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Zarządzanie Strategiczne [WSZiA] semestr LETNI 2009/10
 

- LISTA do WYKŁADU - 

Forma zaliczenia wykładu/egzaminu: zdobycie minimum 51pkt (punktów), za: pracę 

zaliczeniową grupową (do 25pkt na każdego członka 2 lub 3 osobowej grupy), egzamin 

pisemny lub ustny (do 100pkt).    

 

Praca domowa - składowa egzaminu – zespołowa/grupowa (przeciętna maksymalna 

punktacja to do 25 pkt. na osobę. Deadline: (termin oddania): przed 20 KWIETNIA 

2010 (20.04.10).  

 

Sposób oddania: elektronicznie (emailowo), na adres: 

 
Pracę należy wysłać w wersji *.doc lub *.docx lub *.pdf, nie należy wysyłać plików 

excela ani innego arkusza kalkulacyjnego. Tylko prace wysłane na prawidłowy adres 

będą brane pod uwagę. 

 

 

Literatura zalecana:  
1. G.Michalski, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, 

Waszawa 2010, ( http://4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/ ), [ISBN: 978-83-7556-167-8]. 

2. G.Michalski, Strategie finansowe przedsiębiorstw. ODDK Gdańsk 2009, [ISBN: 9788374265676]. 

3. A. Damodaran, Ryzyko strategiczne, Koźmiński Warszawa 2009. 

4. B.Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2007. 

5. H.Panjer, Operational Risk Modeling Analytics, Wiley 2006. 

6. P.Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, WN PWN 2007. 

7. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

8. http://www.rachunkowosc.com.pl/web/wskazniki_sektorowe 

9. E.Brigham, L.Gapenski; Financial Management; The Dryden Press, Chicago 1991. 

10. T.Jajuga, T.Słoński; Finanse spółek. Długoterminowe decyzje finansowe, Wyd. AE we Wrocławiu 

1999. 

11. Praca zbiorowa pod red. W.Pluty: Budżetowanie kapitałów, PWE 2000. 

12. W. Pluta: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE 2003. 

13. S.Ross, R.Westerfield, B.Jordan, Finanse przedsiębiorstw, DW ABC, Kraków 1999. 

14. R.Bealey, S.Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 1999. 

15. G.Hawawini, C.Viallet, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007. [GHCV] 

16. W.Pluta, G.Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, CHBeck, Warszawa 2005. 

17. G.Michalski, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ODDK Gdańsk 

2008, [ISBN: 9788374265096]. 

18. G.Michalski, K.Prędkiewicz, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, CHBeck, Warszawa 2007. 
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===================================== 

PRACA EGZAMINACYJNA [PE] Domowa Praca zaliczeniowa grupowa: 

UWAGA: Praca powinna być podpisana Imionami, Nazwiskami, numerami indeksów, 

nazwą uczelni, rodzajem studiów [MSD, MSW, MSU, MSZ, USM, ...], nazwą 

przedmiotu oraz miastem w którym odbywają się zajęcia, każdego członka zespołu. 

Informację tę należy powtórzyć zarówno w emailu, temacie emaila jak i w samej 

pracy. Najlepiej w stopce pracy umieścić wszystkie te dane jeszcze raz (aby uniknąć 

pomyłek w wyniku niemożliwości identyfikacji autorów). 

Pracę należy wysłać JEDNYM emailem. Wysyłki dokonuje leader grupy – ze swojego 

indywidualnego adresu email, na który też wyślę odpowiedź o rezultacie pracy. Proszę 

nie ponawiać wysyłania emaili z pracą, jeden raz wystarczy. 

 

Praca składa się z 10 elementów. Wszystkie 10 części są obligatoryjne. 

 

ZADANIE: 

Konstruujemy strategię przedsiębiorstwa. Dokonujemy opisu i oceny możliwości 

powodzenia wdrożenia wymyślonego przez siebie nowego przedsięwzięcia 

strategicznego [np. związanego z uruchomieniem nowej firmy lub uruchomienia nowego 

produktu w już istniejącej firmie. Początek funkcjonowania od 1 stycznia 2011, koniec 

31 grudnia roku zakończenia]. Wariant bazowy trwa minimum 8 lat. Stawka podatkowa i 

stawki amortyzacyjne według istniejących w Polsce przepisów (lub naszych wyobrażeń o 

nich). 

