
Tomasz Domański    
 

1 / 14 

 

 

  



Tomasz Domański    
 

2 / 14 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mini MBA 
to unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw. Dostarcza poszukiwaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności  
z zakresu zarządzania, które są niezbędne do skutecznego prowadzenia i rozwijania 
biznesu w warunkach globalnej standaryzacji procesów gospodarczych, rosnącej 
konkurencji oraz nasilających się zjawisk kryzysowych. W zwięzłej formule edukacyjnej 
oferuje bogaty pakiet kompetencji niezbędnych każdemu menedżerowi, który chce 
profesjonalnie kierować nowoczesną firmą. 

Trening kompetencji menedżerskich jest atrakcyjną alternatywą dla kosztownych, 
stacjonarnych programów akademickich typu Master of Business Administration (MBA). 
Tematyka i struktura szkoleń składających się na program „mini MBA” została 
opracowana na podstawie doświadczeń jego autora wyniesionych z wieloletniej praktyki 
zawodowej w nowoczesnym, międzynarodowym biznesie i konsultingu.  

Wartość oferowanego programu została sprawdzona w licznych szkoleniach otwartych 
i zamkniętych organizowanych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.  
W każdym przypadku uzyskiwał najwyższe oceny uczestników, rekrutujących się 
spośród kadry zarządzającej prywatnych i państwowych firm. Oferowany był także jako 
przedmiot akademicki w programach studiów realizowanych we współpracy z University 
of Wales oraz University of Wisconsin.  
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Deficyty wiedzy i umiejętności 
 

 

 

 

 

  

(…) Deficyty wiedzy w procesach przygotowania zmiany 
adaptacyjnej i modernizacyjnej zidentyfikowane wśród 
przedsiębiorców dotyczą braku lub niedostatecznej wiedzy  
w zakresie skutecznego prowadzenia biznesu, w szczególności 
dotyczące rozwoju wewnętrznego firmy: rozwijania  
i wprowadzania do programu produkcyjnego i usługowego 
nowych produktów, rozwoju organizacyjnego firmy oraz 
mechanizmu samokształcenia i nabywania nowej wiedzy, 
między innymi z zakresu nowych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych. Deficyty wiedzy związane są z brakiem 
umiejętności penetrowania i pozyskiwania wiedzy z otoczenia i 
zmieniających się warunkach zewnętrznych.  

 

(…) W firmach nieukształtowane jest know-how dotyczące 
prowadzenia biznesu, czynności kierowniczych i operacji 
produkcyjnych.  

(…) Deficyty wiedzy zidentyfikowane wśród kadry 
menedżerskiej wynikają z luk w wykształceniu (w tym 
znajomość języków obcych i nowoczesnych metod i technik 
zarządzania) oraz zbyt krótkiego okresu spełniania funkcji 
kierowniczych, umożliwiającego nabycie odpowiednich 
doświadczeń zarządczych. Menedżerom brakuje wiedzy na 
temat zmian technologicznych zachodzących we własnej 
branży oraz w branżach pokrewnych i nieposiadania przez 
firmę systemu obserwacji i oceny użyteczności tych zmian dla 
rozwoju własnej firmy.  

 

(…) Kluczowym wyzwaniem stojącym przed liderami biznesu, 
kadrą menedżerską i specjalistycznym personelem firm w 
kontekście wdrażania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych 
jest łączenie przewidywanych zmian technologicznych  
z wprowadzaniem i rozwijaniem nowych produktów przy 
uwzględnieniu makro-trendów i perspektyw rozwojowych 
własnej branży.  

(…) Główna bariera wiedzy w procesach przeprowadzania zmian 
adaptacyjnych i modernizacyjnych tkwi w kadrze kierowniczej  
i pracownikach. Odnośnie kadry kierowniczej, istotną słabością 
jest niewystarczające przygotowanie menedżerskie oraz niski 
poziom wiedzy specjalistycznej dotyczącej istoty zmiany.  

