
W ko lej nym ar ty ku le za pre zen tu je my no wo cze sny spo sób
prze pro wa dza nia au dy tu z za kre su za rzą dza nia opar ty
na ana li zie pro ce so wej i sys te mie kom pu te ro wym. 

Praw dą jest, że wie le z Prze Pro wa dzo nych au dy tów 

i ana liz tra fia na Pół kę i nie jest wdra ża nych. czy ma cie 

Pań stwo na to ja kąś re ceP tę?

––––––––––

Woj ciech Ję drze jew ski: Wa run kiem wpro wa dza nia ja kich kol -

wiek zmian jest opis ist nie ją ce go sta nu rze czy. Ta ki spis z na tu ry

w uję ciu za rzą dza nia fir mą. I tu za czy na ją się pię trzyć trud no ści. Kto

po wi nien ta ki au dyt wy ko nać, czy ko niecz nie mu si my za trud nić fir -

mę ze wnętrz ną, w ja ki spo sób przed sta wić wy ni ki, ile to kosz tu je.

I na ko niec naj więk szy pro blem: jak sku tecz nie za go spo da ro wać

wy ni ki ta kie go au dy tu i od nieść z nie go ko rzy ści. Nie ukry wam, że

w na szej pra cy uży wa my opro gra mo wa nia Work Ma na ger, któ ry jest

zin te gro wa nym sys te mem kla sy ERP stwo rzo nym w na szej fir mie. Po -

nie waż zaj mu je my się wdra ża niem w fir mach orien ta cji pro ce so wej,

za czy na my od prze pro wa dze nia au dy tu. Sza blon jest po dob ny, ale

do sto so wa ny do bran ży, któ rą re pre zen tu je fir ma. W trak cie au dy tu

wy ko nu je my:

n prze pro wa dze nie in dy wi du al nych roz mów z pra cow ni ka mi

z udzia łem eks per tów z po szcze gól nych ob sza rów;

n spi sa nie wi zji i mi sji fir my oraz stra te gii roz wo ju;

n usta le nie, ja kie pro ce sy są re ali zo wa ne w or ga ni za cji;

n prze pro wa dze nie kla sy fi ka cji pro ce sów zgod nie z przy ję tym kry -

te rium po dzia łu;

n zde fi nio wa nie pro duk tów dzia łań i ich od bior ców;

n zma po wa nie struk tu ry prze bie gu pro ce su;

n od po wied nią pa ra me try za cję opi sa nych pro ce sów;

n im ple men ta cję w sys te mie Work Ma na ger dzia łań wy ko ny wa -

nych w ra mach po szcze gól nych pro ce sów, ob sza ro wo i gniaz do wo;

n opi sa nie prze bie gu wy od ręb nio nych pro ce sów na gra ficz nych

ma pach;

n okre śle nie po wią zań po mię dzy pro ce sa mi;

n do bra nie ter mi no lo gii do prze ka za nia in for ma cji;

n opra co wa nie i za pro po no wa nie zmian w struk tu rze sta no wisk;

n za im ple men to wa nie struk tu ry fir my w sys te mie Work Ma na ger;

n za im ple men to wa nie prze bie gu naj waż niej szych pro ce sów w sys -

te mie Work Ma na ger;

n prze pro wa dze nie szko leń mięk kich w za kre sie wpro wa dzo nych

re je stra to rów i kart do stę pu;

n uru cho mie nie re je stra to rów na sta no wi skach pra cy z do kład no -

ścią do gniaz da w pro ce sie i czyn no ści na zle ce niu;

n wpro wa dze nie iden ty fi ka to rów – kart RFID dla pra cow ni ków;

n opra co wa nie mo de lu kom pe ten cji po trzeb nych i po sia da nych;

n za im ple men to wa nie mo de lu kom pe ten cji w sys te mie Work Ma -

na ger;

n prze szko le nie ka dry śred niej z za kre su ra por to wa nia i in ter pre -

ta cji wy ni ków;

n opra co wa nie kart oce ny pra cow ni ków wy ko na nej przez eks per -

tów z da nych dzie dzin z uwzględ nie niem stra te gii roz wo ju fir my;

n prze ka za nie wy ni ków au dy tu za rzą do wi w ce lu ak cep ta cji;

