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Drodzy Alumni,
Konkurs na inicjatywy społeczne dobiegł końca. Bardzo dziękujemy za wszystkie
zgłoszenia i Wasze zaangażowanie. Poniżej znajdziecie wyniki konkursu oraz listę
zwycięskich inicjatyw.
Zachęcam również do rejestracji na nasze wydarzenia oraz zapoznania się z
ostatnimi publikacjami Deloitte, a tych, którzy ponownie chcieliby być częścią
naszego zespołu, do obejrzenia filmu i zapoznania się z najnowszymi ofertami pracy.
Pozdrawiam,
Tomasz Konik
Clients & Industries Leader, Deloitte Polska

Co nowego?
Wyniki konkursu na inicjatywy społeczne Deloitte

Ze zgłoszonych 37 projektów wybraliśmy 25 zwycięskich inicjatyw. Przy
podejmowaniu decyzji Rada Konkursu brała pod uwagę przede wszystkim:
wykorzystanie wolontariatu pracowniczego, czynne zaangażowanie zespołu w
realizację projektu, innowacyjność pomysłu i przyczynianie się do zmiany społecznej
w Polsce.
Przedstawiamy Wam spis zwycięskich inicjatyw:

Wyniki konkursu. Poznajcie zwycięskie inicjatywy
Praktyczny przewodnik po MSSF
Czy miałeś już okazję zapoznać się z trzynastym wydaniem Przewodnika po MSSF?
Zawarliśmy w nim główne obszary różnic pomiędzy MSSF, a Ustawą o
Rachunkowości. Zachęcamy do pobrania przewodnika, który ułatwi codzienne
stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce.
Pobierz „Praktyczny Przewodnik po MSSF 2018”

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach w Europie Środkowej
Już po raz szósty rozpoczynamy badanie dotyczące działalności badawczorozwojowej spółek w Europie Środkowej, które pokazuje najnowsze trendy w
dziedzinie badań i rozwoju oraz strategie korzystania z dotacji i ulg podatkowych.
Dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów oraz cennych
informacji przekazanych przez respondentów, przygotujemy raport na temat
działalności B+R w Europie Środkowej, który opublikujemy w maju 2018 r.
Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkie firmy, również te, które nie prowadzą
działalności B+R. Chcemy poznać czynniki wpływające na decyzje o rozpoczęciu
takich działań i te determinujące ich skale. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie
zajmie około 15 minut. Przesłane informacje będą traktowane jako poufne.

Wypełnij ankietę "Badania i rozwój w przedsiębiorstwach w Europie
Środkowej w 2018 r."

Raport Deloitte Football Money League 2018
Piłka nożna znowu bije finansowy rekord – przychody czołowej dwudziestki klubów
piłkarskich wyniosły 7,9 mld euro.
Manchester United ponownie jest klubem piłkarskim o największych przychodach na
świecie. W sezonie 2016/2017 przychody angielskiego giganta wyniosły 676 mln
euro. O jego zwycięstwie nad drugim w zestawieniu Realem Madryt zdecydował
triumf w Lidze Europejskiej UEFA. Trzecie miejsce w rankingu zajęła FC Barcelona.
Przychody dwudziestki największych futbolowych drużyn wyniosły 7,9 mld euro, o
sześć procent więcej niż rok wcześniej. To najważniejsze wnioski z 21. edycji
raportu „Football Money League”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.
Pobierz raport

Deloitte Economic Statement
Komentarze ekonomiczne Julii Patorskiej, Liderki zespołu ds. analiz ekonomicznych
Wraz z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy publikowanie komentarzy dotyczących życia
gospodarczego, zjawisk, trendów, które mają istotne znaczenie dla całego rynku.
Deloitte Economic Statement jest tworzone przez zespół ekonomistów Deloitte, na
czele którego stoi Julia Patorska. Nasi eksperci narzędzia analizy ekonomicznej
wykorzystują w praktyce, na co dzień, badając zjawiska gospodarcze i szukając
nieoczywistych zależności, pomagają klientom zarówno z sektora prywatnego jak i
publicznego w podejmowaniu decyzji.
Dowiedz się więcej

Uwaga! Deloitte rekrutuje!
Jeśli szukasz nowego miejsca pracy – w ramach Programu Boomerang zachęcamy
do przeglądnięcia ofert pracy i praktyk.
Załączamy również film z udziałem pracowników Deloitte, którzy opowiadają jaki
powinien być idealny kandydat do pracy w naszej firmie 
Poleć nas też znajomym!
Obejrzyj film

Aktualności w Deloitte

Wydarzenia
Ceny transferowe to nie tylko dokumentacja podatkowa
Zapraszamy Państwa na cykl śniadań podatkowych, podczas których skupimy się na
kwestiach związany z prawidłowym dokumentowaniem transakcji z podmiotami
powiązanymi. Ceny transferowe to nie tylko dokumentacja – nasi eksperci omówią
pozostałe niezbędne elementy, o których nie mogą zapomnieć zarządy i działy
finansowe.
Zarejestruj się na wydarzenia
Automatyzacja rozliczeń VAT w systemie taxCube™
Warsztaty poświęcone będą cyklicznym obowiązkom sprawozdawczym VAT, ze
szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań w tym zakresie, które są związane z
koniecznością weryfikacji danych ujmowanych w plikach JPK_VAT i deklaracjach
VAT, czy też weryfikacji statusu rejestracji na VAT kontrahentów.
Zarejestruj się na warsztaty
Informacje Prasowe









Przełomowe zmiany w ochronie zdrowia – kolejny sektor staje się
„smart”
Większość firm wciąż zwleka z wdrożeniem RODO
Umiejętne połączenie e-commerce ze sprzedażą tradycyjną
gwarantuje sukces w handlu detalicznym
Samochody autonomiczne zmienią zasady gry na rynku ubezpieczeń
komunikacyjnych
Igrzyska olimpijskie to według Polaków najważniejsza impreza
sportowa na świecie
Chemia 4.0 – Gospodarka o obiegu zamkniętym może okazać się
jedną z najbardziej korzystnych rewolucji w branży chemicznej
W czasie noworocznych wyprzedaży znalezienie naprawdę
atrakcyjnych ofert w sklepach online było bardzo trudne
Ponad 5 mln klientów w Polsce może zmienić bank z powodu PSD2

Raporty



Raport: Global Health Care Outlook 2018
The time is now. The Deloitte General Data Protection Regulation
Benchmarking Survey





Powers of Retailing 2018
Samochody autonomiczne i car-sharing
Raport: "Chemistry 4.0 - Growth through innovation in a
transforming world

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.:




What global consumers think about self-driving and electrified
vehicles
Industry 4.0: Are you ready?
You had me at hello: Leveraging behavioral factors and personality
cues to improve customer relationships

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 Niżnik, 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.

Dodaj do bezpiecznych nadawców | Zmień lub usuń subskrypcję
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