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O nas

Szefem zespołu jest Rafał Marciniak – doradca podatkowy (nr 12 341), 

prezes Zarządu Marciniak BFC Sp. z o.o., 

certyfikat księgowy Ministra Finansów RP (nr 24608/2008).

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, posiada otwarty przewód 

doktorski w Katedrze Rachunkowości UE w Krakowie. Ukończył studia 

podyplomowe: AE w Krakowie oraz CIOP w Warszawie, zdobył certyfikat 

ESOL BEC Vantage University of Cambridge. Specjalista w dziedzinie 

stosowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w księgowości 

i planowania podatkowego.

Z roku na rok zwiększa się też pakiet oferowanych usług – a rozrastającej się liczbie Klientów odpowiada wzrost 

zatrudnienia i własnych zasobów spółki. Nieustannie inwe-stujemy w kadrę, oprogramowanie i wyposażenie. 

Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników jest ważnym kierunkiem polityki spółki. 

Wszyscy członkowie zarządu posiadają ministerialne certyfikaty księgowych, względnie uprawnienia do 

wykonywania zawodów prawniczych (doradcy podatkowego, adwokata).

W sferze doradztwa podatkowego, kadr z płacami i obsługi księgowej 

działamy skutecznie ponad 25 lat. Spółka Doradztwa Podatkowego Marek 

Segit Sp. z o.o. – została wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do 

wykonywania doradztwa podatkowego w dniu 14 grudnia 2004 roku, ale 

początki działalności sięgają znacznie wcześniej. 

księgowości, kadr i spraw pracowniczych oraz doradztwa podatkowego.

Zatrudniamy zespół fachowców w różnych dziedzinach: 

Firmę założył w 1995r. Marek Segit (doświadczony doradca podatkowy, 

od roku 1998r z wpisem na listę KIDP pod nr 05621 oraz świadectwem 

kwalifikacyjnym usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

nr 34167/02).



W odróżnieniu od naszej konkurencji  sprawy każdego 

Klienta prowadzi nie jeden opiekun, ale zawsze zespół 

złożony z co najmniej trzech - czterech osób (główny 

księgowy, samodzielny księgowy i specjalista ds. kadr 

i płac oraz w miarę potrzeb doradca podatkowy). 

Dzięki temu obsługa Klientów zorganizowana jest 

kompleksowo, a specjaliści z różnych dziedzin 

uzupełniają się. Przy tradycyjnych propozycjach 

współpracy mniejszych firm nie byłoby stać na 

zatrudnienie u siebie tylu specjalistów. Usługi 

księgowe i kadrowe uzupełniamy doradztwem 

podatkowym oraz usługami kancelaryjnymi, a także 

niezbędnym wsparciem informatycznym. Z roku na rok 

rośnie rola serwisu informatycznego dedykowanego 

naszym Klientom – zapewniamy chmurę, panel Klienta 

dostępny przez Internet, aplikacje skanujące doku-

menty, elektroniczną ewidencję obecności itp.  

Specjalne metody pracy

księgowość

doradztwo 
podatkowe

kadry i sprawy 
pracownicze

Nowoczesne rozwiązania

Dysponujemy własną profesjonalną serwerow-

nią z szybkim, światłowodowym dostępem do 

Internetu (całodobowym serwisem i backupem 

danych). Standardowo wszystkim Klientom 

zapewniamy przetwarzanie dokumentów 

(spełniające wymagania RODO) w naszej 

chmurze. Stosujemy technologię OCR, a także 

dodatkowe aplikacje udostępniane online, np. do 

wystawiania faktur, prowadzenia kasy itp.

Oferowane przez nas narzędzia IT pozwalają na 

prowadzenie nawet sporej firmy bez budowania 

przez Klienta własnego zaplecza technicznego 

i uzależniania się od jednej, fizycznej lokalizacji. 

Dzięki wieloletniej współpracy z szeregiem firm 

informatycznych posiadamy dostęp do inno-

wacyjnych metod, które pomagają nam łatwiej 

i skuteczniej ustalić komunikację z wymianą, 

przetwarzaniem i przechowaniem danych.

Zaspokajając potrzeby Klientów, współpracujemy 

z prawnikami, rzeczoznawcami i biegłymi rewi-

dentami. Dzięki wielu latom doświadczeń otacza 

nas zespół zaufanych współpracowników. 

