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PROGRAM SZKOLENIOWY 
Wprowadzenie do programu 

KLASYCZNA STRONA MOCY - CZYLI TO, CO O KLASYCZNYM  
PODEJŚCIU DO REALIZACJI PROJEKTÓW WIEDZIEĆ WARTO  

Przygotowanie i uruchomienie realizacji  
projektu - projekt klasyczny 

OPIS I CELE MODUŁU: 

 

 

 

14-15-16.01.2019 

(3 DNI)  

 

Pracujesz w firmie, w której coraz więcej przedsięwzięć nazywana  
jest projektami? Zastanawiasz się, w jaki sposób przygotować się do nadchodzących realizacji,  
by zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu? Obawiasz się, że Twoja wiedza  
nie jest wystarczająca,  by poradzić sobie z wyzwaniami, które przed Tobą stoją? 
 
Celem modułu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zdefiniowania planu projektu,
za który odpowiadają oraz wdrożenia skutecznej i prostej metody nadzorowania realizacji
projektu klasycznego, pozwalającej szybko i łatwo zidentyfikować rzeczywiste zaawansowanie
przedsięwzięcia. 
 
W trakcie szkolenia omówione i przećwiczone zostaną główne elementy procesu planowania  

i nadzorowania realizacji projektów. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej,  
dzięki czemu uczestnicy będą mogli na bieżąco przenosić zdobywaną wiedzę na poziom własnego
projektu, nad którym będą pracować, w trakcie zajęć. 
 
 

MODUŁ  
NR 1:  



HUMAN PARTNER

02

ORGANIZACJA MODUŁU: 

Rozpoczynamy od omówienia różnic pomiędzy projektami a innymi
aktywnościami realizowanymi w firmie oraz odpowiemy, dlaczego
niewłaściwe jest nazywanie wszystkiego projektem  
(oraz jakie są tego konsekwencje). 
 
Następnie zostaną omówione główne elementy procesu planowania  
i harmonogramowania projektu. Dodatkowo, każdy z kolejnych kroków
planistycznych będzie ćwiczony w grupie warsztatowej. Omówiony
zostanie również schemat nadzorowania i zarządzania projektem
znajdującym się w fazie realizacji.  
 
Równolegle do części merytorycznej przedstawiane będą przykłady
rzeczywistych zastosowań z różnych projektów, branż  

i organizacji. Omawianie przykładów ma przygotować uczestników
szkolenia do znalezienia części wspólnych z analizowanymi
przypadkami oraz dostrzeżenia różnic, wymagających indywidualnego
podejścia.  
 
Przejście kroków wdrożeniowych pod okiem prowadzącego ułatwi
uczestnikom zastosowanie zdobytej wiedzy w swoich firmach.  
Ostatnia część modułu skupia się na omówieniu pytań i wniosków
uczestników. 

Przygotowanie i uruchomienie realizacji  
projektu - projekt klasyczny 

MODUŁ  
NR 1:  

SZKOLENIE
Project  
Manager 
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ZAŁOŻENIA WEJŚCIOWE  

(NA JAKIE TRUDNOŚCI ODPOWIADA?) 

Nie wszystko jest projektem. Stosując metodę nieadekwatną  

do rodzaju przedsięwzięcia, minimalizujemy prawdopodobieństwo

sukcesu 

 

Cel projektu to nie to samo, co jego zakres. Koncentrując się wyłącznie  

na zakresie realizowanego projektu, możemy zrealizować

przedsięwzięcie, które nie przynosi żadnych korzyści 

 

Realizując zbyt wiele zadań w projekcie, tzn. nie trzymając się logicznej

sekwencji, generujemy opóźnienia 

 

Często pojawiają się pytania o to, co właściwie jest robione  

i przez kogo - nie można pozostawić ich bez odpowiedzi, chociaż

odpowiadanie zabiera czas i niejednokrotnie wiąże się z oporem 

 

 

Dowiezienie produktów projektu (tego, nad czym pracujemy)  

nie oznacza osiągnięcie celów. Projekt należy utrzymać i stale

pielęgnować - co nie oznacza, że musi to robić kierownik projektu 

Przygotowanie i uruchomienie realizacji  
projektu - projekt klasyczny 

MODUŁ  
NR 1:  

