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Szkolenie ma za zadanie w sposób profesjonalny przygotować Cię do planowania, realizacji          
projektów i, co bardzo istotne, uczenia się organizacji w oparciu o wykonywane przedsięwzięcia.

W odróżnieniu od innych porównywalnych usług dostępnych na rynku szkoleniowym, oferowany przez nas 
warsztat skupia się głównie na pozyskaniu praktycznego know-how możliwego do natychmiastowego 
zastosowania w pracy zawodowej.

Szkolenie prezentuje etapy pracy kierownika projektu, liderów wdrażania zmian, grup KAIZEN i członków zespołów. 
Przedstawimy i użyjemy kompletnej dokumentacji projektowej z wykorzystaniem technik mind mapping’u, jak 
również przećwiczymy zastosowanie konkretnych narzędzi informatycznych.

W codziennej praktyce taki styl pracy pozwali Ci zaoszczędzić wiele kosztownego czasu..

EFEKTY SZKOLENIA

 » Opracowana mapa zarządzania projektami w programie Xmind, 
czyli gotowa, spisana metodyka do  zarządzania każdym 
projektem w organizacji. 

 » Opracowany podczas szkolenia jeden wybrany, wspólny 
projekt na każdy zespół lub opracowane osobne projekty 
w każdej grupie.

 » Rozpoznane role w zespołach projektowych poprzez test 
psychologiczny Mereditha-Belbina (każdy uczestnik wie,  
w jakiej roli sprawdza się najlepiej podczas pracy zespołowej 
przy projekcie).

 » Przeszkolenie z programów służących do zarządzania projektami: 
GanttProject, Xmind (metoda mind mappingu).

 » Samodzielność, kompetencja i wiedza w temacie zarządzania 
projektami po odbytym szkoleniu.

KORZYŚCI SZKOLENIA:

 » Przygotowanie praktyczne do natychmiastowego zaangażowa-
nia się w projekt

 » Możliwość użycia wiedzy w projektach inwestycyjnych, sprzeda-
żowych, kosztowych

 » Opanowanie pakietu narzędzi: od metodycznych, przez podsta-
wowe wsparcie informatyczne, po praktyczną dokumentację 
projektową

METODY SZKOLENIA

Dyskusja, warsztaty, ćwiczenia, praca z oprogramowaniem, sesje refleksyjne.

PROFIL UCZESTNIKA
Kierownicy projektów, Liderzy wdrażania zmian, Grupy KAIZEN, Członkowie zespołów projektowych, Kie-
rownictwo wyższego szczebla, Szefowie biur projektów – PMO (Project Management Office).
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PROGRAM
DZIEŃ PIERWSZY

09:00 REJESTRACJA I PORANNA KAWA

09:30 MODUŁ I

• Integracja zespołów, wstęp, definicja projektu a procesu

• Metodyka zarządzania projektami: PRINCE 2, PMI, czy własna? 
Rozwiązanie problemów z wyborem właściwej metodyki 
Project Management

• Planowanie projektów organizacyjnych

• Kryteria wyboru projektów

11:00 PRZERWA KAWOWA

11:15 MODUŁ II

• Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i interesariusze projektu

• Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania

• Celu projektu zgodny z metodyką SMART

• Zakresu projektu

• Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów – oczekiwanych i mierzalnych produktów projektu punk-
tu widzenia uczestników projektu

• Analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004

13:00 LUNCH

14:00 MODUŁ III

• Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria doboru, rola lidera

• Różnica między grupą a zespołem

• Psychologia pracy zespołowej

• Test Mereditha-Belbina - wnioski do doskonalenia

15:00 PRZERWA KAWOWA

15:15 MODUŁ IV

• Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planują projekt dla własnej organizacji:

• Określają cele wytypowanego projektu, wskazują oczekiwane rezultaty 
i wymagane produkty projektu 

• Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i wyciągają wynikające z niej wnioski

• Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego technikę mind mappingu

16:30 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA
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PROGRAM
DZIEŃ DRUGI

09:00 REJESTRACJA I PORANNA KAWA

09:30 MODUŁ I

• Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich harmonogramu

• Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu

• Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności realizacji projektu

• Określenie ścieżki krytycznej projektu

11:00 PRZERWA KAWOWA

11:15 MODUŁ II

• Opracowanie budżetu projektu w PLN z uwzględnieniem jakości, ścieżki krytycznej, wszelkich kosztów - 
zasobów materialnych i wirtualnych, także maszynogodzin oraz roboczogodzin

• Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 oraz diagramu Ishikawy i załączenie do 
mapy projektu 

13:00 LUNCH

14:00 MODUŁ III

• Określenie sposobu oceny skuteczności i efektywności realizowanych w firmie projektów organizacyjnych

15:00 PRZERWA KAWOWA

15:15 MODUŁ IV

• Podsumowanie, rozdanie certyfikatów, wypełnienie ankiet

• Przesłanie drogą milową opracowanej mapy zarządzania projektami

16:30 ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA SZKOLENIA I ROZDANIE CERTYFIKATÓW
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Konsultant biznesu oraz trener.

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między inny-
mi metody: Six Sigma Green i Black Belt, Lean Management, Lean Manufacturing 
(6S,TPM,SMED,VSM, Kanban, Balansowanie procesów, Poka-Yoke, OPL), Lean Office, 
KAIZEN, TQM (mapowanie procesów biznesowych, zarządzanie projektami, problem 
solving 2.0, G8D, QRQC, normy ISO, TS, badanie satysfakcji klienta, szkolenie audito-
rów i przeprowadzanie auditów), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, 
strategii oraz KPI), BSC, SPC, MSA, MTM, QFD, FMEA, APQP, PPAP, VDA, TWI (branża 
automotive), elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji (motywo-
wanie, delegowanie, asertywność w tym rozmowy oceniające). Prowadzi szkolenia 
otwarte, zamknięte, jak również wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, ja-
kości, logistyki, marketingu, zarządzania i tworzenia biznesów. W roku 2015 stworzył 
innowacyjną, darmową, aplikację geolokalizacyjną.

DAMIAN SZCZEPANIAK
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, 
warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm 
w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wielolet-
nie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezen-
tację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia 
zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie 
kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, 
Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, 
Intel, Comarch.

Rejestracja uczestnictwa:

zgloszenia@mmcpolska.pl

ADRES SZKOLENIA
Centrum Konferencyjne 
Golden Floor Tower
budynek Warsaw Trade Tower

ul. Chłodna 51 
00-867 Warszawa

BENEFITY
 » Materiały w wersji elektronicznej do pobrania

 » Kameralne grupy

 » Lunch i przerwy kawowe

 » Certyfikat uczestnictwa

KONTAKT W SPRAWIE 
UCZESTNICTWA

Katarzyna Rybak
Junior Trainings Organization Specialist
Trainings Department

+48 22 379 29 40

k.rybak@mmcpolska.pl 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat 
poświadczający udział w szkoleniu


