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„Taxi na lotnisku”
Problem:
Ceny oferowane przez oficjalnego przewoźnika są zawyżone, a ponadto
przylatujący mają ograniczony wybór firmy taksówkarskiej z tego względu, iż
przed wyjściem z hali przylotów mogą być zaparkowane tylko samochody
Kraków Airport Taxi.
Podjęte działania:
• analiza działalności taksówkarskiej na terenie Krakowa (w tym
porównanie cen wszystkich przewoźników)
• nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym Systemów Komunikacyjnych w
celu przeprowadzenia badań empirycznych w Kraków Airport
• stworzenie kwestionariuszy
• 14-15 grudnia 2016 badania w hali przylotów i odlotów oraz wśród
taksówkarzy Kraków Airport Taxi, a także pomiary ruchu

„Taxi na lotnisku”
Efekty:
• Przedstawienie referatu „Analiza dojazdu indywidualnym transportem
publicznym (taxi) do portu lotniczego Kraków-Balice” na Ogólnopolskiej
Konferencji „KOKONAT” na Politechnice Krakowskiej
• Przygotowanie we współpracy z KNSK raportu z przeprowadzonych badań
dla władz lotniska
• 23 maja 2017 została zorganizowana konferencja wieńcząca prace nad
projektem. Podczas konferencji wystąpili m.in. Pan Piotr Czarnecki z Firmy
MPL Services sp. z o.o., która zarządza m.in. Kraków Airport Taxi, grupa
prawników oraz członkowie KNSK. Została również przedstawiona
prezentacja przez członków grupy ekonomicznej.

„Puchnące umowy”
Problem:
Zbyt duża ilość informacji, jakie muszą zostać zawarte w umowie kredytu,
przez co ich rozmiar rośnie a treść staje się niezrozumiała dla klienta.
Wydłużenie omawianych umów skutkuje wzrostem kosztów ich
przygotowania dla instytucji finansowych , ale przede wszystkim powoduje,
że potencjalny klient nie jest w stanie zrozumieć najważniejszych informacji
dotyczących oferowanego kredytu.

„Puchnące umowy”
Działanie:
• Nawiązanie kontaktu z partnerami celem pozyskania informacji
dotyczących umów kredytowych oraz pozwalających dokonać analizy
kosztów z zakresu przygotowania umowy, wydruku, archiwizacji oraz czasu
pracy pracowników zaangażowanych w powyższe czynności.
• Dokonanie wstępnej analizy kosztów i rozgraniczenie kosztów technicznych
oraz pośrednio związanych z umową kredytu np. powiązane z czasem pracy
pracowników przeznaczonym na obsługę klientów.
Efekty:
• Wydzielenie kosztów istotnych oraz nieistotnych ponoszonych w związku
z przygotowaniem i obsługą umowy kredytowej.
• W planach opracowanie modelu pozwalającego na obliczenie kosztu
jednostkowego kredytu związanego z długością umowy i czasem pracy
prawników i pracowników BOK.

„Optymalizacja obciążeń podatkowych w
małych przedsiębiorstwach: podatek VAT od
działalności gastronomicznej”
Problem:
• Zauważono iż przedsiębiorcy z branży gastronomicznej łączą swoje
produkty w zestawy podnosząc cenę jednego produktu, a drugiego
obniżając. Osiągają tym efekt w postaci niższej lub niezmienionej ceny
łącznej obydwu produktów, ale za to niższego zobowiązania podatkowego.
• Założono, że przedsiębiorcy często płacą wyższy podatek niż to wynika z
możliwości jakie dają im przepisy prawa, ponieważ nie znają skutecznych i
całkowicie legalnych sposobów obniżenia tego zobowiązania.
• Celem podjętych działań było zwrócenie uwagi małych przedsiębiorców na
zagadnienia związane z optymalizacją podatkową, poprzez wskazanie
istnienia możliwości działań związanych z wyborem najkorzystniejszych
rozwiązań podatkowych.

„Optymalizacja obciążeń podatkowych w
małych przedsiębiorstwach: podatek VAT od
działalności gastronomicznej”
Działanie:
• Badania rynku - znalezienie sposobów / przypadków optymalizacji
podatku VAT wykorzystywanych przez lokale gastronomiczne
• zaczerpnięcie porad prawników
• zestawienie argumentów za i przeciw optymalizacji, w tym analiza klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania
Efekty:
• sporządzenie raportu dot. optymalizacji VAT-u wśród przedsiębiorców
branży gastronomicznej, w którym zostały podsumowane całoroczne prace
zespołu

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