3

1

2

1

4

5

SZKOLENIE
Project  
Manager 
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PROGRAM MODUŁU 

Przygotowanie i uruchomienie realizacji  
projektu - projekt klasyczny 

MODUŁ  
NR 1:  

 
Podstawy zarządzania projektami. Zarządzanie celami       
projektu. Zarządzanie zakresem projektu  
(2,5 godziny) 
 
a. Definicja projektu, projekto-procesu i portfela projektów. 
 
b. Definiowanie celów projektu. Definicja celu głównego,
celów szczegółowych, celów dodatkowych. Opis  
i parametryzacja celów. Definiowanie mierników celów. 
 
c. Tworzenie karty (rejestru) zgłoszenia projektu. 
 
d. Analiza produktów projektu – definicja wymiernych
rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium
odbioru produktów projektu. Weryfikacja poprawności
przyjętych założeń 
 

 

 

Planowanie projektów  

(3 godziny) 

 

a. Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem
narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja

właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w

WBS. 

 

. 

 

 

b. Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji

pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego

wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu

projektu 

 

c. Wstęp do analizy ryzyka w projekcie 

 

Harmonogramowanie projektu  

(2 godziny) 

 

a. Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie.

Różnica pomiędzy czasochłonnością a

pracochłonnością. 

 

b. Definiowanie etapów w projekcie. Rola etapowania  

w zarządzaniu projektami. Uwarunkowania skutecznego

wykorzystywania etapów w zarządzaniu projektami  

i raportingu zarządczym. 

1

2

3

14 H

e. Definiowanie ścieżki krytycznej w projekcie.  

Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w zarządzaniu

projektem. 

 

Nadzór nad realizacją projektu (1,5 godziny) 

 

 

 

 

4
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ZWINNA STRONA MOCY - CZYLI TO CO O ZWINNYM PODEJŚCIU  
DO REALIZACJI PROJEKTÓW WIEDZIEĆ WARTO 
 

Od czego zacząć zmianę  
metody projektowej? 

MODUŁ  
NR 1:  

OPIS I CELE MODUŁU: 

 

 

 Poznać metodę projektową to jedno, skutecznie ją wdrożyć to zupełnie coś innego.  
Moduł skupia się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem zmian organizacyjnych
w obszarze prowadzenia projektów i organizacji pracy zespołu.  
 
 
Jeśli dylematy dotyczące wyboru tej czy innej metody projektowej oraz sposobu jej
wdrożenie nie są Ci obce to ten moduł dostarczy Ci kilku użytecznych inspiracji. 
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ORGANIZACJA MODUŁU: 

Rozpoczynamy od dyskusji o prowadzeniu projektów w nieidealnym
świecie - celem dyskusji jest identyfikacja powtarzających się
trudności w trakcie realizacji projektów czy pracy zespołu.  
 
Następnie zostanie wyjaśniona technika punktów nawigacyjnych,
która jest niezwykle pomocna w trakcie zmian sposobu organizacji
pracy w projektach czy zespołach. 
 
Po wprowadzeniu zostanie przeprowadzony krótki warsztat, w ramach
którego uczestnicy przećwiczą najprostszy wariant tej techniki dla
swoich projektów czy zespołów.  
 
Moduł kończy omówienie wniosków i pytań uczestników  
oraz wskazanie uzupełniających źródeł wiedzy. 

Od czego zacząć zmianę  
metody projektowej? 

MODUŁ  
NR 1:  

SZKOLENIE
Project  
Manager 
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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE: 

Od czego zacząć zmianę  
metody projektowej? 

MODUŁ  
NR 1:  

Trudno jednoznacznie wskazać, że wdrożenie zmieniło coś na lepsze. 3

2

1

 

W trakcie wdrożenia pojawia się opór i krytyka - co z tym zrobić? 

 

a. Prowadzenie projektu w nieidealnym świecie 

 

b. Warsztat: Od czego zacząć zmianę metody projektowej? 

