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Kaskadowanie 
celów i KPI

Jak zbudować strategię działu i Action Plan? Doradztwo strategiczne 
i seminaria 
dla Top Managementu

Zarządzanie strategiczne
 Metodyka budowy strategii firmy
 Zarządzanie wartością firmy - VBM
 Wdrożenie strategii i KPI 

Balanced Scorecard
 Kaskadowanie celów i KPI          

Action Plan 
 Komunikacja strategii 

i przywództwo
 Strategiczne zarządzanie rynkami
 Strategiczne zarządzanie zakupami
 Strategiczne zarządzanie HR
 Fuzje i przejęcia

Zarządzanie finansami
 Finanse dla zarządzających 

niefinansistów cz. 1 i cz. 2
 Corporate Finance
 Analiza i diagnoza finansowa
 Controlling                          

Systemy informacji zarządczej
 Zarządzanie cash flow                     

i kapitałem obrotowym
 Finansowa ocena projektów 

biznesowych
 Finansowanie rozwoju firmy
 Prezentacja informacji 

finansowych
 Wycena przedsiębiorstwa

Zarządzanie efektywnością
 Transformujące przywództwo VUCA
 Zarządzanie przez cele (MBO)
 Zarządzanie cenami - Pricing
 Negocjacje w biznesie
 Odpowiedzialność prawna 

zarządów
 Inteligentna restrukturyzacja
 Lean Management
 Zarządzanie projektem
 Scenariusze sukcesji

Kluczowe korzyści

 Opanowanie procesu operacjonalizacji strategii firmy na poziomie działów.
 Nabycie umiejętności kaskadowania strategii firmy na poziom działów. 
 Rozwój umiejętności formułowania misji i celów działów w procesie kaskadowania.
 Opanowanie technik kaskadowania KPI firmy na poziom działów i budowy planów 

działań (Action Planów) gwarantujących realizację strategii.
 Rozwój umiejętności w zakresie inspiracji i motywacji pracowników, celem włączenia ich 

w proces realizacji strategii.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 Autorski i unikatowy program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG 
Polska, który specjalizuje się w opracowaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw.

 Pogram oparty na doświadczeniach FIG Polska w kaskadowaniu strategii, w tym celów, KPI 
i projektach przeprowadzonych w ponad 150 polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.

 Prezentacja narzędzi umożliwiających kaskadowanie celów i mierników finansowych 
jak ROCE, EVA, EBITDA, EBIT itd. na niższe szczeble organizacji.

 Elastyczne rozwiązania w zakresie systemu KPI, które mogą być wykorzystywane 
w procesach kaskadowania strategii na poziom pionów, departamentów czy działów, 
jak również linii biznesowych.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, dyrektorzy zarządzający i operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, 
dyrektorzy działów funkcjonalnych: finansów i controllingu, strategii i rozwoju, produkcji, 
zakupów, logistyki, IT, administracji, dyrektorzy personalni i HR, dyrektorzy sprzedaży 
i marketingu, dyrektorzy linii biznesowych, Product Managerowie. 

Program budowy 
wzrostu wartości firmy
Wykaz tematów:

20.000 
 

2.000 

150 

96%                  

80%

Ponad

Uczestników szkoleń
 i warsztatów

Klientów, w tym 300 z listy 
Top 500 “Rzeczpospolitej”

Uczestników poleca 
nasze usługi

Uczestników seminariów 
to prezesi, właściciele firm 

i dyrektorzy

Projektów doradczych



Program : *Seminarium obowiązkowe dla osób realizujących Executive Program

 Kaskadowanie celów i strategii
1.  Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
2.  Czym jest strategia firmy i jakie są warunki jej skutecznego wdrożenia?
  2.1. Cele strategiczne a strategia. Czym się różnią?                                                                          - Ćwiczenie  
  2.2. Co powinna zawierać strategia „ONE PAGE”?   
  2.3. Rola komunikacji strategii firmy w procesie kaskadowania i operacjonalizacji strategii.              - Ćwiczenie
3.  Kaskadowanie strategii firmy na niższe szczeble organizacji. Rola strategii działów w realizacji strategii firmy. 
  3.1. Wybór działów/ ośrodków w procesie kaskadowania strategii firmy, dla których formułowane są strategie.
  3.2. Misja firmy a misje działów. Formułowanie misji działów w procesie kaskadowania.                         - Ćwiczenie
4.  Co powinna zawierać strategia działu? Wybór kluczowych treści adresowanych do pracowników działów.
  4.1. Strategie działów biznesowych a strategie działów wspierających.                                       - Ćwiczenie
5.  Czym musimy dysponować, aby zrealizować cele spółki? Kaskadowanie kluczowych czynników sukcesu 

