
SZKOLENIE
Project Manager 

#SCRUM  

#KANBAN 

#CCPM 

#CriticalChain  

MOŻLIWOŚĆ 

DOFINANSOWANIA
SZKOLENIA 

ZWINNIE I KLASYCZNIE  
W JEDNEJ ORGANIZACJI  
 

CZYLI O TYM,  
JAK REALIZOWAĆ
PROJEKTY  
W NIEIDEALNYM
ŚWIECIE, ZASOBAMI,
KTÓRE POSIADASZ! 



są nowo mianowany PM-ami 
 

chcą zdobyć nowe kwalifikacje w tym obszarze 

 

oprócz innych zadań dostały projekt do zarządzania  

w firmie 

 

do tej pory zarządzały projektami w oparciu o własną
wiedzę i własne standardy, nie przechodziły jednak
dedykowanych szkoleń czy kursów 

 

znają w teorii różne metodyki (np. IPMA, PRINCE)  

i chcą zapoznać się z alternatywami 
 

chcące zdobyć solidne podstawy do dalszej  
własnej pracy z projektami i zespołami  
różnego typu 

 

Osoby posiadające MAŁE lub ŻADNE
doświadczenie w prowadzeniu projektów,  

które: 

Profil uczestnika:

SZKOLENIE
Project Manager 

dla kogo szkolenie?

Jest to dylemat, z którym często mamy do czynienia,

próbując wybrać najlepszą drogę realizacji przedsięwzięcia.  

I jest nam coraz trudniej, gdyż dostęp do obiektywnej wiedzy

jest coraz częściej utrudniony i zastępowany przez

komunikaty marketingowe, promujące tę czy inną  

metodykę/podejście. 

Realizować projekt zwinnie czy może  

klasycznie, a może jednak zwinnie? 

ZASTANAWIASZ SIĘ, KTÓRĄ Z DOSTĘPNYCH
METOD PROJEKTOWYCH WARTO POZNAĆ  
LUB ZASTOSOWAĆ  
W TWOIM PROJEKCIE? 

TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE! 

POMOŻEMY CI PODJĄĆ  

DECYZJĘ!



przeglądem wszystkich dostępnym metod (metodyk)

projektowych 

przygotowaniem do zdobycia certyfikatu którejkolwiek  

z metod 

omówieniem wszystkich aspektów realizacji projektu 

omówieniem zaawansowanych aspektów zarządzania

portfelem projektów 

Czym to szkolenie NIE jest: 

SZKOLENIE
Project Manager 

dlaczego warto?

Pomożemy Ci podjąć decyzję odnośnie wyboru

metod projektowych w Twojej firmie, jednocześnie

uzupełniając osobistą skrzynkę narzędziową

Project Managera o takie, których możesz

potrzebować w kolejnych projektach. 

 

Zawartość programu koncentruje się  

na wykorzystaniu różnych metod i narzędzi

projektowych, w tym SCRUM i KANBAN,  

w takim stopniu w jakim ma to sens dla danego

projektu czy grupy projektów.  

Każda z metod czy podejść do prowadzenia

projektów ma swoje zalety, ma również swoje

ograniczenia o których warto wiedzieć. 

 

Szkolenie prowadzone jest przez praktyków,  

którzy specjalizują się w zarządzania projektami. 



SZKOLENIE
Project Manager 

o prowadzących

Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu

Warszawskiego oraz ICAN Harvard. Zarządzał przez ponad

6 lat zespołem sprzedaży firmy handlowej osiągającej

znaczne sukcesy  na rynkach europejskich, koordynując

pracę kilkudziesięciu agentów handlowych w Wielkiej

Brytanii, Francji, Hiszpanii. 

 

Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych

rozwiązań biznesowych dla klienta w obszarze

zarządzania projektami, zarządzania strategicznego  

i modelowania procesów.  Posiada bogate doświadczenie

w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej

specjalizacji: zarządzał restrukturyzacją dużych i małych

firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych  

i non-profit. 

 

 

Tomasz

Prowadził konsulting i szkolenia między innymi dla

następujących organizacji i firm: EY Academy  

of Business, Kruk S.A., Żabka S.A, Citibank, Lot AMS,

Grupa Kapitałowa PGE S.A. i in.  

 

Doradzał  w zakresie zarządzania i organizacji pracy  

w Parlamencie Europejskim, Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie

Infrastruktury. Był konsultantem ds. zarządzania

Podkomisji Stałej ds. Energetyki Komisji Gospodarki

Sejmu RP VI Kadencji. 

 

Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i

developmentu dedykowanych rozwiązań

internetowych wspierających zarządzanie projektami.

Współtworzył aplikację do zarządzania projektami

zgodnie z podejściem CCPM na bazie EPM/Microsoft

Project, jest głównym konsultantem do spraw rozwoju

oprogramowania firmy A-dato (Holandia).

Współpracował z zespołem doradców ze Stanów

Zjednoczonych odpowiedzialnych za stworzenie

aplikacji Exepron. 

Menedżer, konsultant i trener z 18-letnim

doświadczeniem w biznesie i branży

szkoleniowej.  



SZKOLENIE
Project Manager 

Uczestniczył w wielu różnych projektach przez ostatnie 12

lat - zarówno jako wykonawca prac (deweloper aplikacji,

lider zespołu deweloperów aplikacji), ale też jako osoba

odpowiedzialna  za koordynację prac w projektach

(SCRUM Masterem, IT Project Manager, Agile Coach, Project

Management Guild Master z grupą 30 PM-ów, Agile

Coachów i SCRUM Masterów).  