Brak któregokolwiek z elementów lub zastosowanie innego porządku i innej numeracji 

niż poniższa oznacza pracę nieprawidłowo przygotowaną. 

W opisie wariantu bazowego należy zachować poniższą numerację i kolejność (tzw. 10 

kroków): 

1. Prognoza przychodów ze sprzedaży 

2. Cykl operacyjny 

3. Aktywa 

4. Zobowiązania wobec dostawców 

5. Kapitał zaangażowany 

6. Struktura kapitału 

7. Wolne przepływy pieniężne 

8. IRR 

9. Koszty kapitałów 

10. NPV 

 
Elementy nieobowiązkowe – podnoszące wartość pracy (należy je umieścić po 10 

obligatoryjnych elementach, wyraźnie zaznaczając, że realizuje się wariant rozszerzony, 

można za nie otrzymać do 60 dodatkowych punktów egzaminacyjnych ponad wariant 

bazowy): 
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Decyzje co do: 

  struktury kapitału i co do 

  zakresu działalności  

i ich wpływ na realizację strategicznych celów firmy. 

 

Na podstawie określenia kosztów związanych z kosztami kapitałów, należy wybrać 

docelową strukturę kapitału, najlepiej przybliżającą nas do powiększania wartości 

przedsiębiorstwa. 

Relacja D/E wyznaczona w ten sposób, będzie również traktowana jako podstawowa przy 

wyznaczaniu optymalnego zakresu działalności, w tym celu należy wyznaczyć optymalny 

budżet inwestycyjny. Optymalny budżet inwestycyjny powinien określić skalę 

działalności. 

 

Decyzje co do odpowiedniego, najbardziej zwiększającego wartość 

przedsiębiorstwa podejścia do: 

 finansowania aktywów bieżących 

 inwestowania w aktywa bieżące 

 zarządzania kapitałem pracującym 

 zarządzania środkami pieniężnymi 

 zarządzania zapasami 

 zarządzania należnościami 

 
Pracę należy wysłać w wersji *.doc lub *.docx lub *.pdf, nie należy wysyłać plików 

excela/arkusza kalkulacyjnego. 

 

Prace należy wysłać JEDNYM emailem. Jeśli po 14 dniach roboczych od daty wysłania 

nie otrzymają Państwo odpowiedzi, można (ale nie trzeba!) wysłać sms na numer: 

783318078 z informacją: dnia XX-XX-XX o godz. XX.XX z emaila: xxxxx@xxxx.xx na 

email: xxxxx@xxxx.xx praca indywidualna/grupowa od nr indeksu xxx xxx, 

Uczelnia, imie i nazwisko leadera. 

Jest to przydatne aby sprawdzić czy email się nie zawieruszył, jeśli go nie znajdę, 

wtedy poproszę o ponowne przesłanie pracy. 

 
Należy dokonać oceny ryzyka prognozy dla części wcześniejszej.  

Analiza ryzyka powinna opierać się na analizie wrażliwości, analizie scenariuszy, i 

innych miarach i sposobach określania ryzyka wykonania i osiągnięcia rezultatów 

założonych w przedsięwzięciu oraz tego w jakim zakresie dane przedsięwzięcie ma 

szanse powodzenia. 

Analiza możliwych scenariuszy [ze względu na faktycznie mogące oddziaływać na firmę 

i przedsięwzięcie czynniki] [scenariusz[e] lepszy[e] od bazowego, scenariusz[e] 

gorszy[e] od bazowego oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia] NPV, IRR. [proszę 

podać uzasadnienie, dlaczego te a nie inne parametry się najbardziej mogą odchylać]. 
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Należy: 

Spróbować zastosować dla swojego zadania, kryteria wyboru: 

 minimalnego zapasu bezpieczeństwa dla zapasów materiałów i surowców do 

produkcji 

 dostawców 

 klientów, którym pozwolimy płacić z odroczeniem 

Spróbować określić warunki występowania możliwości utrzymywania spekulacyjnych 

środków pieniężnych (na podstawie opcyjnej wartości gotówki). 

Spróbować określić koszt braku środków pieniężnych i na jego podstawie (wraz z innymi 

założeniami) zdecydować o poziomie ostrożnościowego minimalnego poziomu gotówki. 


