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DLA WYMAGAJĄCYCH
BĘDĄC LIDEREM WŚRÓD DOSTAWCÓW USŁUG DLA BIZNESU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA, 

KSIĘGOWOŚCI CZY WYNAGRODZEŃ, POMAGAMY UNIKAĆ KOSZTOWNYCH BŁĘDÓW – MÓWI 
MIKOŁAJ PLUCIŃSKI, MANAGING PARTNER W ACS (ACCOUNTING & CORPORATE SERVICES).

PREZENTACJA PARTNERA

Przez lata był Pan związany z największymi 
firmami doradczymi i konsultingowymi. 
Za rozwijanie sektora usług biznesowych (BSS) 
w Polsce otrzymał Pan nagrodę Tygrysa Biznesu 
Fundacji Pro Progressio. Jest Pan również 
honorowym konsulem Luksemburga.  
Jak został Pan jednym z założycieli  
ACS (Accounting & Corporate Services)?
Mikołaj Pluciński: Zdobyłem doświadczenie, pra-
cując przez lata w globalnych firmach doradczych 
i audytorskich między innymi tzw. wielkiej czwórki. 
Razem z kolegą Andrew Davisem, MD w naszej fir-
mie, uczestniczyliśmy w procesach zakupu i integra-
cji działów outsourcingu od PWC, Deloitte, KPMG 
czy EY. Wykorzystując doświadczenia, zdecydowa-
łem o rozpoczęciu budowy najlepszej niezależnej 
firmy świadczącej usługi finansowe i administracyj-
ne w Polsce. 
Dzisiaj, jako pracodawca, czuję się odpowiedzialny 
za to, żeby ACS był dobrym miejscem pracy. Dbamy  
o rozwój pracowników i stale poszukujemy talentów.
Rozumiejąc potrzeby inwestorów, zbudowaliśmy 
portfel usług potrzebnych przy prowadzeniu firmy 
przez międzynarodowych udziałowców. Pracujemy 
w biurach w Warszawie i Katowicach, podejmuje-
my decyzje szybko i jesteśmy bardziej elastyczni 
od globalnych konkurentów.

Jakie usługi oferuje ACS 
M.P.: Jesteśmy pionierami rynku goto-
wych spółek. Jakub Plewka, dyrektor 
działu usług korporacyjnych, doli-
czył się już ponad tysiąca zrealizo-
wanych sprawnie transakcji zbycia 
udziałów. Ta specjalistyczna usłu-
ga ułatwia wejście na polski ry-
nek, nabycie nieruchomości czy 
procesy M&A. 
Wielu klientów decyduje się 
zlecić nam swoje procesy ra-
portowania zarządczego, księ-
gowe i płacowe. Zapewniamy 
najwyższą jakość usług i odpowied-
ni poziom procedur kontrolnych. 

Kładziemy nacisk na budowę trwałych relacji. 
Nad wysoką jakością naszych usług czuwa w ACS 
zespół menedżerów z praktyką w BIG4. 
Oferujemy pełen zakres usług płacowych, kadro-
wych oraz zarządzania rachunkami bankowymi 
wspieranych przez zrobotyzowane narzędzia IT. 
Jesteśmy jedną z niewielu firm oferujących wyspe-
cjalizowane usługi sekurytyzacji i monetyzacji dla 
banków czy leasingodawców. Dla globalnych firm 
z sektora e-commerce świadczymy usługi raporto-
wania VAT i przedstawiciela podatkowego.
Często klientów obsługujemy wspólnie z najwięk-
szymi firmami audytorskimi i wiodącymi kancela-
riami prawnymi.

Kim są klienci Accounting & Corporate 
Services?
M.P.: Pracujemy dla klientów różnej wiel-
kości z wielu branż – od raczkujących 
start-upów po międzynarodowe korpora-
cje, fundusze inwestujące w nieruchomo-
ści czy fundusze private equity. Komuni-
kujemy się z nimi po angielsku, niemiecku 
lub francusku. Pracujemy z pasją i łączy 
nas z klientami wspólne dążenie do suk-
cesu.  

MIKOŁAJ PLUCIŃSKI  
Managing Partner 

W trudnych czasach COVID i niepewnej 
przyszłości w ACS dbamy o to, żebyś 
mógł spokojnie skoncentrować się 
na tym, co najważniejsze dla Twojej 
działalności.

www.acs-group.pl


