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SKUTECZNY PROJECT MANAGER, czyli warsztat dobrych praktyk zarządzania projektami 

SKUTECZNY
PROJECT MANAGER

PROGRAM WARSZTATU ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY
W TAKI SPOSÓB, ABY POKAZAĆ UCZESTNIKOM JAK 
ZARZĄDZAĆ PROJEKTAMI, TAK BY UNIKAĆ CZĘSTO 
POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW I PRO-AKTYWNIE IM PRZECIW- 
DZIAŁAĆ. W TOKU SZKOLENIA ODWOŁUJEMY SIĘ DO 
AKTUALNYCH I DOBRYCH PRAKTYK STOSOWANYCH 
PRZEZ SETKI PROJECT MANAGERÓW W ZARZĄDZANIU 
DUŻYMI I MAŁYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI. TRENING 
KŁADZIE SZCZEGÓLNY NACISK NA ASPEKT ŚWIADOMEGO 
I PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA ZDOBYTEJ WIEDZY 
ORAZ UMIEJĘTNOŚCI W CODZIENNEJ PRACY. 

Warsztat skutecznego Project Managera to intensywny trening, 
który wprowadza każdego z uczestników na drogę efektywnego 
zarządzania projektami w swojej organizacji.  Przez efektywniej-
sze zarządzanie rozumiemy lepsze wykorzystanie budżetów 
projektowych,  świadomy i celowy wybór konkretnych metodyk
i narzędzi zarządzania projektami, profesjonalne zarządzanie 
ryzykiem i co najważniejsze skuteczne kierowanie zespołami 
projektowymi.

Jakimi metodami prowadzić 
skomplikowane projekty?

Jak przeprowadzać monitoring 
realizacji projektu w dużych zespołach?

Jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe
w sytuacji kiedy zbliża się deadline?
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WPROWADZENIE DO TEMATYKI ZARZĄ-
DZANIA PROJEKTAMI

W trakcie tego modułu wyjaśnimy Ci czym różnią się 
podejścia tradycyjne, adaptacyjne oraz ekstremalne 
zarządzania projektami.  Ponad to zapoznasz się
z podstawowymi pojęciami, założeniami koncepcji 
pracy projektowej oraz cyklem życia projektu. Poza 
tym przedstawimy ci charakterystykę najpopular-
niejszych metodyk zarządzania projektami (PMI, 
IPMA, PRINCE 2, inne).

URUCHAMIANIE PROJEKTU

W tym module nauczysz się jak definiować zakres
i cele, jak zarządzać wymaganiami, jak oceniać 
wykonalność danego przedsięwzięcia. Pokażemy  Ci 
również jak stworzyć szczegółowy plan twojego 
projektu.

ROLA PROJECT MANAGERA

Rola jaką pełni Project Manager w prowadzeniu 
danego przedsięwzięcia to jeden z najważniejszych 
elementów decydujących o jego skutecznej realiza-
cji. W tym miejscu dowiesz się jak efektywnie rekru-
tować uczestników do zespołów projektowych,
jak budować odpowiednią komunikację w zespole, 
jak kreować dobrą atmosferę aby praca szła do 
przodu. Ponad to dowiesz się jak kontrolować
i monitorować pracę w zespole projektowym.

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA ZESPO-
ŁAMI PROJEKTOWYMI

Przekażemy Ci konkretne wskazówki co robić
i czego absolutnie się wystrzegać w ramach kiero-
wania twoim zespołem projektowym. Pokażemy Ci

jak wprowadzać zmiany w trakcie trwania projektu, 
jak przeciwdziałać negatywnym procesom grupo-
wym. Przećwiczymy wspólnie wybrane techniki 
psychologii perswazji, które pozwolą Ci uniknąć 
wielu trudnych sytuacji z twoimi podwładnymi.

TWORZENIE HARMONOGRAMU

Nauczymy Cię jak tworzyć  tzw. WBS czyli Strukturę 
podziału prac, jak przygotować Tabelę sekwencji 
zadań , jak wykorzystywać Diagramy sieciowe oraz 
Wykres Gantta, jak wyznaczyć  Ścieżkę krytyczną
– metodą PERT/CPM. Dowiesz się jak korzystać
z Metody Łańcucha Krytycznego oraz Macierzy odpo-
wiedzialności.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Zarządzanie ryzykiem w projekcie to m.in. planowanie 
i identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, stworzenie Ran-
king ryzyk oraz Scenariusza reagowania na dane 
ryzyko. Kluczowy element to również proces monito-
rowania i kontroli ryzyk.

MONITOROWANIE POSTĘPÓW
I KONTROLA

Dowiesz się również jak stworzyć  Strategię komuni-
kowania się (zasady i sposoby komunikacji), jak 
stosować wykresy czasowe oraz prowadzić analiza 
trendów.