 

Obecnie rozwija swoją specjalizację w zakresie

prowadzenia projektów, w których konieczne jest

wykorzystanie różnych metod czy narzędzi projektowych

(SCRUM, KANBAN). Tego rodzaju projekty wymagają

dobrego zgrania osób z różnymi i specjalizacjami, co czyni

taką pracę znacznie bardziej interesującą, momentami

stresującą, ale z dużą satysfakcją po wykonaniu projektu. 

 

 

Michał

Przykładowe zrealizowane projekty: 

 

1. Wdrożenie i moderowanie zwinnego procesu

realizacji projektu dla blisko 30 osobowego zespołu

deweloperów i testerów (pracującego w dwóch

lokalizacjach: Polska i UK).  

Projekt realizowany dla jednej z dużych instytucji

finansowych na rynku brytyjskim. 

 

2. Prowadzenie prac ze strony IT w projekcie

uruchomienia nowej usługi finansowej w firmie będącej

liderem branży windykacyjnej (projekt został

wymieniony w prospekcie emisyjnym jako trzeci pod

względem nakładów inwestycyjnych i był pierwszym

realizowanym w sposób zwinny). 

 

3. Przeprowadzenie potrzebnych zmian w zakresie

organizacji pracy (projektowej i bieżącej) blisko  

20 osobowego zespołu IT obsługującego jedną z dużych

marek odzieżowych na rynku europejskim (w zakresie

Business Intelligence). 

Trener biznesu i prowadzący  

szkolenia dedykowane branży IT.



SZKOLENIE
Project Manager 

Od ponad 15 lat trener biznesu i doradca ds. rozwoju. Autor

programów rozwojowych z obszarów m.in. zarządzania  

i rozwoju kompetencji menedżerskich, strategii

biznesowej, głównie w firmach sektora MŚP. 

 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kursu

Strategic Leadership Academy, opartego na licencji

Harvard Business Review Polska. 

 

Specjalizuje się w tematyce zarządzania, efektywności

biznesowej, przywództwa oraz wspierania innowacji.  

 

 

Marcin

Kieruje firmą szkoleniową, która była wielokrotnie

nagradzana w ogólnopolskich i regionalnych

konkursach gospodarczych (m.in. Najwyższa Jakość

Quality International, Gwiazdy Biznesu). 

 

Członek European Mentoring and Coaching Council

Poland, organizacji promującej jakość i rozwój coaching

i mentoringu. Jest członkiem Polish Society for Training

and Development, stowarzyszenia zrzeszającego

profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń  

i rozwoju. 

 

Prywatnie - tata dwóch uroczych córek Hani i Alicji,

miłośnik polskich gór. 

Współwłaściciel i prezes zarządu firmy

szkoleniowo-doradczej Human Partner Sp. z o.o. 

 
Reprezentujemy podejście, w którym metody projektowe są tylko narzędziami w rękach osoby, która

projekt prowadzi. Dyskusję  o wyższości jednej metody nad drugą zastępujemy weryfikacją co  
dla danego projektu ma rzeczywiście zastosowanie, by go skutecznie realizować, uwzględniając również
specyfikę zespołu,  z którym pracujesz oraz charakterystykę klienta, dla którego projekt jest realizowany.  

 



SZKOLENIE
Project Manager 

Do wyboru jeden 

z trzech pakietów  

szkolenia 

Możliwość otrzymania
certyfikatu uznawanego  

na terenie UE 

Praktyczną wiedzę  

i umiejętności 
z zakresu zarządzania 

projektami

Wsparcie i możliwość
konsultacji  
z trenerami po szkoleniu
poprzez Slack'a

Możliwość spotkania z trójką 

ekspertów, uznanych  

w obszarze zarządzania 

projektami

Catering

Materiały eksperckie  

i przydatne narzędzia

Możliwość
pozyskania  

dofinansowania 

co zyskasz?



SZKOLENIE  

ORGANIZATOR  

Human Partner Sp. z o.o. 

Hercena 3-5 

50-453 Wrocław 

 

www.humanpartner.pl 

SZKOLENIE  

PROJECT MANAGER

PRZEJDŹ DO STRONY 

Z ZAPISAMI I PROGRAMEM 

SZKOLENIA 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ  

NAS O MOŻLIWOŚĆ  

 

 

ORAZ ORGANIZACJĘ 

SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH  

 TEL. 71 797 67 69 

 

 

DOFINANSOWANIA 

PAKIET BASIC:       PAKIET OPTIMUM:       PAKIET PREMIUM:

6 dni / 5 200 zł netto 

6 dni / 4 200 zł netto* 

5 dni  / 4 500 zł netto 

5 dni  / 3 500 zł netto* 

 

3 dni / 2 980 zł netto 

3 dni / 1 980 zł netto* 

 

* PROMOCYJNA CENA 
(obowiązuje przy opłaceniu całości  przed kursem) 

894 zł netto 1 350 zł netto 1 560 zł netto 

z dofinansowaniem z dofinansowaniem z dofinansowaniem

https://humanpartner.pl/szkolenie-project-manager-hp/
https://humanpartner.pl/szkolenie-project-manager-hp/

