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„Era digitalizacji, robotyzacji oraz rozwoju systemów zmienia 
controlling i przyszłą rolę controllerów w organizacjach. 

Kongres ICV ma charakter praktyczny i jest doskonałym miejscem 
również dla menedżerów, którzy mogą zobaczyć w jakim kierunku 
rozwijać controlling i jaką rolę powinni pełnić ich controllerzy.”

Prof. Dr. Heimo Losbichler
 
Chairman of the Board 
(Prezes Zarządu) International Association 
of Controllers (ICV)

dr Tomasz M. Zieliński
 
Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA 
International Association of Controllers (ICV)

„Są takie wykłady, które potrafią zmienić firmę, osobę a na-
wet czyjeś życie. Jeżeli szukacie inspiracji oraz praktycznych 
wskazówek to nie możecie przepuścić tej okazji!”

Kongres ICV POLSKA to szansa, by menedżerowie i controllerzy 
wspólnie przyjrzeli się praktycznym wdrożeniom nowoczesnego 
controllingu w międzynarodowych i krajowych organizacjach.”

XII Kongres Controlling Intelligence Adventure (CIA), organizowany przez ICV POLSKA, to najważniejsze w tym roku 
wydarzenie, podczas którego eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami. Wysłuchaj najlepszych praktyków z całej 
Europy w czasie prelekcji, porozmawiaj z nimi w trakcie sesji networkingowych, rozwiń swoją karierę dzięki zdobytej wiedzy.

Ponad 250 uczestników

Co roku kongres skupia rzeszę wybitnych  
specjalistów, nie tylko z zakresu controllingu  
i finansów, ale także zarządzania przedsiębiorst-
wem, sprzedaży i zaawansowanych technologii. 
Poznaj partnerów biznesowych z całej Europy  
i otwórz się na globalną wymianę doświadczeń.

Panele dyskusyjne

Wysłuchaj paneli dyskusyjnych, w trakcie których 
najwybitniejsi eksperci w zażartej dyskusji 
podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu 
digitalizacji, robotyzacji i business intelligence 
oraz przyszłości controllingu.
Tematyka paneli dyskusyjnych to:
Digitalization of controlling, future trends – inter-
national perspective
Digitalizacja, robotyzacja & business intelligence 
w controllingu – perspektywa Polski

ICV Young Controllers Barcamp!

Na kongres zapraszamy także studentów  
z obszaru controllingu. Przyjdź, poznaj ich  
i zaproś najlepszych do swojej firmy. W ICV  
wierzmy, że controlling to zawód z przyszłością  
i od samego początku warto dbać o rozwój 
swojej ścieżki kariery zawodowej.

Sesje tematyczne

XII kongres ICV POLSKA to również 6 sesji tematycznych, w których możesz wziąć udział. Podczas 
sesji tematyka omawiana będzie na szczegółowym i praktycznym poziomie. Zaprosiliśmy do wystąpień 
praktyków oraz ekspertów w swoich dziedzinach. Sesje tematyczne podejmować będą zagadnienia:
Sesja A: Zaawansowane rozwiązania dla controllingu
Sesja B: Advanced Analytics
Sesja C: Future trends of controlling
Sesja D: Robotic Process Automation (RPA) w controllingu
Sesja E: Controlling – process and competence models
Sesja F: ICV Young Controllers Barcamp

Impreza integracyjna i networking

Ogromną wartością naszych kongresów jest 
również możliwość budowania sieci kontaktów 
oraz integracja uczestników. Podczas wieczorne-
go spotkania zapewnimy atrakcje oraz możliwości 
nieformalnej wymiany doświadczeń.

