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Warsztat

• Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania takich jak Controlling ,
   Lean Management, Teoria Ograniczeń.

• Jakim sposobem poprawić rentowność i zyskowność firmy.

• Jak zwiększać zyski firmy innowacyjnie ją zarządzając i zostawić w „tyle” konkurencję.

          Zgłoś swój udział już dziś!

       530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   



Warsztat

Wprowadzenie: 

Wzrastająca konkurencja silnie przekłada się na presję cenową, która bez skutecznej i efektywnej metody 
zarządzania  kosztami prowadzącej do optymalizacji, redukcji i racjonalizacji kosztów prowadzi firmy do istotnego 
obniżenia zysków a nawet straty. Nie jest  więc pytaniem czy optymalizować/redukować/racjonalizować koszty 
ale jak to zrobić przy czym robić to skutecznie i trwale. Umiejętne i innowacyjne połączenie sposobów 
zarządzania firmą- Controllingu i Lean Managementu (szczupłego zarządzania) ,i Teorii Ograniczeń w jeden 
system daje niezwykle szybkie i efektywne rozwiązania  poprawiające istotnie zyski i płynność finansową 
przedsiębiorstwa. 
 
Cele szkolenia: 

• Nabycie przez uczestników praktycznej wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia kosztów firmy i ich  
 znaczenia dla wyników i produktów, roli jednostek organizacyjnych w ich powstawaniu.
• Poznanie metodyk zarzadzania- systemowe podejścia : Controlling, Lean Management (Szczupłego   
 Zarządzania), Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints).
• Nabycie  przez uczestników umiejętności wykorzystania narzędzi/metod/ technik wspomagających   
 zarządzanie w systemach
• Zapoznanie uczestników z problematyką (zasadami i sposobem) wdrożenia tych rozwiązań w firmie,   
 zarzadzanie zmianą.  
• Poznanie narzędzi/metod/technik  wspomagających stosowanie zasad Controllingu, Lean    
 Managementu, Teorii Ograniczeń pozwoli uczestnikom praktycznie przełożyć  te zasady na konkretne   
 działania w swojej firmie w bieżące praktyki zarządzania. 
• Uświadomią sobie trudności i znajdą na nie „recepty” związane z konkretnym w firmie wdrożeniem tych  
 innowacyjnych rozwiązań jako spójnego i działającego systemu jakie przed nimi staną.

Dla kogo jest warsztat? 

Kadra kierownicza firmy: zarządy, kierownicy jednostek organizacyjnych firmy : działów /wydziałów 
podstawowych (zaopatrzenie, produkcja / wykonanie usługi, sprzedaż) a także jednostek pomocniczych i 
administracyjnych: utrzymanie ruchu, kadry, księgowość , również dla  specjalistów: Controllerów Kosztów, Lean 
Liderów, Pełnomocników ds. Restrukturyzacji, Pełnomocników ds. Badania i Rozwoju.

Metodyka

Szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładu i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu praktyczne 
wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.
 • ćwiczenia, case study
 • pytania, odpowiedzi, dyskusja, „burza mózgów”
 •  praca w grupach
 • ćwiczenia indywidualne
 • informacje zwrotne dla Uczestników od Trenera.

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje



Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym 
razem było to szkolenie z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto 
szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany 
trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, praktyczna wiedza i 
zastosowanie w pracy. Polecam!

Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Dzień I

Rozpoczęcie 9:00

1.Analiza systemowa firmy.

2. Stawianie celów, ich mierników ( w tym kosztowych) ,na różnych poziomach zarządzania firmą z 
uwzględnieniem ich spójności i przypisania odpowiedzialności-  (centra zysków, centra kosztów), 
kaskadowanie celów.

3. Rachunkowość zarządcza w firmie (jako elementu systemu zarządzania firmą)- systemu wspomagającego 
podejmowanie decyzji menedżerskich  w szczególności: 

 • sposobów ujmowania kosztów (różne przekroje :koszty stałe / zmienne; bezpośrednie/   
  pośrednie ,rodzajowe/ stanowiskowe i inne.
 • przypisywania kosztów  produktom (metody kalkulacji w kontekście analizy     
  opłacalności i polityki cenowej) , 
 • prezentacji kosztów .
 • analiza progu rentowności. 

4. Metody planowania i budżetowania kosztów w firmie i jej działach/wydziałach, a także 
monitorowania, kontroli i sterowania kosztami- aby uzyskać zarządzanie kosztami w jednostkach 
organizacyjnych  i na poziomie całej firmy a także określić zadania i odpowiedzialność menedżerów firmy za 
uzyskane wyniki.

