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Serdecznie zapraszamy do udziału w Evidence Bootcamp - hybrydowym programie 

rozwojowym dla całego Twojego zespołu. Nauczymy Cię myśleć i działać jak finansista, 

rozumieć główne założenia pracy działu finansów, poznać metody analizy i myślenia 

kontrolerów finansowych, a także pokażemy, jak zbudować efektywny system informacji w 

organizacji. Niniejszy dokument jest pretekstem do rozmowy. W oparciu o zawarte w nim 

założenia bootcampu, stworzymy agendę warsztatów, szkoleń i spotkań dopasowaną do 

potrzeb Twoich i Twojego zespołu - w modelu stacjonarnym, online lub hybrydowym.

Od blisko 20 lat pracujemy zarówno w małych, jak i dużych organizacjach, a także 

zarządzamy własnymi biznesami. Spotykamy na swej drodze setki przedsiębiorców, 

menedżerów i pracowników rozmaitych firm polskich i zagranicznych. Z praktycznie każdym 

z nich dzielimy wspólną pasję - poszerzanie horyzontów, poznawanie świata, odkrywanie 

samych siebie. 

Kompetencje to wiedza, praktyczne umiejętności i postawa sprawiająca, że działamy tak, a 

nie inaczej. Ich kształtowanie to złożony proces wymagający odpowiednich narzędzi i technik. 

Wierzymy, że know-how połączony z radością płynącą z jego poznawania to klucz do 

sukcesu w budowaniu kompetencji jednostki, zespołów i całych organizacji.

Szanowni Państwo!

Przemysław Skrzek

Managing Partner

Maciej Gawlik

Managing Partner
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Controlling, informacja 

finansowa, rentowność, 

rachunek kosztów,

cashflow, budżetowanie, 

kapitały, cykl operacyjny,

wskaźniki finansowe
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Właściciele firm, przedsiębiorcy, top management, kadra kierownicza, liderzy 

i członkowie zespołów handlowych oraz operacyjnych. Osoby bez przygotowania 

finansowego, pracujące na co dzień z informacjami oraz zespołami finansowymi 

lub szykujące się do awansu, wymagającego nadzoru nad finansami.

DLA KOGO?

Kilkutygodniowy, intensywny program rozwoju umiejętności 

finansowych i analitycznych dla osób, chcących być kompetentnym 

partnerem dla działu finansów, oparty o skuteczne metody 

zarządzania płynnością, rentownością i nadzoru finansowego.

Formuła

bootcampu

z

CO NAUCZYSZ SIĘ STOSOWAĆ?

Skuteczna komunikacja z finansistami oraz działami księgowymi, analiza 

sprawozdań, metody budżetowania, ocena inwestycji, budowanie systemu 

informacji zarządczej, narzędzia zarządzania rentownością i płynnością. 

JAKI JEST CEL BOOTCAMPU?

Nauczyć myślenia strategicznego, taktycznego i operacyjnego w obszarze finansów 

Wykształcić rutynę badania kondycji i wartość firmy oraz zarządzania jej kapitałami 

Zabezpieczyć organizację przed zagrożeniami w obszarze finansów
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JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJEMY? 

Chcesz wiedzieć, ile tak naprawdę masz pieniędzy w firmie i gdzie są „schowane”? 

Co robić, żeby być wypłacalnym? 

Zastanawiasz się, skąd wynikają rozbieżności pomiędzy księgowością a stanem konta 

Twojej firmy? Jak analizować dane przedstawiane przez księgowość? 

Nurtuje Cię pytanie, czy prowadzony przez Ciebie biznes lub projekt „się opłaca”? Jak 

kontrolować stan finansów w firmie i ile możesz wydać / zainwestować? 

Chcesz wiedzieć, czy w ogóle i na jakiego rodzaju działalności zarabiasz? Chciałbyś 

mieć prosty i jasny sposób monitorowania rentowności / marż?

Zastanawiasz się, jak zbudować powtarzalny model informacyjny, dzięki któremu 

będziesz mógł zapanować nad finansami w firmie?

Chciałbyś być prawdziwym partnerem dla ludzi „od finansów”?