firmy na poziom działów.                                                                                                                - Ćwiczenie
6.  Jak kaskadować cele firmy na poziom działów? 
  6.1. Identyfikacja celów firmy, na które mają wpływ poszczególne działy/ jednostki.
  6.2. Budowa map celów działów.
  6.3. Weryfikacja spójności pomiędzy celami działów a celami firmy.                                                - Ćwiczenie
7.  Czy wszystkie działy powinny posiadać cele i KPI finansowe? 
8.  Podsumowanie dnia.

 Kaskadowanie KPI i działań
1.  Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
2.  Jak kaskadować KPI i Inicjatywy Strategiczne firmy na poziom działów?                                                                                                           
  2.1. Identyfikacja KPI’ów firmy, na które mają wpływ poszczególne działy/ jednostki.
  2.2. Identyfikacja nowych KPI’ów w działach.
  2.3. Ustalanie wartości wyjściowych i docelowych KPI’ów w działach.
  2.4. Weryfikacja spójności pomiędzy KPI’ami działów i firmy.                                                           - Ćwiczenie
3.  Jak znaleźć partnera w realizacji strategii działu w ramach organizacji? Kim są kluczowi klienci wewnętrzni działu?    
  3.1. Wybór kluczowych klientów wewnętrznych działu i ich oczekiwań.
  3.2. Identyfikacja produktów współpracy wewnętrznej.                                                                    - Ćwiczenie
  3.3. Kim chcemy być dla naszych klientów wewnętrznych? Propozycje wartości dla                            

klientów wewnętrznych.                                                                                                                    - Ćwiczenie
4.  Jak identyfikować i priorytetyzować działania oddolne wspierające strategię firmy? Kreatywne poszukiwanie 

sposobów realizacji KPI. Budowa „Action Plan” działu.                                                                                                                    
  4.1. Projekty strategiczne firmy a projekty działu.
  4.2. Metodyka opisu projektów działu: zakres, harmonogram i budżet.
  4.3. Czy wystarczy nam zasobów do realizacji projektów firmy i działu? Planowanie i uzgadnianie zasobów.
  4.4. Priorytetyzacja i selekcja projektów realizowanych przez dział.                                                  - Ćwiczenie
5.  Jak wdrożyć z sukcesem strategię działu? Zarządzanie zespołem/ podwładnymi ukierunkowane                   

na realizację celów:    
  5.1. Kto? Co? Kiedy? – Rola menedżera w planowaniu działań zespołu.
  5.2. Sztuka stawiania celów moim zespołom. Jak określić cele i zadania dla kierowników?
  5.3. Jak zdobyć zaangażowanie zespołu w realizację Action Planu? Delegacja odpowiedzialności                   

za realizację zadań.
6.  Podsumowanie zajęć.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Kaskadowanie celów i KPI.  Action Plan

Za
py

ta
j o

 s
zk

ol
en

ie
 z

am
kn

ię
te

!

„Jesteśmy 
odpowiedzialni 

nie tylko za 
to, co robimy, 

ale także za to, 
czego nie robimy.”

Jean-Baptiste 
Poquelin (Molier)

Plan dnia: 
8.30 - Rejestracja Uczestników
           (tylko pierwszego dnia)
9.00 - Rozpoczęcie zajęć
10.30 - 10.50 - Przerwa na kawę 
13.00 - 14.00 - Wspólny lunch
15.30 - 15.50 - Przerwa na kawę
17.00 - Zakończenie zajęć

Wszystkie seminaria są organizowane w Warszawie 
w 4-gwiazdkowych hotelach. 
Formularze rejestracji i informacje o terminach, 
prowadzących oraz miejscu szkolenia dostępne 
są na stronie:

www.figpolska.pl

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa

 tel. +48 22 823 42 83,   e-mail: biuro@figpolska.pl

Seminaria i szkolenia realizujemy zgodnie z wdrożonym 
systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015.