Dla kogo organizujemy  
XII Kongres ICV POLSKA

Dla menedżerów
Członkowie zarządów
Dyrektorzy Zarządzający (CEO)
Dyrektorzy i kierownicy działów operacyjnych
Członkowie rad nadzorczych

Dla controllerów i finansistów
Controllerzy
Dyrektorzy Finansowi (CFO)
Główni Księgowi
Analitycy

““

Wykłady merytoryczne

Wykłady, które inspirują  i zmieniają podejście 
do zarządzania przedsiębiorstwami. Innowacyjne 
rozwiązania, nowoczesne technologie i wyzwania 
XXI wieku – z tym zmierzą się przedstawiciele 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów 
(ICV) i firm: Volkswagen Poznań, Bank BPS, 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, 
LOTOS Kolej, Grupa NEUCA, Codec, Solet, IBR 
POLSKA czy ABC Akademia.

Dlaczego warto

Controlling 
–- Kreujemy Przyszłość

Digitalizacja, robotyzacja & business   
intelligence w controllingu

Controlling
Intelligence 
Adventure



Prof. Dr. Heimo Losbichler

Prezes Zarządu Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Światowy autorytet z obszaru contro-
llingu i zarządzania. Jest prezesem 
dwóch międzynarodowych organi-
zacji controllingowych: International 
Association of Controllers (ICV) oraz 
International Group of Controlling 
(IGC).

dr Konrad Marchlewski

Wiceprezes zarządu ds. finansowych 
w Grupie Atlas

Doświadczony menedżer zarządzają-
cy obszarem finansów przedsiębior-
stwa, systemem controllingowym oraz 
obszarem finansów przedsiębiorstwa 
oraz systemem controllingowym. Od-
powiada również za sferę IT - wdraża-
nie technologii cyfrowych i rozwiązań 
teleinformatycznych.

Andrzej Derkowski

Dyrektor Controllingu w Grupie Neuca

Posiada 20 lat doświadczenia  
w zakresie tworzenia i rozwijania 
rozwiązań controllingowych w branży 
farmaceutycznej, w różnego rodzaju 
spółkach. Lider Grupy Roboczej ICV 
Toruń-Bydgoszcz.

prof. UMK, dr hab. Marlena 
Ciechan-Kujawa

Kierownik Katedry Rachunkowości 
Zarządczej na UMK

Kierownik studiów podyplomowych 
BUSINESS CONTROLLING.

Norbert Kołodziejczak

Konsultant w ABC AKADEMIA Sp 
z. o.o.

Ekspert w zakresie wdrażania 
zaawansowanych systemów zarząd-
czo – controllingowych i platform 
raportowych.

Marcin Motel

Dyrektor w UiPath

Absolwent Wydziału Handlu Zagra-
nicznego, Szkoły Głównej Handlowej 
oraz programu BAM w Babson 
College. Od lat związany z czołówką 
firm technologicznych takich jak 
EMC, IBM, Software AG, Symantec, 
BMC, Qlik i aktualnie UiPath.

Małgorzata Podskarbi

Członek Zarządu ICV Global,  
Dyrektor w Volkswagen Poznań

Dyrektor Process Center & Local 
Content w Volkswagen Poznań.

Dynamiczna menedżer obszarów 
finansowych i operacyjnych z ogrom-
nym doświadczeniem w międzynaro-
dowych korporacjach.

Wojciech Rosa

Dyrektor Finansowy ds. Konsolidacji  
i Raportowania w Grupie Polpharma

Menedżer z kilkunastoletnim doświad-
czeniem w finansach w międzynaro-
dowych grupach kapitałowych.

Marek Pluta

Wicedyrektor Departamentu  
Planowania i Analiz, Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A.

Z branżą finansową związany  
od początku swojej kariery zawodo-
wej. Od 10 lat zajmuje się praktyczny-
mi aspektami kontrolingu bankowego 
i rachunkowości zarządczej.

dr Herwig Friedag

Lider Międzynarodowej Grupy 
Roboczej ICV, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

Doświadczony strateg i konsultant, 
który prowadził wiele organizacji 
drogą ich sukcesu z wykorzystaniem 
koncepcji Balanced ScoreCard

Radosław Kozieja

Wiceprezes zarządu i dyrektor  
Codec Polska

Ma ponad 20-letnie doświadczenie 
w wykorzystaniu systemów informa-
tycznych do wspierania zarządzania 
największymi firmami.

dr Walter Schmidt

Koordynator Eksperckich Grup 
Roboczych ICV oraz Doradca Zarzą-
du ICV GLOBAL - Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

Niezwykle doświadczony mentor  
i trener w obszarze zarządzania 
strategicznego oraz controllingu.