6h / 2-4 tygodniePodsumowanie Warsztatów nr 1

Diagnoza potrzeb informacyjnych organizacji

4 „pigułki” kompetencyjne video z ćwiczeniami

Zadanie domowe – zarys „systemu informacji finansowej”

Praca pomiędzy warsztatami, uzupełnienie

i utrwalenie zdobytej wiedzy

Zadanie domowe

16h / 2 dniInteligencja finansowa i podstawy finansów przedsiębiorstw

Analiza sprawozdań finansowych i wycena firmy

Analiza rentowności, rachunek kosztów

Analiza cashflow i zarządzanie płynnością

Pierwsza część Bootcampu – spojrzenie 

analityczne na finanse przedsiębiorstw, 

fundamenty finansów, podstawy 

rachunkowości i sprawozdawczości

Warsztaty nr 1

2h / 1-2 tygodnieCele rozwojowe

System i kultura finansowa w firmie

Szczegóły organizacyjne

Oferta i formalności

Analiza potrzeb organizacji, wprowadzenie 

do merytoryki i narzędzi używanych 

podczas Bootcampu, wybór kluczowych 

zagadnień rozwojowych (25 spośród 50+)

Przygotowania

Czas / OkresPropozycja zagadnieńZakresSekcja

Etap 1

Harmonogram Bootcampu
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48h / 1-3 miesiąceKilkanaście zagadnień poruszonych podczas warsztatów 

i samodzielnej nauki online

Spojrzenie analityczne i zarządcze na finanse, 

przegląd najlepszych praktyk w finansach 

przedsiębiorstw, „system informacji finansowej”

SUMA

8h / 2-4 tygodniePodsumowanie całego Bootcampu

Rekomendacje powarsztatowe

4 „pigułki” kompetencyjne video z ćwiczeniami

Zadanie domowe – dopracowanie „konstytucji zespołu”

4h wsparcia mentoringowego i coachingowego dla

całego zespołu

Praca po zakończeniu Bootcampu,

uzupełnienie i utrwalenie zdobytej

wiedzy, wsparcie dla zespołu.

Podsumowanie

16h / 2 dniZarządzanie operacyjne w oparciu o informacje finansowe

Zarządzanie kapitałami firmy 

Zarządzanie ryzykiem, planowanie i prognozowanie finansów

Procesy, metody i narzędzia budżetowania

System informacji zarządczej i controllingu w firmie

Planowanie strategiczne i ocena inwestycji

Druga część Bootcampu –

kontynuacja rozwoju kompetnecji podczas

2-dniowych warsztatów poświęconych 

tematyce zarządzania finansami w 

organizacji, budowania systemu informacji 

zarządczej i controllingu

Warsztaty nr 2

Czas / OkresPropozycja zagadnieńZakresSekcja

Etap 2

Harmonogram Bootcampu
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Podstawowy / średniozaawansowany

POZIOM

CHARAKTERYSTKA

20% Teoria

60% Praktyka

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW /  CZAS TRWANIA

Maks. 20 osób / 48h

20% Rozmowa
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Gdzie organizujemy

bootcampy?

W biurze Twojej firmy, wybranym centrum konferencyjne 

i/lub online. Możemy zrealizować bootcamp w oparciu o 

Twoje indywidualne pomysły i preferencje. Uzupełnimy go 

dostępem do naszych materiałów online i intensywnym 

wsparciem dla całego Twojego zespołu.



Rezultaty bootcampu
9

Zostaniesz przeprowadzony „za rękę” przez trudny obszar finansów 

przedsiębiorstw przez dydaktyka-praktyka .

Poznasz kilkanaście narzędzi, które bez problemu zaaplikujesz w swojej 

organizacji i wykorzystasz później w życiu codziennym.

Wykonasz kilkanaście ćwiczeń, podczas których nauczysz się

lepiej analizować informacje płynące z księgowości.

Rozwiniesz umiejętności skutecznego zarządzania finansami

poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi dyrektora finansowego

Otrzymasz dostęp do materiałów online i wsparcia

mentorigowego / coachingowego.

Zbudujesz skuteczną i bezpieczną organizację przygotowaną na zmiany 

i skupioną na tworzeniu wartości biznesowej.



Dlaczego warto?