 

c. Czego nie dowiesz się na szkoleniach z metod prowadzenia               

    projektów 

 

d. Podsumowanie i omówienie wniosków 

SZKOLENIE
Project  
Manager 

PROGRAM MODUŁU 1 H

 

Nawet najbardziej obiecującą metodę projektową trzeba jeszcze

wdrożyć 
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OPIS I CELE MODUŁU: 

Metoda KANBAN w zarządzaniu  
strumieniem zadań 

MODUŁ  
NR 2:  

Realizujesz projekty, obsługujesz klientów, a może wspierasz firmę  
w codziennych aktywnościach… bez względu na to co robisz, zawsze kończy się na zadaniach,
które trzeba wykonać i najlepiej w terminie.  
 
Celem modułu jest zapoznanie uczestników z metodą KANBAN w obszarze organizacji zadań
oraz wskazać możliwe zastosowania jako metody uzupełniającej w prowadzeniu projektów.  
 
W trakcie szkolenia omówione i przećwiczone zostaną główne elementy metody, a warsztat  
z projektowaniem własnego KANBAN-a pozwoli uczestnikom na weryfikację przydatności
metody już w trakcie zajęć.  
 
Warsztat jest uzupełniony praktycznymi wskazówkami wdrożeniowymi  
oraz przykładami z rzeczywistych projektów i zespołów. 
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ORGANIZACJA MODUŁU: 

Rozpoczynamy od omówienia trudności, na które metoda KANBAN
może być odpowiedzą.  
 
 
Następnie zostaną omówione główne elementy metody a dla części  
z nich przewidziano specjalne ćwiczenia ułatwiające zrozumienie.  
 
 
W dalszej części przedstawione zostaną przykłady rzeczywistych
zastosowań z różnych zespołów i projektów. Omawianie przykładów
ma przygotować uczestników do warsztatu, w trakcie którego będą
projektować KANBAN dla swoich własnych zastosowań.  
 
Przejście kroków wdrożeniowych pod okiem prowadzącego ułatwi
uczestnikom zastosowanie zdobytej wiedzy w swoich firmach.  
 
Ostatnia część modułu skupia się na omówieniu pytań i wniosków
uczestników 
 

Metoda KANBAN w zarządzaniu  
strumieniem zadań 

MODUŁ  
NR 2:  

SZKOLENIE
Project  
Manager 
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ZAŁOŻENIA WEJŚCIOWE  

(NA JAKIE TRUDNOŚCI ODPOWIADA?) 

Praca (zadania) do wykonania zazwyczaj pochodzi z wielu źródeł:

zarówno z projektów jak i codziennych obowiązków - kiedy w grę

wchodzą zobowiązania i terminy trudno to pogodzić. 

 

Dużo zadań priorytetowych - trzeba wykonać, ale trudno jednocześnie,

terminy obowiązują a każdy dzień przynosi kolejne. 

 

Zawsze coś blokuje lub spowalnia wykonanie zadań, ale nie zawsze  

jest pomysły jak to łatwo i bezpiecznie pokazać. 

 

Często pojawiają się pytania o to co właściwie jest robione  

i przez kogo - nie można pozostawić ich bez odpowiedzi,  

chociaż odpowiadanie zabiera czas. 

 

Wykonanie pracy (zadań) trwa zazwyczaj dłużej niż prognozowana,  

ale nie wiadomo, dlaczego i co można zrobić, by w przyszłości było

inaczej. 

Metoda KANBAN w zarządzaniu  
strumieniem zadań 

MODUŁ  
NR 2:  

3

1

2

1

4

5

SZKOLENIE
Project  
Manager 
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Metoda KANBAN w zarządzaniu  
strumieniem zadań 

MODUŁ  
NR 2: 

1

2

PROGRAM MODUŁU 5 H

Wprowadzenie  

 

 

KANBAN na poważnie - czyli to co musisz robić by zadziałało
(1,5 godziny) 

 

o Zacznij od wizualizacji przepływu pracy - tym co widoczne     

    łatwiej zarządzać 

o Ogranicz ilość pracy w toku - zajętość to nie to samo co           

   osiągnięcia 

o Aktywnie zarządzaj przepływem - czyli o sztuce wyławiania     

   tego co kluczowe 

 

 

Przykłady zastosowania metody KANBAN  

(1 godzina) 

 

 

WARSZTAT: Zaprojektuj swój KANBAN w kilku krokach  

(1,5 godziny) 

 

Wskazówki wdrożeniowe - o czym pamiętać w trakcie
wdrożenia?  