 

(…) Deficyty umiejętności w procesach przygotowania zmian 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w podobnym stopniu 
występują w grupie przedsiębiorców, kadry kierowniczej  
i podstawowego personelu. W grupie przedsiębiorców, 
deficyty umiejętności w procesach przygotowania zmiany 
dotyczą umiejętności podziału czasu między myśleniem 
strategicznym i pracą koncepcyjną, a czasem związanym  
z operacyjnym prowadzeniem biznesu. Istotną słabością 
ankietowanych firm jest niska sprawność kierowania ludźmi  
i niski poziom komunikacji interpersonalnej, co w istotnym 
stopniu rzutuje na uzyskiwanie przez firmy powodzenia  
w biznesie. Przedsiębiorcy wskazują także na nieumiejętność 
współdziałania firm z sektorem publicznym. W słabym stopniu  
w prowadzeniu biznesu wykorzystywane są technologie 
informatyczne.  

(…) Deficyty umiejętności przedsiębiorców w procesach 
przeprowadzania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych 
dotyczą, w podstawowym zakresie odwagi w ryzykowaniu 
kariery i pieniędzy, doświadczenia w sprawnym kierowaniu 
ludźmi, a także wskazuje się na prosty brak konsekwencji  
w realizacji podjętych decyzji. 

(…) Deficyty narzędzi w procesach przygotowania zmian 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w grupie kadry 
menedżerskiej dotyczą wszelkiego typu programów jako 
spójnych zbiorów projektów adaptacyjnych lub 
modernizacyjnych. Zmiany przeprowadzane są w formie 
zamierzeń incydentalnych, a nie są prowadzone w oparciu  
o systematycznie tworzone, aktualizowane i wdrażane 
programy. Występują niedostatki dotyczące planowania zmian 
technologiczno-technicznych, rozwijania szkolenia i kwalifikacji 
zawodowych, zarządzania projektami, w szczególności oceny  
i kontroli realizacji jednostkowych projektów. 

 

Cytaty: 
prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik,  

dr Krzysztof Wrana, mgr Marcin Budziński 
PROCESY ADAPTACYJNE I MODERNIZACYJNE 

W CHORZOWSKICH FIRMACH 
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Program „mini MBA” 

Struktura oferty  

Program szkoleniowy pod ogólną nazwą „mini MBA” składa się z trzech obszernych modułów, które 
mogą być oferowane pojedynczo lub łącznie – jako skalowalny, rozłożony w czasie program budowania 
kompetencji menedżerskich. Podział programu na trzy moduły, o różnym stopniu szczegółowości 
prezentowanej tematyki, pozwala na elastyczne dostosowanie treści i formy szkoleń do indywidualnych 
potrzeb uczestników.  

Moduły szkoleniowe Czas  
trwania 

Dodatkowy 
warsztat Typ szkolenia 

1. Strategiczne zarządzanie firmą 2 dni 1 dzień otwarte lub zamknięte 

2. Zarządzanie projektami w praktyce 2 dni 1 dzień otwarte lub zamknięte 

3. Trening kompetencji menedżerskich 5 dni / zamknięte 

 

Pierwszy i drugi moduł szkoleniowy może być poszerzony o dodatkowy dzień warsztatowy, mający na 
celu ugruntowanie prezentowanej wiedzy i umiejętności. W przypadku szkoleń zamkniętych, dodatkowy 
dzień może być przeznaczony na indywidualne konsultacje poświęcone analizie problemów 
występujących w firmie korzystającej ze szkolenia.  

Adresaci szkolenia  

Szkolenia w ramach programu „mini MBA” są adresowane do tych wszystkich menedżerów, którzy 
zamierzają pozyskać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnego zarządzania 
nowoczesną firmą, a w szczególności do:  

• średniej i wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,   
• kierowników projektów o strategicznym znaczeniu dla firmy,  
• pracowników departamentów strategii i marketingu.  
• rezerwowej kadry kierowniczej.   

Program będzie bardzo przydatny dla tych profesjonalistów, którzy planują zbudowanie sprawnego 
modelu strategicznego zarządzania firmą, a także dla firm planujących wprowadzenie na rynek nowych 
produktów lub ekspansję w nowe segmenty działalności gospodarczej.  

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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moduł 1. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ 
T E O R I A  –  N A R Z Ę D Z I A  -  P R A K T Y K A  

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości  
jest jej kreowanie. 

Peter Drücker 

 

Zarządzanie strategiczne to sztuka analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji biznesowych 
ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów firmy dla osiągania rynkowego sukcesu oraz 
budowania jej trwałej konkurencyjnej przewagi. To sztuka, której opanowanie może mieć krytyczne 
znaczenie w okresie załamania koniunktury i konieczności radykalnego ograniczenia kosztów.  