Krzysztof Szymański

Wiceprezes Zarządu w ABC  
Akademia Sp z. o.o.

Jeden z najbardziej doświadczonych 
ekspertów we wdrażaniu zaawan-
sowanych platform zarządczo-con-
trollignowych w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, usługowych, finanso-
wych i handlowych. Wykładowca UEP 
oraz SGH.

Aleksandra Pietruczuk

Dyrektor CUP ds. Procesów  
Transakcyjnych

Od 2017 roku dyrektor Centrum 
Usług Procesowych do spraw proce-
sów transakcyjnych w spółce Impel 
Business Solutions we Wrocławiu.

Paweł Musiał

Członek Zarządu w Controlling 
Systems Sp. z o.o.

Wieloletni praktyk, ekspert contro-
llingu z bogatym doświadczeniem 
wdrożeniowym w rożnych branżach.

dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA 
- Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Controllerów (ICV)

Autor zasobowo-procesowego 
rachunku kosztów (ZPRK/RPCA). 
Ekspert biznesowy, konsultant  
i wykładowca controllingu i Business 
Intelligence.

Jakub Tomaszewski

Dyrektor Finansowy i Operacyjny  
w Hansgrohe Polska

Posiada praktyczne międzynarodowe 
doświadczenie w optymalizacji pro-
cesów biznesowych oraz zarządzania 
zmianą wewnątrz Spółek Grupy 
Hansgrohe w Europie i w Azji.

prof. SGH, dr hab. Andrzej 
Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania 
Informatyką w SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie. Kierownik Zakładu 
Zarządzania IT w SGH. Od kilku 
lat specjalizuje się w zarządzaniu 
strategicznym IT i architekturze 
korporacyjnej.

Grażyna Knap

Kierownik Wydziału Controllingu, 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów

Menedżer controllingu z bogatym 
doświadczeniem zarówno w między-
narodowych korporacjach jak  
i polskich przedsiębiorstwach.

Paweł Rafalski

CEO, President at Solet Sp. z o.o.

Od 2009 r. związany ze spółką Solet, 
w której pełni funkcję Prezesa Zarzą-
du. Ekspert obszaru Big Data oraz 
Data Science.

Złoty Partner Merytoryczny

Prelegenci



Program: 3 grudnia 2018 (dzień 1)

09:00 - 09:30 Rejestracja uczestników XII Kongresu CIA

09:30 - 09:40 Oficjalne otwarcie XII Kongresu CIA organizowanego 
przez ICV POLSKA

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK

09:40 - 10:00 Filozofia controllingu ICV oraz strategia rozwoju ICV 
POLSKA

Dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

• Menedżer + Controller = Controlling (Dlaczego controlling dotyczy 
również menedżerów?)

• Misja controllerów ICV/IGC
• Dlaczego controlling jest ważny dla polskich przedsiębiorstw?
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) w Polsce – 

plany rozwoju

10:00 - 10:40 Keynote Speech: Controlling and the role of controllers  
in tomorrow’s digital business

Prof. Dr. Heimo Losbichler, Chairman of the Board – International 
Association of Controllers (ICV)

• Jak tworzyć doskonałe raporty w erze digitalizacji?
• Czy raportowanie będzie podstawową kompetencją controllerów  

w przyszłości?
• Mity i prawdy doskonałości w projektowaniu raportów
• Eye-tracking – nowa technologia dla doskonałych raportów
• Interaktywne projektowanie raportów dla Big Data

10:40 - 11:20 Keynote Speech: Controlling at Volkswagen Poznań  
and changing role of controllers

Małgorzata Podskarbi, Member of the Board – International Associa-
tion of Controllers (ICV), Dyrektor Process Center & Local content  
w Volkswagen Poznań

• Controller jako partner businessowy i innowator
• Jak zmienia się rola controllera w przedsiębiorstwie?
• Customer journey – co to oznacza dla controlling’u?
• Zastosowanie zwinnych metod w controlling’u

11:20 - 11:50 Przerwa kawowa – networking

11:50 - 12:20 Rola controllerów w digitalizacji procesów 
wodociągowych oraz controllingowych w Górnośląskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A.

