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Jak wykorzystać 
controlling w budowaniu 

przewag konkurencyjnych?
Systemy informacji zarządczej

Kluczowe korzyści

  Opanowanie modeli systemów zarządzania informacją, celem wyboru modelu dla 
własnej firmy.

  Zdobycie wiedzy w zakresie sposobu funkcjonowania rachunków zarządczych i interpretacji 
informacji przez nie dostarczanych.

  Poznanie narzędzi finansowych wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji zarządczych 
(np. produkować czy zlecać, inwestować czy zaniechać?).

  Pogłębienie wiedzy w zakresie oceny efektywności menedżerów zarządzających centrami 
odpowiedzialności (cost center, profit center itp.).

  Poznanie zasad motywowania menedżerów za wyniki centrów odpowiedzialności.
  Wypracowanie modelu systemu wsparcia decyzji dla swojej firmy.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

  Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje 
się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz programach restrukturyzacji 
finansowej przedsiębiorstw.

  Program opracowany z myślą o zarządach, decydentach i menedżerach najwyższego szczebla, 
nieposiadających przygotowania z zakresu finansów i controllingu. 

  Seminarium prezentuje niezbędne kompendium wiedzy nt. rachunkowości zarządczej do 
podejmowania optymalnych decyzji biznesowych. 

  Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego 
wykorzystania we własnej organizacji.

  Scenariusze ćwiczeń opracowane przez praktyków na bazie realnych sytuacji biznesowych.
  Możliwość konsultacji zagadnień finansowych z prowadzącym ekspertem-praktykiem o bogatym 
doświadczeniu w zarządzaniu finansami. 

  Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą 
w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, 
dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów: 
sprzedaży i marketingu, produkcji, dyrektorzy zakupów.
Zalecana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów       
dla niefinansistów. 

Sprawdź terminy na
www.figpolska.pl
tel: + 48 22 823 42 83

Odwiedź nas na LinkedIn i Facebook:
Francuski Instytut Gospodarki Polska

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

Program budowy 
wzrostu wartości firmy
Wykaz tematów:
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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

Bezpłatny test na 
www.figpolska.pl



Program : *Seminarium fakultatywne dla osób realizujących Executive Program.

 Zarządzanie rentownością firmy
1.  Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
2. W jaki sposób zbudować/ zmodyfikować dobrze funkcjonujący system wsparcia decyzji? Jakie są wyznaczniki sprawnego 

systemu controllingu? System rachunkowości zarządczej a system controllingu. 
3. Jakie modele kosztowe należy wykorzystywać w procesie klasyfikacji kosztów pod kątem różnych celów w organizacji?  
  3.1. Koszty rodzajowe oraz koszty według typów działalności.                                                                                - Ćwiczenie
  3.2. Koszty bezpośrednie i pośrednie.
  3.3. Koszty stałe i zmienne.                                                                                                                                        - Ćwiczenie                                                       
4. Jakie są limity rozliczania kosztów pośrednich na centra odpowiedzialności, produkty i klientów? 
  4.1. Cele grupowania i rozliczania kosztów pośrednich.
  4.2. Metody grupowania kosztów pośrednich.
  4.3. Jak alokować koszty pośrednie? Metody rozliczania kosztów pośrednich. Klucze podziałowe.                            - Ćwiczenie
5. Które z systemów rachunków kosztów należy wykorzystać i na jakie potrzeby? 
  5.1. Rachunek kosztów pełnych – wady i zalety.                                                                                        - Ćwiczenie
  5.2. Rachunek kosztów zmiennych – wady i zalety.    
  5.3. Activity Based Costing – wady i zalety.                                                                                                           - Ćwiczenie
  5.4. Modele pomiaru marż generowanych na produktach, klientach, rynkach, ośrodkach odpowiedzialności czy procesach.
    5.4.1. Rodzaje marż i sposoby ich ustalania.
    5.4.2. Jak dana jednostka/produkt/klient przyczynia się do globalnego wyniku firmy? Analiza kontrybucji.        - Ćwiczenie
  5.5. Wielostopniowy rachunek marż – przykłady.
6.  Decyzje strategiczne w oparciu o marże. Które koszty należy uwzględniać w różnych sytuacjach decyzyjnych?
  6.1. Ile trzeba sprzedać, aby inwestycja w nowy produkt była opłacalna?                                                            - Ćwiczenie
  6.2. Czy i kiedy przyjąć zamówienie od kontrahenta? Analiza kosztów krańcowych. Czy można zarabiać sprzedając poniżej 

TKW? Koszty istotne i nieistotne. 
  6.3. Kiedy należy skorzystać z podwykonawstwa? Koszty outsourcingu.                                                              - Ćwiczenie
7.  Podsumowanie dnia.

 Zarządzanie przez wyniki i motywacja menedżerów
1.  Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
2.  Budżet i plan działań jako narzędzia realizacji ambitnych celów operacyjnych.
  2.1. W jaki sposób budżety odzwierciedlają strukturę odpowiedzialności w przedsiębiorstwie? 
3. Jak oceniać efekty pracy menedżerów zarządzających centrami odpowiedzialności w ramach firmy?
  3.1. Centra odpowiedzialności za koszty (cost center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.                 - Ćwiczenie
  3.2. Centra odpowiedzialności za przychody (sales center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.
  3.3. Centra odpowiedzialności za zyski (profit center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.
  3.4. Centra odpowiedzialności za inwestycje (invest center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.
4. Czy budżet może być narzędziem motywacji menedżerów i pracowników?
  4.1. Jak stawiać cele budżetowe?
  4.2. Sztuka interpretacji odchyleń między założeniami a realizacjami. Analiza i interpretacja przyczyn wystąpienia 

odchyleń i identyfikacja działań korygujących.                                                                                                     - Ćwiczenie
  4.3. Jak wykorzystywać informacje płynące z analizy odchyleń do doskonalenia organizacji?
5. Jak mierzyć i oceniać efekty pracy menedżerów? Wybór finansowych i niefinansowych miar                                    

osiągnięć menedżerów.                                                                                                                                          - Ćwiczenie
6. Jak ustalić hierarchię informacji zarządczej. Lista kontrolna systemu wsparcia decyzji dla mojej firmy.             - Ćwiczenie
7. Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy IT wdrażającej oprogramowanie wspierające systemy controllingu w firmie? 

Od czego zacząć współpracę z firmą IT, która będzie wdrażać nowy system controllingu? 
  7.1. Znaczenie badania oczekiwań użytkowników systemów wsparcia decyzji.                                                      - Dyskusja
8. Od zarządzania operacyjnego do strategicznego. Monitoring kamieni milowych strategii z wykorzystaniem KPI 

w Strategicznej Karcie Wyników.
  8.1. Przykłady systemów raportowania strategicznego i operacyjnego.
9. Podsumowanie zajęć.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Controlling – systemy informacji zarządczej
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„Wiedza to 
najlepsze 
narzędzie 
władzy.”

Bill Gates

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.