Forma szkolenia Czas trwania Metody pracy Język 

otwarte lub zamknięte 2 dni (16 godzin) lub  
3 dni (z warsztatem) 

wykład i zajęcia 
warsztatowe polski lub angielski 

Cele szkolenia 
Szkolenie koncentruje się na zaprezentowaniu metod i narzędzi kierowania firmą, które są właściwe dla 
średniej i wyższej kadry zarządzającej. Ukazuje powiązania pomiędzy podstawowymi i wspomagającymi 
procesami biznesowymi na etapie analiz uwarunkowań rozwoju firmy, strategicznego planowania, 
budżetowania, zarządzania projektami oraz zarządzania zmianą organizacyjną.  

Program szkolenia 

Część wykładowa 

• Wprowadzenie do zarządzania strategicznego 
• Pojęcia „autonomicznej jednostki gospodarczej” i „korporacji”  
• Charakterystyka strategii korporacyjnej, biznesowej oraz na poziomie funkcjonalnym  
• Definiowanie modelu biznesowego firmy  
• Koncepcja łańcucha wartości i jej praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu firmą 
• Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi 
• Definiowanie wizji rozwoju i misji firmy  
• Analizowanie konkurencyjnego otoczenia firmy (KSF, PEST, 5Forces) 
• Analizowanie łańcucha wartości firmy 
• Analiza portfelowa oraz analiza cyklu życia produktu (BCG Matrix, PLC) 
• Analiza SWOT oraz analiza przyczynowo-skutkowa 
• Mapowanie strategii i budowania zrównoważonej karty wyników (KPIs, BSC, MBO) 
• Formułowanie strategicznych planów działania i budżetowanie strategii (ABC) 
• Zarządzanie projektami w oparciu o metodyki PMI-BOK i Prince2 
• Zasady i procedura rozwijania nowego produktu 
• Optymalizowanie struktur organizacyjnych  
• Planowanie i zarządzanie zmianą organizacyjną 
• Komunikacja w systemie zarządzania strategicznego 
• Role liderów i menedżerów w procesie zarządzania strategicznego 
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Część warsztatowa 

• Identyfikowanie interesariuszy firmy  
• Identyfikowanie nowych obszarów działalności  
• Identyfikowanie elementów łańcucha wartości  
• Modelowanie procesów biznesowych  
• Mapowanie procesów biznesowych  
• Analiza KSF, PEST (opcja)  
• Analiza SWOT z techniką NGT  

Opcjonalnie –  trzeci dzień warsztatowy   

Opracowanie biznes-planu dla nowej działalności gospodarczej  

Zagadnienia: wybór obszaru nowej działalności; identyfikowanie segmentów rynku  
i produktów; wybór lokalizacji; ocena niezbędnych zasobów kapitałowych, ludzkich  
i organizacyjnych; ustalanie listy zadań; organizowanie zespołu projektowego; opracowanie 
uzasadnienia biznesowego; opracowanie harmonogramu i innych elementów zarządzania 
projektem niezbędnych do uruchomienia nowej działalności. 
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moduł 2. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 
ASPEKTY PRAKTYCZNE 

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, 
 jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania. 

Henry Ford 

 

Niezależnie od realizowanej misji, wszystkie organizacje zaangażowane są w przedsięwzięcia 
projektowe, które są podstawowym narzędziem osiągania strategicznych celów. Wszystkie one 
posiadają także krótszą lub dłuższą listę kosztownych niepowodzeń w ich realizacji… 

Forma szkolenia Czas trwania Metody pracy Język 

otwarte lub zamknięte 2 dni (16 godzin) lub  
3 dni (z warsztatem) 

wykład i zajęcia 
warsztatowe polski lub angielski 

 

Cele szkolenia 
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu organizowania, planowania, 
realizowania i zamykania projektu, pozwalających na minimalizację niepowodzeń w projektach,  
a w szczególności:  

• zaprezentowanie projektu jako narzędzia realizacji strategicznych planów działania,  
• przedstawienie kluczowych elementów popularnych metodyk Prince2 i PMI-BOK, 
• szczegółowa prezentacja procesów i podprocesów zarządzania projektem,  
• przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu:  

o organizowania projektu i zespołu projektowego,  
o obliczania opłacalności projektu, 
o planowania opartego na produkcie,  
o budżetowania projektu, 
o zarządzania ryzykiem w projekcie,  
o zarządzania jakością w projekcie, 
o analizy interesariuszy projektu oraz relacji projektu z otoczeniem,  
o komunikacji w projekcie,  
o prowadzenia dokumentacji projektowej.   