Grażyna Knap, Kierownik Wydziału Controllingu, Górnośląskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów

• Rola controllerów w digitalizacji firmy
• Proces controllingowy w GPW S.A.
• Zaawansowany rachunek kosztów podstawą wszystkich procesów 

controllingowych
• Automatyzacja prowadzenia zaawansowanych procesów controllin-

gowych.

12:20 - 12:50 Digitalizacja procesów controllingowych w Banku 
BPS - Jak własnymi siłami efektywnie wdrożyć system 
budżetowo–raportowy?

Marek Pluta, Wicedyrektor Departamentu Planowania i Analiz, Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A.

• Rola controllerów w digitalizacji procesów controllingowych Banku
• Jak skutecznie wdrożyć system budżetowy?
• Jaki powinien być skuteczny zespół controllingowy?
• Jak w praktyce można sobie radzić z dużą ilością danych controllin-

gowych?

12:50 - 13:20 Digitalizacja i automatyzacja procesów finansowych na 
przykładzie Centrum Usług Księgowych Grupy Polpharma

Wojciech Rosa, Dyrektor Finansowy ds. Konsolidacji i Raportowania w 
Grupie Polpharma

• W jaki sposób systemy informatyczne mogą przyczynić się do popra-
wy terminowości i jakości procesu raportowania finansowego.

• Wykorzystanie rozwiązań SelfBi w monitorowaniu procesów księgo-
wych i realizacji kontroli wewnętrznych.

• Kiedy możemy zastosować z sukcesem narzędzia klasy robotic 
process automation w księgowości i controllingu?

• Czy jest miejsce dla rozwiązań Machine Learning w procesach 
kontroli wewnętrznej i raportowania finansowego

13:20 - 14:10 Lunch – networking

Sesje tematyczne

Sesja A:  
Zaawansowane 
rozwiązania dla  
controllingu

Sesja B:  
Advanced Analytics

Sesja C:  
Future trends  
of controlling  
(translation to Eng.)

14:10 - 14:55

Praktyczne 
aspekty wdrażania 
kompleksowych 
rozwiązań w 
controllingu

Radosław Kozieja, Wicepre-
zes Zarządu Codec Polska

• Jakich błędów unikać  
i jak z sukcesem rozwijać 
controlling jako partnera 
dla biznesu?

• W jaki sposób IT może 
praktycznie wspierać 
controlling?

• Rola, znaczenie  
i korzyści z wdrażania 
dedykowanych systemów 
wspierających controlling

• Jak rozłożyć siły i wybrać 
sposób wdrożenia?

14:10 - 14:55

Ludzka twarz Data 
Science w controllingu

Paweł Rafalski, CEO, Pre-
zes Zarządu, Solet Sp. z o.o.

• Big Data – wyzwanie  
i błogosławieństwo

• Data Science - najszyb-
sza droga do one-page-
-reporting

• Mistrz danych i analityk 
biznesowy to moi przy-
jaciele

14:10 - 14:55

Panel: Digitalizacja 
controllingu, 
trendy przyszłości 
- perspektywa 
międzynarodowa  
(cz. 1)

prof., dr Heimo Losbi-
chler, Chairman of the 
Board – ICV,

Małgorzata Podskar-
bi, Member of the Board 
– ICV,

dr Walter Schmidt – ICV,

dr Herwig Friedag – ICV,

dr hab. Marlena Ciechan 
-Kujawa, prof. UMK,

dr hab. Janusz Nesterak, 
prof. UEK,

dr Tomasz M. Zieliński  
– ICV POLSKA

14:55 - 15:40

Storytelling  
i Big Data - jak  
skutecznie opowiadać”  
o kosztach i rentowno-
ści menedżerom”

Krzysztof Szymański 
(Wiceprezes),  Norbert Ko-
łodziejczak (Konsultant) w 
ABC AKADEMIA Sp. z o.o.