Udział w warsztatach Evidence Bootcamp

to okazja do trwałej zmiany sposobu myślenia i 

działania poprzez podniesienie wiedzy, 

dostarczenie narzędzi, ulepszeniu sposobu 

komunikacji.
3 Będziesz w stanie lepiej zadbać o kondycję i wartość swojej firmy

4 Wydatnie podniesiesz bezpieczeństwo biznesu

5 Zmienisz optykę w zarządzaniu na obiektywne spojrzenie „przez liczby”

2 Staniesz się prawdziwym partnerem dla osób „finansowych”

Stworzysz założenia oraz plan systemu informacyjnego i controllingowego1
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Finanse, zwinność, praktyka 

narzędzia, ewidencja, 

rozwój, biznes, 

przedsiębiorczość, 

współpraca, kompetencje, 

integracja, efektywność
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WYBRANI KLIENCI

•  Lean Startup

•  Strategyzer Toolkit

•  Continuous Innovation Stack

•  OKR

•  The Market Oppurtunity Navigator

•  Microsoft Office

•  Google Suite MVP

ULUBIONE NARZĘDZIA

•  Innowacje

•  Przedsiębiorczość

•  Analiza

•  Finanse

•  Modele biznesowe

•  Rentowność

•  Procesy

GŁÓWNE SPECJALIZACJE

Doktor ekonomii, trener biznesowy, przedsiębiorca w branży IT, z zamiłowania i doświadczenia 

startupowiec / innowator. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu analizy danych i 

procesów biznesowych, przetwarzania informacji oraz wnioskowania biznesowego w dużych i 

małych organizacjach. 

Praktyk lean i skuteczny project manager, szybko adaptujący najnowsze trendy i rozwiązania, 

wyznawca filozofii agile. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Zarządzania Finansami 

wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, posiadający stopień doktora nauk ekonomicznych. 

Duże doświadczenie w zakresie szkoleń dla obszaru operacyjnego, wywodzi się z „biznesu” i 

prowadzi warsztaty ukierunkowane na funkcje wykonywane przez uczestników w codziennym 

życiu biznesowym..

EMPATIA AKTYWACJA R0ZWÓJ

POMYSŁY PRZYSZŁOŚĆ

20%
strategia

50%
taktyka

30%
operacje

Maciej Gawlik

Doktor ekonomii, trener biznesowy, 

przedsiębiorca w branży IT, z zamiłowania 

i doświadczenia, startupowiec / innowator.
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WYBRANI KLIENCI

•  Management 3.0

•  Founder's Dilemmas

•  SCRUM

•  KANBAN

•  Cynefin Framework

•  Complex Adaptive Systems

•  NVC

ULUBIONE NARZĘDZIA

•  Agile

•  Zarządzanie strategiczne

•  Kultura organizacyjna

•  Strategia brandu

•  Inspirowanie do rozwoju

•  Zarządzanie projektami

•  Turkusowe organizacje

GŁÓWNE SPECJALIZACJE

Przedsiębiorca w branży IT, executive manager, pomysłodawca i animator wrocławskiego 

klastra firm informatycznych ITCorner. Wyznawca podejścia "together is better" z misją

jednoczenia ludzi chcących tworzyć WARTOŚĆ. Za działania na rzecz rozwoju współpracy 

wrocławskich firm branży nowych technologii został wyróżniony przez Prezydenta Wrocławia 

nagrodą „Kreatywny Wrocławia 2019”.

Na co dzień odpowiedzialny za strategię rozwoju firm branży IT oraz prowadzenie kluczowych 

dla nich projektów, m.in. współzałożyciel i prezes zarządu firmy programistycznej Cohesiva IT 

Special Forces, pracowni rekrutacyjnej Recruitiva i agencji doradczej LEANSPIN.

Z pasji – trener biznesu, mentor w projektach startupowych, praktyk nowoczesnych metod 

zarządzania i muzyczny multiinstrumentalista. Entuzjasta metodyk zwinnych i tworzenia kultury 

organizacyjnej wspierającej wykorzystanie energii i talentów pracowników firm.

Przemysław Skrzek

Przedsiębiorca w branży IT, executive manager, 

pomysłodawca i animator wrocławskiego klastra firm 

informatycznych ITCorner.

50%
strategia

40%
taktyka

10%
operacje

ROZWÓJ AKTYWATOR STRATEG

ARANŻER PRZYSZŁOŚĆ
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www.leanspin.pl+ 48 534 999 080hello@leanspin.pl

Zapraszamy!
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