Świa do moŚć stra te gii fir my isto tą au dy tu

Au dyt – na rzę dzie 
do re struk tu ry za cji fir my
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DO BRY AU DYT MU SI ZA WIE RAĆ KOM PLET ELE MEN TÓW, 

KTÓ RE PO ZWO LĄ PŁYN NIE PRZEJŚĆ DO ORIEN TA CJI PRO CE SO WEJ 

W ZA RZĄ DZA NIU



n po uzy ska niu ak cep ta cji za rzą du za pre zen to wa nie wy ni ków 

au dy tu za ło dze wraz ze szko le niem mięk kim do ty czą cym ce lu

wpro wa dza nych zmian.

to bar dzo du żo jak na au dyt – wy glą da jak Po czą tek 

wdro że nia.

––––––––––

W. J.: Rze czy wi ście gra ni ca się za cie ra, ale na ko rzyść klien ta. Na -

to miast ma jąc ta kie na rzę dzie jak Work Ma na ger oczy wi ste jest, że

uży wa my go do po trzeb au dy tu. Da je nam to ogrom ne przy śpie sze -

nie opi sy wa nia pro ce sów, od wzo ro wa nia struk tu ry fir my z do kład no -

ścią do czyn no ści na gnieź dzie.

Po nad to po wsta ją już sche ma ty wy ko ny wa nych zle ceń. Na bie żą -

co usta la my z pra cow ni ka mi, ja kich na rzę dzi im bra ku je i za co są od -

po wie dzial ni. Każ de sta no wi sko trak tu je my in dy wi du al nie. W trak cie

in dy wi du al nych roz mów po wsta je ma pa zmian, po któ rych wpro wa -

dze niu uzy ska my wspar cie po szcze gól nych od po wie dzial nych osób. 

roz ma wia cie ze wszyst ki mi Pra cow ni ka mi?

––––––––––

W. J.: By wa, że tak. Ale tak na praw dę cho dzi o oso by od po wie -

dzial ne za okre ślo ne ob sza ry i struk tu ry.

Już na tym po zio mie mu si my zdo być za ufa nie i prze ko nać te 

oso by, że ro zu mie my ich po ło że nie i po trze by. Wte dy wpro wa dze nie

wspól nie za ak cep to wa nych zmian jest tyl ko tech nicz ną trud no ścią, ale

tu ma my wspar cie na szych eks per tów i sys te mu, któ ry bę dzie do kład -

nie do pa so wa ny do in dy wi du al nych po trzeb. We dług mnie naj sku tecz -

niej szą me to dą za rzą dza nia przy po dej ściu pro ce so wym jest za rzą dza -

nie po przez ce le. Pro ces po zy ski wa nia in for ma cji trwa tak dłu go, aż

ma my pew ność i fe ed back od pra cow ni ka, że my śli my tak sa mo. In for -

ma cja zwrot na to coś, co to wa rzy szy nam w każ dej sfe rze ży cia. Co

chwi lę ukła da my so bie w gło wie opi nię na te mat wszyst kie go, co nas

ota cza. Za sta jąc okre ślo ną sy tu ację mu si my się do niej usto sun ko wać,

ina czej po peł ni my błąd, np. ude rza jąc gło wą w ścia nę. Ko niecz ność opi -

nio wa nia umoż li wia nam po pro stu po dej mo wa nie de cy zji, jest zbio -

rem pa ra me trów, na pod sta wie któ rych dzia ła my. Ko men tu je my coś,

oce nia my czy wy po wia da my wła sne opi nie na ja kiś te mat. Wszyst kie

te dzia ła nia sta no wią wła śnie ro dzaj fe ed bac ku. Za pew nie nie prze pły -

wu od po wied nich ko mu ni ka tów jest też wy jąt ko wo istot ne w śro do -

wi sku za wo do wym. Dzię ki nie mu współ pra ca mię dzy uczest ni ka mi

pro ce su jest o wie le bar dziej efek tyw na. 

fe ed back – co to zna czy i ja ką ro lę od gry wa w or ga ni za cji?

