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Opis strategii wdrożenia osiągnięć naukowych opracowanych przez studenta/ów  

w ramach projektu Partnerski Związek Nauki i Postępu 

 

Nazwa działania/nazwa rozwiązania/strategii  
General Outsourcing Company 
Rozwiązania organizacyjne dla przedsiębiorstw w zakresie obsługi księgowej i kadrowo-płacowej. 

Imię i nazwisko autora/autorów 
Milena Bazan 
Mateusz Nowak 

Uczelnia, Wydział, Specjalnośd 
Politechnika Poznaoska 
Wydział Inżynierii Zarządzania 

Przedsiębiorstwo lub branża, dla których dedykowane jest rozwiązanie/strategia 
Małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności firmy rodzinne, wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące 
pełną księgowośd. 

Opis rozwiązania/strategii: 
1. problem, na który odpowiada rozwiązanie/strategia 

 

Rozwiązanie firmy General Outsourcing Company jest odpowiedzią na problem nieustannych zmian w 
przepisach prawa polskiego, dużych kosztów prowadzenia własnej księgowości, wśród właścicieli firm 
rodzinnych, małych i średnich przedsiębiorstw. Strategie stworzono z myslą o przedsiębiorstwach 
posiadających rozbudowane potrzeby informacyjne  i dynamicznie rozwijających się na rynku, 
borykających się z ciagłymi w prawie polskim. 
 

2.  podstawowy cel realizacji  

 
Podstawowym celem realizacji strategii jest podniesienie efektywności procesów księgowych 
wspomagających podstawową działalnośd klientów. Kolejnym celem strategii General outsourcing 
Company jest zaprojektowanie organizacji rachunkowości w taki sposób, aby dostosowad ewidencje i 
raportowanie do wymogów Klienta w sposób perfekcyjny. 

 
 
 

Elementy innowacyjne rozwiązania/strategii (jeśli istnieją) 
 
Strategia nie zawiera elementów innowacyjnych wynikające z specyfiki branży, siła naszej działalności jest 
profesjonalna obsługa klienta według najwyższych standardów, korzystając z najnowocześniejszych 
oprogramowao. 
 
 
 
 

Spodziewane korzyści dla przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązanie/strategię 
  
Powierzenie Firmy pod opiekę GOC daje spółce bezpieczeostwo wynikające z pewności postrzegania  
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Wyrażamy  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych z późn. zmianami przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznaoską 

obowiązującego prawa i umów, umożliwiając zaangażowanie więcej zasobów w podstawową biznesowa. 
Zapewnia Klientowi poczucie bezpieczeostwa w postaci nieograniczonego dostępu do profesjonalnej wiedzy z 
dziedziny rachunkowości. 
 
 
 
 
 
 
 