Nieustannie rozwijamy możliwości korzystania ze 

zdalnego dostępu zarówno przez pracowników, 

jak i naszych Klientów. Wykorzystując nowoczesne 

zastosowania informatyczne, potrafimy inte-

grować nasze systemy z systemem IT aktualnie 

użytkowanym przez Klienta.



Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na standardową 

obsługę księgową i kadrową, lecz również na 

kompleksowe konsultacje podatkowe obejmujące:

Wszystkim Klientom proponujemy model obsługi 

wypracowany w dużych korporacjach.

Planowanie podatkowe

planowanie zobowiązań podatkowych;

reprezentowanie podatników przed organami 

podatkowymi i w sądach administracyjnych;

audyt (przegląd) podatkowy;

Działamy z przekonaniem, że księgowość to jeden 

z bardzo ważnych składników przedsiębiorstwa. 

Dlatego zawsze szukamy najlepszych rozwiązań, które 

będą dostosowane do realnych potrzeb konkretnego 

Klienta.

Nasza usługa nie zaczyna się i nie kończy tylko na 

prowadzeniu księgowości i kadr. 

Nieustannie analizujemy zmieniającą się sytuację 

i proponujemy nowe rozwiązania. Dzięki temu nasi 

Klienci mogą koncentrować się na tym, co dla nich 

najważniejsze, czyli na rozwoju własnych firm.

Fachowość i doradztwo

zmiany form prawnych (przekształcenia);

postępowania podatkowe

•  ws. zwrotu podatków, ulg lub zwolnień 

•  ws. interpretacji prawa podatkowego

inne procedury podatkowe 

(np. schematy, ceny transferowe itp.)

Najlepsze
rozwiązania

dopasowane

do potrzeb

w

Nasi Klienci mogą koncentrować się 

na tym, co najważniejsze, 

czyli na rozwoju własnych firm.



Indywidualne podejście

do każdego Klienta

Współpracę rozpoczynamy przeglądem wszystkich 

spraw i oceną sytuacji, aby od samego początku móc 

stosować najodpowiedniejsze metody pracy. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, 

proponując takie rozwiązania, które w pełni 

dostosowane będą do specyfiki firmy, stanu 

zatrudnienia, wielkości obrotów, branży a przede 

wszystkim: do potrzeb organizacyjnych danego 

przedsiębiorstwa.

Nie ulegamy schematom.

Zapewniamy konsultacje doradcy podatkowego 

i biegłego rewidenta.

Głównym priorytetem jest ustalenie wspólnych 

celów i konsekwentna ich realizacja.

Odpowiadając na zmieniające się potrzeby Klienta, 

aktualizujemy priorytety w jego obsłudze.

Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie nie tylko nasze, ale i również naszych partnerów.  

Dlatego też dzięki nam zyskują Państwo podwójnie. 

Partnerzy naszej firmy



CYBER CENT to gotowe, ale indywidualnie dopasowywane rozwiązanie techniczne i organizacyjne, 

przeznaczone dla firm działających w branży e-commerce. Polega na zaplanowaniu dla Klienta i wdrożeniu 

takich zmian w oprogramowaniu i metodach pracy, aby obsługa pełnej księgowości i finansów była 

najefektywniejsza w konkretnym przedsiębiorstwie. 

cyfrową pełną księgowość dla internetowego handlu,

nowoczesne rozwiązania IT,

pracę z dokumentami elektronicznymi,

niezależną lokalizację.

Cyber Cent gwarantuje:

Dla firm obecnych w Internecie 

właściwym rozwiązaniem jest Cyber Cent.

Usługi Cyber Cent opieramy na wiedzy zespołu ekspertów 

z dziedziny księgowości, doradztwa podatkowego 

i biznesowego. Współpracę zaczynamy od bezpłatnej 

konsultacji online. Na pierwszym etapie wspólnie 

z Klientem badamy realne potrzeby i możliwości 

zastosowania rozwiązania Cyber Cent. Doprowadzamy 

różnymi metodami do integracji z księgowością systemów 

informatycznych Amazon FBA, Allegro, EMAG i innych 

platform e-commerce. Tradycyjne metody pracy 

w księgowości są po prostu przestarzałe. 

CYBER CENT 
dla    e-Biznes 
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