––––––––––

W. J.: Choć fe ed back po pol sku ozna cza in for ma cję zwrot ną, de -

fi ni cja te go ter mi nu ma zde cy do wa nie szer sze zna cze nie. Okre śle nie

jest po twier dze niem, że stro ny uczest ni czą ce w ko mu ni ka cji wza jem -

nie się ro zu mie ją. I tu jest po trzeb na me to dy ka, aby ta ki efekt uzy -

skać. Dą ży my do au to ma ty za cji ko mu ni ka cji wła śnie w B4.0. Jest to

po trzeb ne or ga ni za cji, aby szyb ko, pew nie i w spo sób jed no znacz ny

wy mie niać in for ma cje po mię dzy po szcze gól ny mi jej uczest ni ka mi. To

jest pod sta wo wy cel, któ ry chcie li śmy osią gnąć pro jek tu jąc sys tem

Work Ma na ger. Raz wpro wa dzo na in for ma cja po win na być na tych -

miast do stęp na dla jej kon su men tów. Na tym opie ra się mo del kon -

cep cyj ny sys te mu. My uwy pu kla my ro lę pra cow ni ków w fir mie. Ich

oso bi ste ce le za wo do we po win ny być jak naj bar dziej zgod ne z ce la -

mi or ga ni za cji, w któ rej je re ali zu ją. To jest wa ru nek ko niecz ny

współ pra cy w da nej or ga ni za cji. W trak cie au dy tu two rzy my ma pę

ce lów za wo do wych od po wie dzial nych osób na kon kret nych sta no -

wi skach i na kła da my ją na ma pę ce lów stra te gii roz wo ju or ga ni za -

cji. Wspól nie usta la my, co trze ba zro bić, aby by ły jak naj bar dziej zgod -

ne. Dla te go fe ed back da je nam nie ja ko man dat do za pro po no wa nia

zmian. Ma my pew ność, że do brze zde fi nio wa li śmy ogni wo w pro ce -

sie i mo że my wy sta wić obiek tyw ną oce nę kom pe ten cji da nej oso by.

Oczy wi ście ce le or ga ni za cji ma ją prio ry tet, ale mu szą być od po wied -

nio za ko mu ni ko wa ne. W ten spo sób eli mi nu je my do da ją ce go się

uzy skać mi ni mum opór per so ne lu. Roz mo wa, pod czas któ rej po zy -

sku je się in for ma cje, po win na być prze pro wa dzo na bez udzia łu 

sze fa. Waż ne jest też za dba nie o to, aby pra cow nik zo stał w jej 

to ku po trak to wa ny z em pa tią i zro zu mie niem. Klu czem w pro ce sie

ko mu ni ka cji jest stan da ry za cja, słow ni ko wa nie prze sy ła nych ko mu -

ni ka tów. Opie ra my ko mu ni ka cję na otwar tych słow ni kach – li stach,
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Wojciech Jędrzejewski:
Warunkiem wprowadzania jakichkolwiek zmian 
jest opis istniejącego stanu rzeczy. Tu zaczynają się
piętrzyć trudności. Kto po wi nien ta ki au dyt wy ko nać,
czy ko niecz nie mu si my za trud nić fir mę ze wnętrz ną,
w ja ki spo sób przed sta wić wy ni ki, ile to kosz tu je, 
jak sku tecz nie za go spo da ro wać wy ni ki ta kie go 
au dy tu i od nieść z nie go ko rzy ści



któ re są do pusz czo ne do uży cia w okre śla niu da ne go po ję cia czy

przed mio tu. Wbrew po zo rom nie jest to ta kie pro ste. Opi su jąc da ny

su ro wiec czy czyn ność lu dzie sto su ją wła sne nie kom pa ty bil ne ma -

py po jęć. Tych map nie da się sko pio wać jak w kom pu te rze, dla te go

trze ba je usta lić i zu ni fi ko wać dla wszyst kich uczest ni ków pro ce su

ko mu ni ka cji. Lu dzie my ślą na róż ne spo so by, dzię ki cze mu są ta cy

twór czy. Jed nej oso bie „pa su je” bar dziej opi so wa for ma ko mu ni ka -

cji, a in nej syn te tycz ny, wręcz ma te ma tycz ny za pis. W or ga ni za cji in -