• Zaawansowana analityka 
finansowo-operacyjna?

• Dashboardy oraz gotowe 
logiczne ścieżki wniosko-
wania!

• Platforma zarządczo-
-controllingowa oparta 
na ZPRK/RPCA – cel > 
działanie > zysk.

• Analityka i raportowanie 
w erze digitalizacji?

14:55 - 15:40

Rola controllera  
i rozwój technologii. 
Jak w normalnych 
godzinach pracy 
usprawnić controlling 
i zwiększyć jego 
wartość?

Paweł Musiał, Członek  
Zarządu, Controlling  
Systems Sp. z o.o.

• Controlling Automation 
– usprawnij controlling 
i przygotuj się na nowe 
wyzwania

• Controlling Value Propo-
sition – zwiększ wartość 
dla biznesu i popraw 
komunikację

• Zbuduj systemowe  
CENTRUM  
DOWODZENIA

14:55 - 15:40

Panel: Digitalizacja 
controllingu, 
trendy przyszłości 
- perspektywa 
międzynarodowa  
(cz. 2)

prof., dr Heimo Losbi-
chler, Chairman of the 
Board – ICV,

Małgorzata Podskar-
bi, Member of the Board 
– ICV,

dr Walter Schmidt – ICV,

dr Herwig Friedag – ICV,

dr hab. Marlena Ciechan 
-Kujawa, prof. UMK,

dr hab. Janusz Nesterak, 
prof. UEK,

dr Tomasz M. Zieliński  
– ICV POLSKA

15:40 - 15:55 Przerwa kawowa – networking

15:55 - 16:35 Podróż w stronę zaawansowanej  
automatyzacji i robotyzacji procesów 
biznesowych z perspektywy controllera  
i zarządu

Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu 
Zarządzania Informatyką, Szkoła Główna Handlowa

• Czy robotyzacja biznesu to krótkotrwała moda?
• Czy kompetencje do robotyzacji biznesu można kupić 

na rynku?
• Jaką rolę w robotyzacji biznesu odgrywa ład danych?
• Jak przygotować się do szerszego (bardziej strategiczne-

go) spojrzenia na robotyzację?

16:35 - 16:40 Podsumowanie pierwszego dnia XII Kongresu 
CIA organizowanego przez ICV POLSKA

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV 
POLSKA

19:00 - 24:00 Bankiet wieczorny, integracja oraz networking

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kongresu.



Kongresy organizowane 
przez ICV POLSKA to 
prestiżowe wydarzenia, 
na których warto 
promować firmę i jej 
najnowsze osiągnięcia”

Nie ma ważniejszego  
i bardziej 
opiniotwórczego 
kongresu w Polsce  
w dziedzinie zarządzania 
i controllingu”

“

“
dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

Małgorzata Podskarbi

Członek Zarządu ICV GLOBAL

Sesje tematyczne

Sesja A:  
Zaawansowane 
rozwiązania dla  
controllingu

Sesja B:  
Advanced Analytics

Sesja C:  
Future trends  
of controlling  
(translation to Eng.)

14:10 - 14:55

Praktyczne 
aspekty wdrażania 
kompleksowych 
rozwiązań w 
controllingu

Radosław Kozieja, Wicepre-
zes Zarządu Codec Polska

• Jakich błędów unikać  
i jak z sukcesem rozwijać 
controlling jako partnera 
dla biznesu?

• W jaki sposób IT może 
praktycznie wspierać 
controlling?

• Rola, znaczenie  
i korzyści z wdrażania 
dedykowanych systemów 
wspierających controlling

• Jak rozłożyć siły i wybrać 
sposób wdrożenia?