5. Rola Controllera finansowego/kosztowego jako osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i nadzór nad 
systemem rachunku kosztów i budżetowania. 

 • wsparcie dla menadżerów w zakresie podejmowania decyzji kosztowych  w firmie. 
 • Analiza kosztów z punku widzenie klienta /koszty dające wartość dla klienta –koszty nie dające  
  wartości dla klienta.
 • rachunek kosztów docelowych, nowoczesne modele cenowo -kosztowe). 

6. Zasady i metodyka systemowych rozwiązań –Systemów zarządzania; opis, logika, sposób działania, 
przyczyny powstania, mocne i słabe strony tych rozwiązań : 

 • Lean Management
 • Teoria Ograniczeń 

Zakończenie 17:00



Dzień II

Rozpoczęcie 9:00

3. Analiza możliwości optymalizacji/redukcji kosztów w firmie w różnych obszarach aktywności firmy.

 • Poszukiwanie tańszych zasobów, zamienników i lepsza organizacja procesów logistyczno- magazynowych.
 • Poprawa produktywności.
 • Poprawa wykorzystania posiadanych zasobów (likwidacja wąskich gardeł), lepsza synchronizacja przebiegu  
  procesów (przepływ ciągły).
 • Eliminacja „marnotrawstwa” w rozumieniu Lean Management:
 • Doskonalenie działań (stanowisko pracy) i procesów tworzenia produktów /usług (procesy podstawowe)
 • Doskonalenie działań i procesów pomocniczych oraz administracyjno- organizacyjnych 
 • Lepsze dostosowanie do oczekiwań i potrzeb klienta (kosztowa analiza wartości dla klienta)
 •  Poprawa efektywności i skuteczności na wszystkich poziomach organizacji (stanowisko pracy, proces,  
  organizacja)

4. Narzędzia i sposoby wykorzystania, metodyki i zasady pracy menedżerów wspierające optymalizację kosztową,
 i poprawę efektywności kosztowej w szczególności :

 • 5S (5 zasad zarzadzania stanowiskiem pracy).
 • JIT( Just in Time- dostawa na czas realnego zapotrzebowania).
 • Mapa Strumienia Wartości (metoda analizy i projektowania procesu wytworzenie produktu lub usługi).
 • SMED (metoda skracanie czasów przezbrojeń maszyn).
 • OEE (metoda analizy i poprawy efektywności pracy kluczowych  zasobów np. maszyn i urządzeń oraz   
  specjalistów).
 • TPM (metodyka  zarządzaniem utrzymania ruchu).
 • Standaryzacja pracy na stanowisku.
 • Kanban (metodyka zarzadzania przepływem produktów, zapasów lub pracy w firmie), „supermarkety”.
 • Kaizen (metodyki pracy zespołowej i doskonalenia)
 • Metodyka analizy „wąskich gardeł” w przedsiębiorstwie i metody zarządzania nimi –Bufor, Werbel, Lina. 

5. Przygotowanie, wdrożenie i utrzymania nowoczesnego systemu zarzadzania i optymalizacji kosztowej w firmie. 
Projektowanie i zarządzanie zmianą. Rola konsultanta/ doradcy zewnętrznego w tym procesie. Zintegrowanie metodyki 
Controllingu, Lean Managementu, Teorii Ograniczeń, na poziomie firny i działów /wydziałów. Dyskusja.

Zakończenie 17:00

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Włodzimierz Charchuła

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i praktycznym wrażaniu 
nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak: szczupłe zarządzanie (Lean 
Management),  Controlling, zarządzaniu  w oparciu o ograniczenia (Theory of 
Constraints), Strategiczna Karta Wyników, ISO-9001, zarządzanie projektami, 
projektowanie propozycji wartości i modele biznesowe. 

Pełnił funkcje: Prezesa, członka zarządu, dyrektora, członka rady nadzorczej  
w spółkach prawa handlowego w różnych firmach i branżach. Jest 
absolwentem Politechniki Śląskiej, Studiów menedżerskich - Die Akademie 
fűr Fűhrungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg  i Kolegium Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach oraz studiów podyplomowych 
„Zarządzanie Jakością” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jak i szeregu 
specjalistycznych szkoleń i kursów. 

Obecnie jest niezależnym doradcą i konsultantem w zakresie zarządzania. 
Jak sam mawia: „ moim celem jest pomaganie firmom: jak  zarabiać więcej  
pieniędzy”.
 