• zaprezentowanie zadań, organizacji i narzędzi biura projektów,  
• omówienie głównych przyczyn niepowodzeń w projektach.  

Program szkolenia został zaprojektowany w oparciu o kluczowe elementy dwóch popularnych oraz 
komplementarnych względem siebie metodyk – PMI-BOK i Prince2. W warstwie procesowej zarządzania 
projektem, program szkolenia odwołuje się do metodyki Prince2, natomiast w zakresie planowania 
projektu, prezentuje techniki zaczerpnięte z metodyki PMI-BOK.  

Obok standardowych, metodycznych zagadnień projektowych, wiele uwagi poświęca problematyce 
oceny uzasadnienia biznesowego. Prezentuje techniki prognozowania opłacalności wprowadzenia 
nowego produktu na rynek, obliczania okresu spłaty inwestycji oraz szacowania rentowności projektu  
z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie.  

  



Tomasz Domański    
 

9 / 14 

Korzyści, jakie wynoszą uczestnicy ze szkolenia, polegają na nabyciu umiejętności organizowania  
i sprawnego prowadzenia złożonych przedsięwzięć. Są to w szczególności:  

• profesjonalne zasady zarządzania projektami,  
• lepsze efekty w krótszym czasie,  
• zoptymalizowane wykorzystanie zasobów projektowych,   
• realistyczne kalkulacje parametrów finansowych projektu,  
• umiejętność ustalania priorytetów realizacji zadań projektowych,   
• prawidłowe budżetowanie projektu i wykonywanie tego budżetu,  
• sprawna wewnętrzna komunikacja w projektach,  
• poprawne dokumentowanie projektów.  

Program szkolenia 

Część wykładowa:  

Zagadnienia wprowadzające  

• Projekt w strukturze strategicznego zarządzania firmą  
• Zarys historii zarządzania projektami   
• Pojęcie projektu i zarządzania projektem  
• Podstawowe wymiary i cechy projektu  
• Cykl życia projektu vs. okres życia produktu   
• Główne elementy metodyki PMI-BOK i Prince2  

Organizowanie projektu  

• Główne poziomy zarządzania projektem  
• Tolerancje w projekcie  
• Struktury organizacyjne w projekcie  
• Organizowanie zespołu projektowego  
• Role i zadania członków zespołu projektowego  
• Kierownik projektu – zadania i osobowość  
• Siedem grzechów głównych w zarządzaniu projektem  

Planowanie projektu  

• Model procesowy zarządzania projektem  
• Procesy i podprocesy w projekcie wg metodyki Prince2 
• Etap przygotowania projektu  
• Etap inicjowania projektu  
• Produkty projektu 
• Planowanie oparte na produktach  
• Grupy zadań i paczki robocze  
• Diagram następstwa produktów  
• Diagram sieciowy (PERT)  
• Obliczanie ścieżek krytycznych (CPM)  
• Harmonogramowanie zadań projektowych (Gantt) 
• Alokacja zasobów w projekcie  
• Zasady budżetowania projektów  
• Uzasadnienie biznesowe projektu   
• Analiza zysków i strat wdrożenia nowego produktu  
• Wskaźniki rentowności działalności operacyjnej firmy  
• Okres spłaty inwestycji  
• Opłacalność projektu z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie 
• Zarządzanie ryzykiem w projekcie  
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Realizowanie projektu  

• Strategiczne zarządzanie projektem  
• Sterowanie etapami realizacyjnymi projektu  
• Etap wytwarzania produktów projektu  
• Zlecanie zadań i odbieranie zadań   
• Zarządzanie zakresem etapu realizacyjnego 
• Zarządzanie jakością w projekcie   
• Programy komputerowe do zarządzania projektami  

Zamykanie projektu  

• Przygotowanie projektu do zamknięcia  
• Plan komunikacji i raportowanie w projekcie  
• Określenie działań następczych  
• Przegląd oceniający projekt  

Dokumentacja projektowa  

• Standardowa dokumentacja zarządcza  
• Struktura kluczowych dokumentów zarządczych  
• Organizowanie i archiwizowanie dokumentacji  
• Nadzór i wsparcie dla projektu  
• Biuro Projektów (PMO)  

Część warsztatowa: 

• Klasyfikowanie projektów  

Podział projektów na podstawowe kategorie: projekty przełomowe, infrastrukturalne, 
ewolucyjne oraz projekty wsparcia klienta.  