14:10 - 14:55

Ludzka twarz Data 
Science w controllingu

Paweł Rafalski, CEO, Pre-
zes Zarządu, Solet Sp. z o.o.

• Big Data – wyzwanie  
i błogosławieństwo

• Data Science - najszyb-
sza droga do one-page-
-reporting

• Mistrz danych i analityk 
biznesowy to moi przy-
jaciele

14:10 - 14:55

Panel: Digitalizacja 
controllingu, 
trendy przyszłości 
- perspektywa 
międzynarodowa  
(cz. 1)

prof., dr Heimo Losbi-
chler, Chairman of the 
Board – ICV,

Małgorzata Podskar-
bi, Member of the Board 
– ICV,

dr Walter Schmidt – ICV,

dr Herwig Friedag – ICV,

dr hab. Marlena Ciechan 
-Kujawa, prof. UMK,

dr hab. Janusz Nesterak, 
prof. UEK,

dr Tomasz M. Zieliński  
– ICV POLSKA

14:55 - 15:40

Storytelling  
i Big Data - jak  
skutecznie opowiadać”  
o kosztach i rentowno-
ści menedżerom”

Krzysztof Szymański 
(Wiceprezes),  Norbert Ko-
łodziejczak (Konsultant) w 
ABC AKADEMIA Sp. z o.o.

• Zaawansowana analityka 
finansowo-operacyjna?

• Dashboardy oraz gotowe 
logiczne ścieżki wniosko-
wania!

• Platforma zarządczo-
-controllingowa oparta 
na ZPRK/RPCA – cel > 
działanie > zysk.

• Analityka i raportowanie 
w erze digitalizacji?

14:55 - 15:40

Rola controllera  
i rozwój technologii. 
Jak w normalnych 
godzinach pracy 
usprawnić controlling 
i zwiększyć jego 
wartość?

Paweł Musiał, Członek  
Zarządu, Controlling  
Systems Sp. z o.o.

• Controlling Automation 
– usprawnij controlling 
i przygotuj się na nowe 
wyzwania

• Controlling Value Propo-
sition – zwiększ wartość 
dla biznesu i popraw 
komunikację

• Zbuduj systemowe  
CENTRUM  
DOWODZENIA

14:55 - 15:40

Panel: Digitalizacja 
controllingu, 
trendy przyszłości 
- perspektywa 
międzynarodowa  
(cz. 2)

prof., dr Heimo Losbi-
chler, Chairman of the 
Board – ICV,

Małgorzata Podskar-
bi, Member of the Board 
– ICV,

dr Walter Schmidt – ICV,

dr Herwig Friedag – ICV,

dr hab. Marlena Ciechan 
-Kujawa, prof. UMK,

dr hab. Janusz Nesterak, 
prof. UEK,

dr Tomasz M. Zieliński  
– ICV POLSKA

15:40 - 15:55 Przerwa kawowa – networking

15:55 - 16:35 Podróż w stronę zaawansowanej  
automatyzacji i robotyzacji procesów 
biznesowych z perspektywy controllera  
i zarządu

Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu 
Zarządzania Informatyką, Szkoła Główna Handlowa

• Czy robotyzacja biznesu to krótkotrwała moda?
• Czy kompetencje do robotyzacji biznesu można kupić 

na rynku?
• Jaką rolę w robotyzacji biznesu odgrywa ład danych?
• Jak przygotować się do szerszego (bardziej strategiczne-

go) spojrzenia na robotyzację?

16:35 - 16:40 Podsumowanie pierwszego dnia XII Kongresu 
CIA organizowanego przez ICV POLSKA

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV 
POLSKA

19:00 - 24:00 Bankiet wieczorny, integracja oraz networking

09:00 - 09:30

W drodze do finansów 4.0

dr Konrad Marchlewski,  
Wiceprezes zarządu ds. finansowych w Grupie Atlas

• Istota zmian nadchodzących w gospodarce 4.0
• Cyfrowa integracja łańcucha dostaw
• Automatyzacja obiegu dokumentów
• Czy cyfryzacja/digitalizacja się opłaca?