(0,5 godziny) 

 

 

Podsumowanie i omówienie wniosków 

 

 

 

3

4

6

5
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OPIS I CELE MODUŁU: 

SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty
przyrostowo i w krótkich cyklach? 

MODUŁ  
NR 3:  

Celem modułu jest przybliżyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod zwinnych  
oraz przećwiczyć jej główne elementy w trakcie gry symulacyjnej.  
 
Zadaniem modułu jest również ułatwić uczestnikom zrozumienie obszarów zastosowania tej
metody oraz warunków, które muszą być spełnione by jej zastosowanie dało oczekiwane
rezultaty.  
 
W trakcie omawiania poszczególnych praktyk SCRUM-a wskazane zostaną te, które można  
z powodzeniem zastosować w projektach, w których zastosowanie SCRUM nie jest możliwe. 
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ORGANIZACJA MODUŁU: 

Rozpoczynamy od dyskusji o trudnościach, na które metoda SCRUM
może być odpowiedzią. Następnie omówione zostaną główne
składowe metody w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie gry
symulacyjnej.  
 
Dzięki doświadczeniu jakie daje gra będzie możliwa bardziej
szczegółowe omówienie każdego z elementów metody SCRUM,  
co byłoby trudne do wykonania bez zrozumienie tego modelu pracy
(w SCRUM pracuje się powiem inaczej).  
 
W końcowej części modułu podane zostaną wskazówki wdrożeniowe
oraz omówione zostaną wnioski i pytania uczestników. 
 

SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty
przyrostowo i w krótkich cyklach? 

MODUŁ  
NR 3:  

SZKOLENIE
Project  
Manager 
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ZAŁOŻENIA WEJŚCIOWE  

(NA JAKIE TRUDNOŚCI ODPOWIADA?) 

Procentowy postęp prac na harmonogramie projektu jest wręcz idealny

a jednak im bliżej końca projektu tym prace wydają się nie mieć końca. 

 

Klient często zmienia zdanie, co wymaga ponownego przeglądu 

i zatwierdzania dokumentacji, decyzje się przeciągają, czas ucieka,  

a modyfikacja harmonogramu projektu nie jest mile widziana. 

 

Zespół się napracował, ale klient nie był zadowolony z wykonanych prac. 

 

Ustalenie szczegółowego zakresu prac w projekcie jest bardzo trudne  

i zjada sporo czasu a część z zebranych wcześniej wymagań przestaje

być aktualna jeszcze zanim projekt się rozpoczął. 

 

Nie wiadomo do końca jak wykonać prace w projekcie, a mimo to

oczekiwane są deklaracje terminu wykonania 

SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty
przyrostowo i w krótkich cyklach? 

MODUŁ  
NR 3:  

3

1

2

1

4

5

SZKOLENIE
Project  
Manager 



15

SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty
przyrostowo i w krótkich cyklach? 

MODUŁ  
NR 3: 

1

2

PROGRAM MODUŁU 5 H

Wprowadzenie  

 

 

 

Składowe metody SCRUM – wprowadzenie.  

(1 godzina) 

 

o Kto - czyli zespół realizacyjny 

o Co - czyli wymagania dla produktu 

o Jak i kiedy - czyli sposób pracy nad produktem 

 

SYMULACJA: Tworzenie produktu przez kilka zespołów  

przy użyciu SCRUM.  

(0,5 godziny) 

 

Różnice pomiędzy SCRUM i KANBAN.  

(0,5 godziny) 

 

 

 

 

Wskazówki wdrożeniowe.  

(0,5 godziny) 

 

 

Podsumowanie i omówienie wniosków.  

(0,5 godziny) 

4

6

3

5