• Analiza opłacalności wprowadzenia nowego produktu na rynek  

Przygotowanie założeń do wprowadzenia nowego produktu na rynek; segmentacja rynku; 
ocena popytu; strategia cenowa; ocena uzasadnienia biznesowego na podstawie  
12-miesięcznej symulacji rachunku zysków i strat. 

• Uzasadnienie biznesowe projektu  

Obliczenie okresu spłaty inwestycji; ocena uzasadnienia biznesowego projektu  
na podstawie zdyskontowanej wartości zwrotu z inwestycji (NPV).  

• Obliczanie czasów realizacji projektu  

Ustalanie grup zadań i diagramu sieciowego (PERT); obliczanie ścieżki krytycznej  
z pojedynczym oszacowaniem czasu (CPM); obliczanie ścieżki krytycznej z potrójnym 
oszacowaniem czasu.   

• Planowanie konferencji gospodarczej  

Ustalanie formy realizacji projektu; organizowanie zespołu projektowego; identyfikowanie  
grup produktów projektu; ustalanie diagramu sieciowego (PERT); liczenie ścieżek krytycznych 
(CPM); przygotowanie harmonogramu zadań (Gantt Chart); opracowanie matrycy 
odpowiedzialności; przygotowanie rejestru ryzyk; przygotowanie planu komunikacji.  

Opcjonalnie –  trzeci dzień warsztatowy   

Opracowanie biznes-planu dla nowej działalności gospodarczej  

Wybór obszaru nowej działalności; identyfikowanie segmentów rynku i produktów; wybór 
lokalizacji; ocena niezbędnych zasobów kapitałowych, ludzkich i organizacyjnych; ustalanie 
listy zadań; organizowanie zespołu projektowego; opracowanie uzasadnienia biznesowego; 
opracowanie harmonogramu i innych elementów zarządzania projektem niezbędnych do 
uruchomienia nowej działalności.  
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moduł 3. TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH 
N I E Z B Ę D N I K  M E N E D Ż E R A  

Jeśli załoga i kapitan rozumieją się nawzajem,  
wtedy żadna wichura czy sztorm nie przeszkodzą,  

aby doprowadzić statek do brzegu. 
Rudyart Kipling 

 
Program jest rozszerzoną wersją szkolenia „Strategiczne zarządzanie firmą”. Formuła szkolenia 
zamkniętego pozwala na dostosowanie jego treść do specyfiki branży, w której działa firma oraz jej 
modelu biznesowego. Ważnym atutem tej formuły jest także możliwość uzyskania przez firmę 
bezpłatnych konsultacji związanych z problematyką objętą szkoleniem. 

Forma szkolenia Czas trwania Metody pracy Język 

zamknięte 5 dni (40 godzin)  wykład i zajęcia 
warsztatowe polski lub angielski 

Cele szkolenia:  
Wykład i zajęcia warsztatowe pozwalają zrozumieć powiązania pomiędzy licznymi funkcjami 
menedżerskimi realizowanymi na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym przedsiębiorstwa. 
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na: 