09:30 - 10:30

Panel dyskusyjny: Digitalizacja, robotyzacja & business 
intelligence w controllingu - perspektywa Polski

Andrzej Derkowski, Dyrektor Controllingu w Grupie Neuca,  
Lider Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz

dr Konrad Marchlewski, Wiceprezes zarządu ds. finansowych  
w Grupie Atlas

Jakub Tomaszewski, Dyrektor Finansowy i Operacyjny w Hansgrohe Polska 

• Czy digitalizacja wpłynie na polskich controllerów?
• Jak zmieniają się procesy controllingowe w firmach?
• Jakie są przyszłe oczekiwania kadry zarządzającej wobec controllerów?
• Czy porażka w digitalizacji może nas czegoś nauczyć?

10:30 - 11:00 Przerwa kawowa – networking

Sesje tematyczne

Sesja D:  
Robotic Process  
Automation (RPA) 
w controllingu

Sesja E:  
Controlling – process 
and competence models 
(translation to Eng.)

Sesja F:  
ICV Young  
Controllers Barcamp

11:00 - 11:35

Robotic Process Automation 
(RPA) – istota i zastosowania  
w finansach przedsiębiorstw

Marcin Motel 
Dyrektor w UiPath

• Dlaczego zatrudnienie robotów  
do wsparcia obszaru finansów  
jest przełomową innowacją?

• Czy należy się obawiać utraty 
pracy w związku z zaangażo-
waniem w firmie ”cyfrowych 
pracowników”?

• Jakie korzyści finansowe  
i społeczne płyną z zastosowania 
Robotic Process Automation?

11:00 – 11:35

Controlling  
w firmach rodzinnych – 
Zarządzanie w ramach 
strategii właścicielskiej

dr Adrianna Lewandowska, 
Prezes Instytutu Biznesu  
Rodzinnego – IBR POLSKA

Jakub Tomaszewski,  
Dyrektor Finansowy  
i Operacyjny w Hansgrohe 
Polska

11:00 – 11:35

Kluczowe kompetencje 
controllerów  
i perspektywy pracy  
w controllingu

Wystąpienia najlepszych mło-
dych controllerów, studentów  
z uczelni takich jak: UEP, 
SGH, UMK i innych.

11:35 - 12:10

Automatyzacja w finansach 
– case study na przykładzie 
wyciągów bankowych

Aleksandra Pietruczuk, Dyrektor 
CUP ds. Procesów Transakcyjnych

Urszula Graboś, Lider Zespołu 
Należności Impel Business Solutions 
Sp. z o.o.

• Motywacja organizacji do  
automatyzacji procesów

• Robotyzacja procesów  
w usługach

• Case study na przykładzie usługi 
księgowej

• Pozycja księgowej w firmie

11:35 - 12:10

Profitability modeling 
and optimization - jak 
controller pełni rolę 
partnera biznesowego z 
wykorzystaniem ZPRK/
RPCA?

dr Tomasz M. Zieliński, CEO 
w ICV POLSKA

• Partnerstwo biznesowe con-
trollerów z menedżerami.

• Zrozumiałe modelowanie 
kosztów i rentowności w 
koncepcji ZPRK.

• Osiąganie doskonałości 
operacyjnej i wyznaczanie 
celów w ZPRK.

• Koncepcja ZPRK jako 
podstawa komunikacji con-
trollerów z menedżerami.

11:35 - 12:10

Czym zajmują się 
controllerzy i jakie  
są ich zadania

Wystąpienia najlepszych mło-
dych controllerów, studentów  
z uczelni takich jak: UEP, 
SGH, UMK i innych.

12:10 - 12:30 Przerwa kawowa – networking

12:30 - 13:00 Podsumowanie XII kongresu CIA organizowanego przez ICV POLSKA
dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

13:00 - 14:00 Lunch – networking

4 grudnia 2018 (dzień 2)

controllingintelligenceadventure.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kongresu.
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