaszamy konkurs na
inicjatywę społeczną Alumnów Deloitte!
Konkurs „iNICJATYWY społeczne Deloitte” jest częścią budowania w naszej firmie
szerszego programu wolontariatu pracowniczego na rzecz rozwoju innowacyjnych
rozwiązań, które pomogą mierzyć się z najistotniejszymi wyzwaniami społecznymi w Polsce.
W tegorocznej edycji konkursu szukamy projektów, w które będziecie się osobiście
angażować, wykorzystując Wasze kompetencje, energię i pracę zespołową.
Zgłoś swoją inicjatywę do 9 lutego 2018 roku.
Główne zasady projektu, sposoby oceniania oraz szczegółowy Regulamin możecie znaleźć
na stronie Konkursu.
Relację z przebiegu poprzednich edycji programu możecie zobaczyć tutaj.
Życzymy wszystkim powodzenia w tegorocznej edycji konkursu!

Badamy Geny dla Alumnów Deloitte
W ostatnim numerze newslettera „Deloitte Alumni – Colleagues for life!” umożliwiliśmy
Alumnom Deloitte otrzymanie pięciu voucherów na bezpłatne badanie przesiewowe
prowadzone przez Warsaw Genomics w ramach Programu Badamy Geny.
Aby otrzymać voucher, osoby zainteresowane musiały odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego
badania profilaktyczne są ważne?”. Otrzymaliśmy od Was bardzo dużo ciekawych
odpowiedzi. Wyniki konkursu zostały przesłane indywidualnie drogą mailową.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zimowe IO w PyeongChang | Deloitte partnerem
PKOl
9 lutego br. cały sportowy świat będzie zwrócony na
Koreę, gdzie rozpoczną się XXIII Igrzyska
Olimpijskie.

Deloitte współpracuje z PKOl od 2016 r. - pomagamy
Komitetowi w realizacji ich misji jaką jest tworzenie
dobrego klimatu społecznego oraz organizacyjnego
wokół przygotowań do udziału polskich sportowców
w igrzyskach. Za wspieranie PKOl otrzymaliśmy
okolicznościową statuetkę.
Mamy nadzieję, że Polacy pobiją rekord medali z
Soczi. Trzymamy kciuki za polską drużynę!
#bialoczerwoni, #Deloittesports
www.deloitte.com/pl/sport

Aktualności w Deloitte

Wydarzenia
Singularity University Summit w Pradze
Nie musisz być ekspertem od transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji czy robotyki, ale
powinieneś wiedzieć, w którą stronę zmierza świat. Wybierz się z Deloitte na Singularity
University Summit w Pradze 5-6 marca, jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku w
Europie Środkowej! Mamy dla Ciebie specjalne zaproszenie.
Dla Alumnów Deloitte przygotowaliśmy ofertę specjalną – 50% zniżki na bilet do 22
stycznia z kodem DELOITTESPECIAL.
Podczas Singularity University Summit w Pradze dowiesz się między innymi o: sztucznej
inteligencji, samojezdnych samochodach i mobilności, medycynie i biotechnologii,
przyszłości przestępczości i przyszłości rynku pracy. Posłuchaj praktyków i największych
światowych ekspertów – Peter Diamandis, Vivienne Ming, John Hagel, Divya Chander,
David Roberts, Stacey Ferreira i wielu innych.
Wraz z Singularity University (SU) – globalnym think-tankiem, pokażemy jak dzięki
wykładniczym technologiom można rozwiązywać największe wyzwania współczesnego
świata. Porozmawiamy o trendach i innowacjach w robotyce, na rynku pracy i sztucznej
inteligencji.

CFO Forum – bezpłatne śniadanie biznesowe
Dyrektorów Finansowych i Członków Zarządu zapraszamy na kolejne spotkania CFO
Forum poświęcone cyfryzacji obiegu informacji w zakresie VAT oraz analizie wyników

najnowszej ankiety CFO. Śniadania odbędą się w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i
we Wrocławiu.
Podczas spotkań porozmawiamy o cyfryzacji obiegu informacji w zakresie
VAT. Przyjrzymy się też prognozom dla Polski na rok 2018. Zachęcamy do rejestracji i
wzięcia udziału w dyskusji nt. wpływu cyfryzacji biznesu na rolę i zadania Pionu Finansów.
Szczegóły i rejestracja*
*Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania seminarium, jak również selekcji
zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki
prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.
Informacje Prasowe








Przed Świętami Bożego Narodzenia sklepy on-line elastycznie zarządzają poziomem
marży
Za prezenty świąteczne kupione w sklepach internetowych polscy klienci zapłacą
średnio 190 zł
Giełda Papierów Wartościowych ogłasza nowy skład RESPECT Index
Rośnie apetyt inwestycyjny funduszy private equity
Aż 25 polskich spółek w rankingu Deloitte Technology Fast 500 EMEA
Pierwszego wykorzystania Blockchain na świecie w relacji podatnik - rząd należy
spodziewać się w ciągu pięciu lat
Deloitte chce wspierać startupy z regionu Europy Środkowej i Wschodniej

Raporty



Raport: „Global TMT Predictions 2018”
Badanie Deloitte Audit Value Survey

Deloitte Insights
Chcielibyśmy podzielić się z Wami wiedzą naszych pracowników i zapewnić wszystkim
dostęp do wyjątkowych treści. Właśnie dlatego stworzyliśmy Deloitte Insights.
Na stronie Deloitte Insights znajdziecie tematy i raporty do tej pory niepublikowane na
polskiej stronie Deloitte.
Zachęcamy Was do lektury najciekawszych artykułów, m.in.:




Tech Trends 2018
Industry 4.0: Exploring the world of connected enterprises (video)
Learn: Press Room podcast

LinkedIn
Zapraszamy do rejestracji do grupy LinkedIn Alumni Deloitte in Poland. Do grupy mogą
przystąpić obecni pracownicy i Alumni, którzy są zapisani do programu przez
stronę Deloitte Alumni. Dołącz do nas w serwisie LinkedIn i zaproś innych, którzy
pracowali razem z Tobą.

Masz pytania?
Jeśli masz pytania, napisz do Karoliny Jędrzejczyk, koordynatora programu. Jeśli chcesz
podzielić się z nami swoją zawodową historią, dowiedzieć się, co nowego dzieje się w firmie
lub nawiązać kontakt z osobą w Deloitte, napisz do nas.
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