for ma cję prze twa rza ją kom pu te ry, a one są sta now czo za ka te go ry -

za cją in for ma cji. Opis jest du żo bar dziej nie jed no znacz ny. Kom pu ter

mu si mieć wszyst ko w na zwa nych, za adre so wa nych szu flad kach, naj -

le piej jak naj mniej szych. Wte dy pra cu je naj wy daj niej. Lu dzie my ślą

zde cy do wa nie bar dziej opi so wo. Przede wszyst kim jed nak war to

znać cel fe ed bac ku. Jest nim nie tyl ko po twier dze nie zro zu mie nia

waż nej in for ma cji, ale tak że zro bie nie te go w od po wied ni spo sób 

– naj le piej tak, aby od bior ca wciąż za cho wał po zy tyw ny sto-

su nek do sa me go sie bie. Sło wo „kon tro la” jest tu rze czy wi ście nie

na miej scu, bu dzi kon tro wer sje wśród kon tro lo wa nych. Naj waż niej -

sze bo wiem, aby ko mu ni kat zwrot ny od dzia ły wał na po stę po wa nie

kon kret nej oso by, a tak że po zwa lał jej na roz wój. Fe ed back słu ży więc

eli mi na cji pew nych błę dów, a tak że mo ty wo wa niu pra cow ni ka

do dzia ła nia. Pod wład ny, do wia du jąc się te go, jak jest po strze ga ny

przez prze ło żo nych, o wie le ła twiej mo że zmo dy fi ko wać swo je po stę -

po wa nie i do sto so wać je do ocze ki wań sze fo stwa, co ro dzi za an ga -

żo wa nie na naj niż szym po zio mie. Dzię ki te mu pra cow nik ma szan -

sę na efek tyw niej sze wy ko ny wa nie obo wiąz ków za wo do wych, a co

za tym idzie osią ga nie suk ce sów w miej scu za trud nie nia. To tro chę

jak za sto so wa nie lu stra: my ślę, że je stem pięk na, ale le piej spraw -

dzę. Ka pi tan stat ku po wietrz ne go mu si po twier dzać zro zu mie nie

każ de go prze ka zu ra dio we go we dług okre ślo nych za sad. To bar dzo

kosz tow ny spo sób, dla te go słow ni ko wa nie i wy bór opcji w au to ma -

ty za cji prze ka zu po mię dzy ludź mi a ma szy ną są zde cy do wa nie bar -

dziej eko no micz ne. Zna cze nie fe ed bac ku jest więc nie do prze ce nie -

nia. Nie na le ży oba wiać się oce ny swo jej pra cy przez prze ło żo nych.

Ona za wsze ma i mu si mieć miej sce. Kon struk tyw na kry ty ka nie jest

ata kiem na kon kret ną oso bę, lecz wy ra zem tro ski o funk cjo no wa nie

ca łej or ga ni za cji.

jak w ta kim ra zie wy glą da do bry fe ed back?

––––––––––

W. J.: W dzi siej szych cza sach mu si być mak sy mal nie zauto ma ty -

zo wa ny. In for ma cja zwrot na po win na być: 

n krót ka i rze tel na,

n skon cen tro wa na na jed nym za cho wa niu (ewen tu al nie gru pie

za cho wań),

n opar ta na po mia rach i fak tach, a nie na wy obra że niach,

n ukie run ko wa na na oce nę da ne go po stę po wa nia, a nie oso by ja -

ko ta kiej,

n wol na od osą dza nia, oskar ża nia i uogól nień, czy li syn te tycz na

i obiek tyw na.

Tro chę to trą ci mysz ką, ale kie dyś by ła fo to gra fia dnia ro bo cze -

go i po wsta ją ce z te go nor my w ce lu za kor do wa nia pra cy. W ad mi -

ni stra cji – pla ny 5-, 3-let nie, 1-rocz ne, kie row nik i za da nia. Dzi siaj 

ma my do dys po zy cji opro gra mo wa nie, któ re już przy pod ję ciu 

wy ko ny wa nia za da nia udzie la nam kom plet nej in for ma cji zwrot nej.

