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udyt technologiczny jest jedną z form audytu organizacyjnego. Zazwyczaj jest to 
analityczna faza szerszego procesu strategicznego zarządzania firmą lub inną 
organizacją. Jego głównym celem jest identyfikacja negatywnych zjawisk i ich przyczyn 
wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu, ograniczających możliwości rozwoju i budowania 
silnej konkurencyjnej pozycji firmy na rynku. Każda firma (organizacja) prowadzi swoją 
działalność wykorzystując rozmaite technologie zarówno w sferze działań 
podstawowych (produkcyjnych – generujących określoną wartość dla klienta), jak  
i w sferze działań wspomagających (finanse, administracja, zarządzanie kapitałem 
ludzkim itp.). Nowoczesność tych technologii oraz powiązanych z nimi metod 
organizacji pracy determinuje jakość funkcjonowania firmy, a w konsekwencji – 
możliwości oferowania wysokiej jakości produktów i usług.  

Nie ma jakości na zewnątrz, bez jakości wewnątrz firmy! 

Doskonalenie wewnętrznej sprawności funkcjonowania firmy w oparciu o nowatorskie 
rozwiązania technologiczne oraz zoptymalizowane rozwiązania w sferze procesowej  
i organizacyjnej, to centralny punkt budowania jej konkurencyjnej przewagi. Audyt 
technologiczny jest pierwszym etapem w powtarzającym się cyklu (Plan-Do-Study-Act) 
na drodze osiągania wewnętrznej operacyjnej doskonałości. Zakres analiz 
realizowanych w ramach audytu technologicznego nie ogranicza się jednak tylko do 
badania wewnętrznych uwarunkowań rozwoju firmy. Obejmuje także zjawiska 
zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym oraz analizę sił konkurencyjnych 
działających w branży, w której firma prowadzi swoja działalność.  
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Cele szkolenia  
Wprowadzenie w problematykę audytu technologicznego będącego podstawowym etapem procesu 
strategicznego zarządzania firmą oraz zaprezentowanie właściwych dla tej dziedziny zasad, koncepcji, 
rozwiązań metodycznych i narzędzi. Szkolenie adresowane jest do średniej i wyższej kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw oraz innych organizacji.  

Forma szkolenia Czas trwania Metody pracy 

otwarte lub zamknięte 1-3 dni (8-24 godzin) wykład i zajęcia warsztatowe 

 

Po ukończeniu programu uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na:  

• przyswojenie pojęć i koncepcji właściwych dla audytu technologicznego;  
• poznanie sekwencji działań podejmowanych w toku audytu technologicznego;  
• rozróżnienie ról i odpowiedzialności związanych z uczestnictwem w audycie;  
• nabycie umiejętności współpracy z kadrą zarządzającą audytowanej firmy;  
• przyswojenie zasad dokumentowania i raportowania w procesie audytu technologicznego;  
• identyfikowanie kluczowych obszarów funkcjonalnych firmy oraz zasad oceny ich sprawności;  
• identyfikowanie podstawowych grup interesariuszy firmy oraz ich wpływu na decyzje kadry 

menedżerskiej zatrudnionej w audytowanej firmie;  
• identyfikowanie elementów modelu biznesowego firmy oraz jej procesowej struktury  
• zrozumienie istoty i sposobów praktycznego wykorzystania koncepcji łańcucha wartości, cyklu 

życia produktu, oraz analizy portfelowej;  
• poznanie elementów makroekonomicznego oraz konkurencyjnego otoczenia firmy oraz 

odpowiednich metod ich badania;  
• nabycie umiejętności ustalania strategicznych celów, mapowania strategii, opisywania celów 

miarami i ich kaskadowania;  
• nabycie umiejętności projektowania strategicznych planów działania, budżetowania oraz 

monitorowania strategii;  
• dokonanie rozróżnienia pomiędzy strategiami na poziomie korporacji, autonomicznych jednostek 

gospodarczych oraz na poziomie funkcjonalnym firmy;  
• przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodyki  

PM-BOK i PRINCE2;  
• poznanie zasad i narzędzi służących do zarządzania zmianą.  
• przyswojenie ról liderów i menedżerów w kształtowaniu ładu organizacyjnego i kultury 

korporacyjnej firmy w okresie transformacji.  

Metody pracy  

Wykorzystywane w czasie szkoleń metody pracy pozwalają na łatwe przyswojenie zarówno treści 
teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych. Wykłady są przejrzyste oraz bogato ilustrowane 
multimedialnymi prezentacjami. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z pomocą studiów przypadków, 
konspektów, formularzy i arkuszy kalkulacyjnych. Terminologia fachowa prezentowana jest w języku 
polskim i angielskim. Optymalna liczebność grupy uczestników, pozwalająca na komfortowe i efektywne 
prowadzenie zajęć warsztatowych, to 10-15 osób. Zastrzeżenie to jest nieistotne w przypadku 
ograniczenia szkolenia jedynie do części wykładowej.  
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Program szkolenia  
Program szkolenia składa się z trzech części, których treść oraz czas trwania mogą być elastycznie 
dostosowywane do potrzeb uczestników. W wariancie jednodniowym, szkolenie jest ograniczone jedynie 
do części wykładowej. W wariancie dwu- lub trzydniowym uzupełniane jest o praktyczne zajęcia 
warsztatowe.  

Audyt technologiczny w procesie strategicznego zarządzania firmą 

• Podstawowe definicje i terminologia  
• Audyt technologiczny jako element strategicznego zarządzania firmą  
• Charakterystyka strategii na poziomie funkcjonalnym firmy  
• Definiowanie modelu biznesowego firmy  
• Koncepcja łańcucha wartości i jej praktyczne wykorzystanie  
• Proces biznesowy i zarządzanie procesowe  
• Mapowanie procesów biznesowych i procedur operacyjnych  
• Podstawy analizy struktury organizacyjnej firmy  

Metody i narzędzia wdrażania audytu technologicznego 

• Zarządzanie przez cele i miary strategii  
• Analizowanie konkurencyjnego otoczenia firmy (CSF, PEST, 5Forces)  
• Analiza portfelowa oraz analiza cyklu życia produktu (BCG, PLC)  
• Rozwijanie nowego produktu, jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej  
• Analizowanie łańcucha wartości oraz analiza przyczynowo-skutkowa (SWOT, 5M)  

Audyt technologiczny w kontekście zarządzania zmianą organizacyjną  

• Zarządzanie projektami - metodyki PMIBOK vs. Prince2  
• Projektowanie struktur organizacyjnych i restrukturyzacja  
• Podstawowe modele zarządzania zmianą  
• Opór i metody zarządzania psychologicznymi aspektami zmiany  
• Role liderów i menedżerów w zarządzaniu zmianą  
• Komunikacja i kształtowanie ładu korporacyjnego  
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