• zrozumienie co to jest „autonomiczna jednostka gospodarcza”,  
• rozróżnienie pomiędzy strategiami korporacji, jednostek biznesowych i funkcjonalnymi, 
• poznanie metod i narzędzi skutecznego planowania i wdrażania strategii firmy, 
• identyfikację standardowych elementów procesu zarządzania strategicznego, 
• identyfikację ról liderów i menedżerów w procesie planowania i wdrażania strategii, 
• identyfikację grup interesariuszy firmy oraz ich wpływu na decyzje menedżerów, 
• identyfikację elementów modelu biznesowego firmy oraz jej procesowej struktury, 
• zrozumienie istoty i praktycznego znaczenia koncepcji łańcucha wartości firmy, 
• praktyczne wykorzystanie modelu cyklu życia produktu i branży,  
• praktyczne wykorzystanie modelu analizy portfelowej, 
• przyswojenie metod analitycznych służących do badania otoczenia firmy, 
• mapowanie strategii i konstruowanie mierników operacyjnych,  
• konstruowanie zrównoważonych kart wyników,  
• formułowanie strategicznych planów działania i budżetowania strategii, 
• sprawne zarządzania projektami w oparciu o metodyki PM-BOK oraz PRINCE2, 
• projektowanie i optymalizowanie procesów biznesowych oraz procedur operacyjnych,  
• projektowanie i optymalizowania struktur organizacyjnych, 
• profesjonalne planowanie zmian i zarządzanie zmianami,  
• świadome kształtowanie ładu korporacyjnego, 
• zrozumienie doniosłości strategicznego sposobu myślenia. 
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Program szkolenia 
Dzień pierwszy  |  Sesja 1  

Wprowadzenie do zarządzania strategicznego  

Część wykładowa  

• Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego  
• Interesariusze firmy i ich oczekiwania  
• Zarządzanie strategiczne vs. zarządzanie taktyczne i operacyjne  
• Sektor gospodarczy, branże, rynki, segmenty rynku, popyt, podaż, wartość dla klienta  
• Korporacja vs. Autonomiczna (strategiczna) jednostka gospodarcza 
• Struktura planu strategicznego firmy  
• Proces planowania i wdrażania strategii firmy   
• Praktyczne aspekty procesu zarządzania strategicznego  
• Definiowanie modelu biznesowego firmy  
• Koncepcja łańcucha wartości firmy  
• Rozwijanie nowego produktu w kontekście strategii firmy  
• Proces biznesowy – elementy i charakterystyka  
• Procesy, podprocesy, działania i zadania  
• Mapowanie procesów biznesowych  
• Zarządzanie procesami biznesowymi  
• Strategie korporacyjne – dywersyfikacja, fuzje i przejęcia, grupy strategiczne  
• Strategie biznesowe – zarządzanie produktem, cena, dominacja jakościowa vs. kosztowa  
• Strategie na poziomie funkcjonalnym  
• Rozwijanie jakości, efektywności, innowacyjności i wrażliwości na klienta   

Część warsztatowa 

• Mapowanie interesariuszy firmy  
• Identyfikowanie autonomicznych jednostek gospodarczych   
• Identyfikowanie łańcucha wartości w strukturze firmy  
• Modelowanie procesów biznesowych  

 
Dzień drugi  |  Sesja 2   

Podstawy analiz strategicznych i organizacja działu strategii  

Część wykładowa:  

• Projekt typu Competitive Intelligence  
• Organizowanie procesu gromadzenia danych i analiz  
• Cykl analityczny – potrzeby, dane, analiza, wnioski, udostępnianie   
• Źródła danych do analiz strategicznych 
• Jakość i wiarygodność danych  
• Analogia, dedukcja, indukcja, ekstrapolacja, intrapolacja  
• Klasyczne metody analiz strategicznych  
• Wyzwania i ryzyka w procesie analiz strategicznych  
• Kompetencje analityka biznesowego  
• Analiza kluczowych czynników sukcesu   
• Analiza makro-otoczenia  
• Analiza otoczenia konkurencyjnego  
• Analizowanie łańcucha wartości firmy    
• Analiza portfelowa   
• Analiza cyklu życia produktu   
• Analiza atutów, słabości, szans i zagrożeń   
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• Analiza przyczynowo-skutkowa  
• Funkcje działu strategii w strukturze organizacyjnej firmy 
• Organizacja i zadania działu strategii  

Część warsztatowa  

• Analiza KSF 
• Analiza PEST 
• Analiza pięciu sił wg M.Portera 
• Analiza SWOT i analiza przyczynowo-skutkowa  
• Techniki pracy grupowej TQM 