ZAMKNIĘCIE I OCENA PROJEKTU

Pokarzemy ci również jak podsumować dany projekt
i przeprowadzić  tzw. sesję Lesson Learned, aby 
wyciągnąć kluczowe wnioski dla projektów prowa-
dzonych w przyszłości.
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KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

KIEROWNICY PROJEKTÓW

MENEDŻEROWIE ORAZ 
KIEROWNICY

OSOBY NADZORUJĄCE 
FINALNE EFEKTY 

PROJEKTÓW

OSOBY PRACUJĄCE
W SYSTEMIE ZADANIOWYM
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Współdziałanie, wymiana informacji i osobiste 
doświadczenia uczestników to składniki, które 

umożliwiają wypracowanie i utrwalenie umiejętności 
podczas ćwiczeń. Zadaniem naszych trenerów jest 
odpowiednia moderacja ich przebiegu – umożliwiająca 

uczestnikom wypracowanie własnych wniosków, 
bez konieczności podawania gotowych odpowiedzi.
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98,21%

ponad 15 000
wydanych certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik  sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych
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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

uczestników szkoleń w Polsce 
to menedżerowie. Postaw na 

rozwój i uzyskaj przewagę. 
(według badań nf.pl)

63%

Burza mózgów
Maksymalnie aktywizujemy uczestników do  

zgłaszania pomysłów. Pracując wspólnie
w grupie,  szukamy i wybieramy najlepsze 

pomysły, dopasowane do określonych potrzeb. 

Dyskusja moderowana
Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, 
dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany 

problem z różnych perspektyw. Zadaniem 
naszych trenerów jest ich moderacja tak, by 

przebiegały w optymalny sposób.

METODY SZKOLENIA

Odpowiednio dobrane ćwiczenia, z pomocą 
elementów zabawy i rywalizacji - umożliwiają 
indywidualne lub grupowe osiąganie celów. 
Zajęcia angażują uczestników, pozwalają na 
silne emocjonalne przeżycie. Doświadczenia 

zdobyte tą metodą trwale pozostają
w świadomości uczestników.

* * *

Przykłady z rzeczywistych sytuacji umożliwiają 
zastosowanie nabytej na szkoleniu wiedzy

i wykorzystanie jej w konkretnym przypadku, co 
pozwala uczestnikom poznać praktyczny 

charakter treści programu.

Częścią szkolenia są testy, które 
umożliwiają analizę cech osobowości 

oraz posiadanych kompetencji, co 
umożliwi uczestnikom świadomą pracę 

nad swoimi potencjałami
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Uczestnicy poznają założenia najczę-
ściej wykorzystywanych metodyk 

zarządzania projektami w tym PMI, 
PRINCE 2, IPMA oraz LEAN START UP

Osoby zarządzające zespołami poznają 
efektywne metody kierowania pracą

w zespole projektowym

Uczestnicy przećwiczą proces 
zarządzania ryzykiem w projekcie

GŁÓWNE KORZYŚCI

 Dowiedzą się czym różni się zarządzanie 
procesami od zarządzania projektowego

Nauczą się jak definiować, analizować
i rangować ryzyka w przedsięwzięciach 

biznesowych

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli 
efektywniej zarządzać budżetami 

projektowymi

Dowiedzą się jak wyciągać wnioski
z przeprowadzonych projektów i jak 

standaryzować zdobytą wiedzę
i doświadczenia

Uczestnicy warsztatu poznają 
najczęściej popełniane błędy

w zarządzaniu projektami

Opanują planowanie i realizację
działań naprawczych

„Wygrywa tylko 
ten, kto ma jasno 

określony cel
i nieodparte 

pragnienie, aby 
go osiągnąć”

„

”
Napoleon Hil l
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DODATKOWE KORZYŚCI

Szkolenie organizowane jest

w salach o wysokim standardzie, 

co przy intensywnym, grupowym 

treningu przekłada się na 

komfortowe przyswajanie treści.

Dodatkową wartością dla 

uczestników, jest możliwość 

konsultacji telefonicznych oraz 

mailowych z Trenerem - do 6 

miesięcy po szkoleniu.

Szkolenie to 15h aktywnego 

treningu, po którym uczestnicy 

będą zmotywowani do działania.

Uczestnicy otrzymają komplet 

profesjonalnych materiałów 

szkoleniowych, dzięki czemu 

łatwiej utrwalą wiedzę i umie-

jętności. 

