
 

DMA Level  

 

E1 Organisational Management 

  

Moduł E1 skupia się na strukturze organizacji. Obejmuje on strukturę i zasady leżące u podstaw 

funkcji operacyjnych organizacji, skutecznego zarządzania i efektywnego współdziałania 

umożliwiającego osiągnięcie założonych celów strategicznych przez organizację. To stanowi 

podstawę do dalszego rozwoju zarówno w najbliższym otoczeniu operacyjnym, jak                                               

i strategicznym, które są objęte w E2 i E3. 

  

Waga    Syllabus 

25%       A. Wprowadzenie do organizacji 

15%       B. Zarządzanie funkcji finansów 

15%       C. Technologia Zarządzanie i informacja 

15%       D. Zarządzanie operacyjne 

15%       E. Marketing 

15%       F. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/E1/ 

 

 

F1 Financial Reporting and Taxation 

  

Moduł F1 obejmuje regulację i przygotowanie sprawozdań finansowych oraz w jaki sposób mogą 

być użyte zawarte w nich informacje. Zapewnia ona kompetencje niezbędne do sporządzenia 

sprawozdania finansowego, zarówno dla poszczególnych jednostek i grup z wykorzystaniem 

odpowiednich międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Wiedza ta daje 

również wgląd w jaki sposób skutecznie pozyskać i zarządzać gotówką i kapitałem obrotowym, 

które są istotne zarówno dla przetrwania i sukcesu organizacji. Końcowa część skupia się na 

podstawowych zasadach i stosowania opodatkowania działalności gospodarczej. Kompetencje 

uzyskane z F1 stanowią podstawę do opracowania dalszych działań w tworzeniu i analizowaniu 

złożonych kont grupowych (zawarte w F2) oraz formułowaniu i wdrażaniu strategii finansowej 

(zawarte w F3). 

  

Waga    Syllabus 

10%       A. otoczenia regulacyjnego dla sprawozdawczości finansowej oraz ładu korporacyjnego 

45%       B. Rachunkowość finansowa i raportowanie 

20%       C. Zarząd pracuje kapitału, środków pieniężnych oraz źródeł krótkoterminowego 

finansowania 

25%       D. Podstawy opodatkowania działalności gospodarczej 

 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/F1/  

 

 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/E1/
https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/F1/


 

 

P1 - Management Accounting 

  

Moduł P1 podkreśla znaczenie kosztów i czynników kosztów produkcji, analizy i wykorzystania 

informacji w procesie podejmowania decyzji w organizacji. Moduł P1 jest skoncentrowany na 

działaniach krótkoterminowych. Obejmuje on budżetowanie jako sposób planowania 

krótkoterminowego, w celu realizacji strategii organizacji. Ponadto przewiduje kompetencje 

dotyczące sposobu analizowania informacji na temat kosztów, wielkości i cen do podjęcia 

krótkoterminowych decyzji dotyczących produktów i usług. Tym sposobem rozwijane jest 

rozumienie wpływu ryzyka dla tych decyzji. P1 stanowi fundament dla zarządzania kosztami i dla 

długofalowych decyzji określonych w P2. 

 

Waga    Syllabus 

30%       A. systemów księgowania kosztów 

25%       B. Budżetowanie 

30%       C. Krótkotrwałe podejmowanie decyzji 

15%       D. Postępowanie z ryzykiem i niepewnością 

 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-

level/P1/ 

 

 

Case Study  

Operational Case Study 

 

Egzamin Case Study to przede wszystkim wcielenie się w rolę wirtualnego biznesmana. Dlatego 

uczniowie muszą zrozumieć swoją rolę w ramach studium przypadku w celu uzyskania dobrej 

odpowiedzi, potwierdzające wiedzę i umiejętności stosowania z całego programu nauczania. 

  

Wagi kompetencyjne: 

Minimalne ślady progowe (około 1/3) dla każdej kompetencji (oprócz umiejętności 

przywódczych) wraz z skalowany wynik 80% do zdania egzaminu. 

  

Umiejętności techniczne – 64%  

Umiejętności biznesowych – 16%  

Umiejętności personalne – 14%  

Zdolności przywódcze – 6% 

 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-

level/Operational-Case-Study/ 

 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/P1/
https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/P1/
https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/Operational-Case-Study/
https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/Operational-Case-Study/


DMA Level (ENG) 

 

E1 Organisational Management 
E1 focuses on the structuring of organisations. It covers the structure and principles 

underpinning the operational functions of the organisation, their efficient management 

and effective interaction in enabling the organisation to achieve its strategic objectives.              

It lays the foundation for gaining further insight into both the immediate operating 

environment and long-term strategic future of organisations, which are covered in E2 and 

E3. 

 

Source: 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-

level/E1/  

 

 

 

 

 

 

 

Weight Syllabus topic 

25% A. Introduction to organisations 

15% B. Managing the finance function 

15% C. Managing technology and information 

15% D. Operations management 

15% E. Marketing 

15% F. Managing human resources 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/E1/
https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/E1/


F1 Financial Reporting and Taxation 
 

F1 covers the regulation and preparation of financial statements and how the information 

contained in them can be used. It provides the competencies required to produce financial 

statements for both individual entities and groups using appropriate international 

financial reporting standards. It also gives insight into how to effectively source                            

and manage cash and working capital, which are essential for both the survival                               

and success of organisations. The final part focuses on the basic principles and application 

of business taxation. The competencies gained from F1 form the basis for developing 

further insights into producing and analysing complex group accounts (covered in F2) 

and formulating and implementing financial strategy (covered in F3). 

Weight Syllabus topic 

10% A. Regulatory environment for financial reporting and corporate governance 

45% B. Financial accounting and reporting 

20% C. Management of working capital, cash and sources of short-term finance 

25% D. Fundamentals of business taxation 

 

Source:   

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-

level/F1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P1 Management Accounting 

 
P1 stresses the importance of costs and the drivers of costs in the production, analysis 

and use of information for decision making in organisations. The time focus of P1 is the 

short term. It covers budgeting as a means of short-term planning to execute the strategy 

of organisations. In addition it provides competencies on how to analyse information                  

on costs, volumes and prices to take short-term decisions on products and services and     

to develop an understanding on the impact of risk to these decisions. P1 provides                        

the foundation for cost management and the long-term decisions covered in P2. 

Source: 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-

level/P1/  

Weight Syllabus topic 

30% A. Cost accounting systems 

25% B. Budgeting 

30% C. Short-term decision making 

15% D. Dealing with risk and uncertainty 

https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/P1/
https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/Operational-level/P1/