 
Dzień trzeci  |  Sesja 3   

Planowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii firmy 

Część wykładowa  

• Definiowanie wizji rozwoju i misji firmy  
• Analiza przykładów misji i wizji rozwoju firmy  
• Ustalanie głównych i pośrednich celów strategicznych  
• Główna sekwencja strategicznych celów firmy  
• Zasada SMART i jej implikacje  
• Kaskadowanie strategicznych celów i zarządzanie przez cele   
• Charakterystyka głównych rodzajów strategicznych planów działania  
• Przykłady strategicznych celów i powiązanych z nimi planów działania  
• Zasady budżetowania strategii rozwoju firmy  
• Strategiczne systemy kontroli funkcjonowania firmy  
• Kluczowe mierniki działalności operacyjnej firmy  
• Mierniki operacyjne vs. mierniki strategiczne  
• EBITDA i inne podstawowe wskaźniki finansowe  
• Mapowanie strategii firmy   
• Monitorowanie strategii z pomocą zrównoważonych kart wyników   
• Zasady budowania zrównoważonych kart wyników  

Część warsztatowa  

• Formułowanie wizji rozwoju i misji firmy  
• Mapowanie strategicznych celów  
• Mierzenie jakości działalności usługowej firmy  
• Konstruowanie zrównoważonej karty wyników  

 
Dzień czwarty  |  Sesja 4  

Praktyczne aspekty zarządzania projektami  

Część wykładowa:  

• Charakterystyka strategicznych planów działania  
• Projekt i zarządzanie projektem  
• Podstawowe wymiary projektu – zakres, czas, zasoby  
• Analiza ekonomicznej opłacalności projektu – business case  
• Czysty projekt, projekt w strukturze funkcjonalnej i matrycowej  
• Charakterystyka zarządzania projektem wg metodyki PMI-BOK  
• Charakterystyka procesu zarządzania projektem wg metodyki Prince2  
• Interesariusze przedsięwzięcia projektowego  
• Organizowanie zespołu projektowego  
• Zasada planowania projektu w oparciu o produkty z projektu 
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• Kryteria akceptacji wykonanych prac projektowych  
• Zarządzanie jakością w projekcie  
• Struktura zadań w ramach przedsięwzięcia projektowego – WBS  
• Planowanie w oparciu diagram sieciowy  
• Ścieżki krytyczne w strukturze projektu  
• Harmonogramowanie zadań – Gantt Chart  
• Karta projektu i plan projektu (dokument inicjujący projekt)  
• Matryca odpowiedzialności  
• Identyfikowanie ryzyk projektowych i zarządzanie nimi  
• Plan komunikacji w projekcie  
• Rozwijanie nowego produktu  

Część warsztatowa: 

• Analiza uzasadnienia biznesowego projektu  
• Planowanie projektu  

 
Dzień piąty  |  Sesja 5  

Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą  

Część wykładowa 

• Doniosłość zmian organizacyjnych (transformacji i restrukturyzacji)  
• Powiązania planowania zmiany z planowaniem strategicznym  
• Podstawowe pojęcia i terminologia w sferze zarządzania zmianą  
• Podstawowe typy procesów restrukturyzacyjnych  
• Rozróżnienie technicznych i „ludzkich” aspektów zarządzania zmianą  
• Struktura procesu zarządzania zmianą organizacyjną  
• Plan zmiany organizacyjnej – struktura i zasady planowania  
• Zespół zarządzania zmianą vs. zespoły projektowe  
• Uczestnicy zmiany – sponsor, agent zmiany, menedżerowie, pracownicy  
• Plan zasobów kapitałowych w procesie zarządzania zmianą  
• Analizowanie i optymalizowanie procesów biznesowych i procedur operacyjnych  
• Analizowanie i optymalizowanie struktur organizacyjnych  
• Pasywne postawy w procesie zarządzania zmianą i ich przyczyny  
• Reakcje psychologiczne pracowników na zmiany  
• Indywidualne podejście do zmian pracowników  
• Osiąganie świadomości, zrozumienia, akceptacji i zaangażowania w zmiany  
• Socjotechniki w procesie zarządzania zmianą organizacyjną  
• Dziesięć strategii skutecznego angażowania w zmiany  
• Komunikacja w zarządzaniu zmianą – narzędzia i cele  
• Fundamentalne zasady w procesie komunikacji   
• Role liderów i menedżerów w procesie zarządzania zmianą   
• Zasady kształtowania właściwej kultury korporacyjnej   
• Kluczowe czynniki sukcesu w procesie zarządzania zmianą  
• Typowe przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmian organizacyjnych   

Część warsztatowa   

• Identyfikowanie projektów strategicznych   
• Planowanie komunikacji w procesie zmiany   
• Organizowanie zespołu zarządzania zmianą  
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