Ko niecz ne jest uzy ski wa nie fe ed bac ku na bie żą co, dziś mó wi my:

w cza sie rze czy wi stym. Stąd w na szym sys te mie re je stra to ry czyn -

no ści wy ko ny wa nych przez pra cow ni ka. Od po wied nio szyb ka re ak -

cja na da ne za cho wa nie po zwa la okre ślać stan pro ce su i na tych mia -

sto wo eli mi no wać po ja wia ją ce się błę dy. Ale przy tym trze ba

pa mię tać, aby pod czas re ak cji zwrot nej ko ry gu ją cej błę dy nie po -

uczać pra cow ni ka, tyl ko zwró cić uwa gę na kon se kwen cje je go po stę -

po wa nia. To czę sto o wie le lep sza me to da niż po da wa nie go to wych

roz wią zań. Czy li sto su je my za sa dę „Szef jest od po ma ga nia, nie

od za stę po wa nia”. Pła ci my da nej oso bie rów nież za po ten cjał w roz -

wią zy wa niu pro ble mów i to mu si być ja sno po wie dzia ne. Istot ne są

też at mos fe ra i miej sce, w któ rym roz wią zu je my pro ble my. Dla te go

o tym ty le mó wi my, że na szym tar ge tem są fir my, w któ rych pra cu -

ją lu dzie nie rzad ko skon flik to wa ni po przez prze sta rza ły sys tem za -

rzą dza nia si lo so we go. Je że li po pa trzy my na dzia ła nie fir my jak

na pro ces, za któ ry wszy scy je ste śmy od po wie dzial ni i za ra bia my

w ten spo sób pie nią dze, to wszyst ko się zmie nia. Udzie le nie po chwa -

ły nie jest ob li ga to ryj ne, na le ży do ce nić pra cow ni ka za to, co zro bił

do brze. Dzię ki te mu pod wład ny po czu je się nie co pew niej i le piej

przyj mie in for ma cje na te mat błę dów, któ re po peł nił. W trak cie

zwró ce nia uwa gi na ele men ty do po pra wy – na le ży po ka zać pra cow -

ni ko wi, gdzie po peł nił błę dy, jed nak war to zro bić to, za cho wu jąc 

po zy tyw ny ton. Fe ed back na le ży za koń czyć pro po zy cją wspar cia i za -

chę ce niem do po pra wy źle funk cjo nu ją cych ele men tów. 

Pod su mo wu jąc: jak wy ni ka z po wyż szej ana li zy, do bry au dyt

mu si za wie rać kom plet ele men tów, któ re po zwo lą płyn nie przejść

do orien ta cji pro ce so wej w za rzą dza niu. Po wej ściu spe cja li stów

z ze wnątrz wszel kie trwa ją ce zmia ny w fir mie na ob sza rach au dy to -

wa nych mu szą zo stać za mro żo ne. W prze ciw nym ra zie bę dzie my oce -

niać coś, co przy po mi na pił kę w lo cie. Każ dy ob raz bę dzie in ny.

W trak cie au dy tu przede wszyst kim waż na jest świa do mość stra-

te gii fir my. To, gdzie fir ma ma się zna leźć oraz szcze gól ny po wód 

ist nie nia, czy li wi zja i mi sja mu szą zo stać pre cy zyj nie okre ślo ne

i prze ka za ne. Na stęp nym kro kiem jest przed sta wie nie w spo sób

przy stęp ny, jak prze bie ga ją pro ce sy w po szcze gól nych ob sza rach

i kto jest za nie od po wie dzial ny. Bar dzo waż ne jest po ło że nie na ci -

sku na współ pra cę po mię dzy ob sza ra mi. Su ma rycz ny wy nik dzia ła -

nia za le ży wła śnie od tej współ pra cy, a mniej od wy ni ków w po szcze -

gól nych ob sza rach. Dla te go zin te gro wa ny sys tem in for ma tycz ny

mu si umoż li wiać prze pływ in for ma cji i do stęp do niej na każ dym

szcze blu or ga ni za cji. Mu si wspie rać i in te gro wać w każ dym miej scu

dzia ła nia pra cow ni ków, w prze ciw nym ra zie bę dzie prze szka dzał

w pra cy i wdro że nie się nie uda.

dziękuję za rozmowę.
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