1550,00 PLN netto

WARTOŚĆ INWESTYCJI

Catering  

obiad, poczęstunek, 

przerwy kawowe

komplet profesjonalnych 

materiałów szkoleniowych

ziewać w tych 

materiałach. Tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. ziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach

Lorem psum at dolor 
ikonki mówią nam o 

tym czego się 

spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach

imienny CERTYFIKAT  

ukończenia szkolenia

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych

WARTOŚĆ
SZKOLENIA
TO TAKŻE:

Inwestycja:

około 70%
projektów nie osiągnęło celów 

przy planowanych 
budżetach,celach lub 

harmonogramie1

aż 80%
najbardziej efektywnych projektów 

prowadzonych było przez 
certyfikowanych Project 

Managerów3

jedynie 2,5%
firm w pełni zrealizowała

swoje projekty2

D L A C Z E G O 
POWINNIŚMY 
SIĘ SZKOLIĆ?

Źródło: 4PM

http://4pm.com/project-failure/ 

Źródło: Gallup

http://www.gallup.com/businessjournal/152429/cost-bad-project-management.aspx

Źródło: Wrike

https://www.wrike.com/blog/complete-collection-project-management-statistics-2015/

1)

2)

3)
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Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia twarde w obszarze optymalizacji procesów oraz 
modeli biznesowych, a także kompetencji miękkich realizując programy dotyczące 

umiejętności przywódczych, sprzedażowych oraz interpersonalnych.

Specjalizuje się w projektach doradczych w obszarze szeroko rozumianej optymalizacji zarządzania (zarządzanie 
strategiczne, modele biznesowe, implementacja technologii, zarzadzanie zmianą, zarządzanie projektami). Jako 
specjalista z zakresu instytucji sektora publicznego, realizuje audyty metodą CAF oraz audyty wewnętrzne Systemów 
Zarządzania Jakością ISO 9000. Do tej pory zrealizował ponad 50 projektów doradczych.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku „Ekonomia Menedżerska”. Ukończył również Studia podyplomowe
z zakresu Psychologii w Biznesie, Pośrednictwa w nieruchomościach na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz 
Zarządzanie Projektami IPMA na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Aktualnie karierę związaną z edukacją kontunuuje jako wykładowca studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej 
we Wrocławiu oraz Opolu.

www.witalni.pl/jakub-piatek

Jestem zwolennikiem kreatywnych metod 
nauczania, dlatego prowadząc szkolenia staram się 
pobudzać uczestników różnymi metodami, które 
aktywizują ich do twórczego myślenia, korzystania
z intuicji oraz rozwiązywania problemów przy użyciu 
nieszablonowych rozwiązań.  To podejście pozwala 
osiągać lepsze rezultaty i przyswajać nawet
z pozoru skomplikowane zagadnienia.

ZOBACZ MOJE PROFILE:

PROJEKTY ZREALIZOWANE MIĘDZY INNYMI DLA: 

KGHM, KGHM Metraco, Auchan, Real, Selena, Heese-

ung, PGNIG, Skok Stefczyka, Viessmann, Feerum, 

Europa SA. Towarzystwo Ubezpieczeń, Wyższa Szkoła 

Handlowa we Wrocławiu, Landbrokers ”

„WJednym z głównych 

zadań kierownika 

projektu jest 

zarządzanie zespołem 

projektowy

 i motywowanie go, 

aby zrealizował 

wszystko, co jest 

potrzebne w projekcie. 

Sam proces i metodyki 

nie wystarczą, aby to 

osiągnąć. Kierownik 

projektu zarządza 

przede wszystkim 

ludźmi.”

„

Richard Newton



witalni.pl

HARMONOGRAM

DZIEŃ I
09³0 - 1700

DZIEŃ II
09³0 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ
1 Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl, wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin

i wypełnij wniosek. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

2

3

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąc pod numer 71 757 52 19
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PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-
szenia na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji nie 

uwzględnia ewentualnego noclegu 

- na Państwa życzenie, możemy

dokonać rezerwacji.
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TERMINARZ SZKOLEŃ
SIERPIEŃ  2017 - LUTY 2018

Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

12 - 13.12.2017 
Warszawa

28 - 29.11.2017 
Poznań

20 - 21.02.2018 
Wrocław

24 - 25.10.2017 
Gdańsk



i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Data szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Skuteczny project manager

1
2

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Miejsce szkolenia



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Promocja 30/60,  korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości 
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie 
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed 
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za 
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.
Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej 
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2  oraz promocją 30/60
Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Legnickiej 46A, lok.8 (zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46A, lok.8
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospo- 
darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo dostępu do 
swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania 
ich przetwarzania.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1550,00   PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.
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WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

30/60             2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Skuteczny project manager
Wartość inwestycji 1550,00PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

lub przez Livechat na 
naszej stronie witalni.pl
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