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Warsztat

•  Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu przeprowadzenia projektów, 
użycia konkretnych narzędzi i metod! 

•  Aktywnie uczestnicz w kursie i zdobądź certyfikat!

•  Sprawdź zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń!

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   
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Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
     Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
     Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Zarządzanie projektem i kierowanie zespołem projektowym

Wiele firm realizuje przedsięwzięcia , które mają charakter projektów. Niektóre z tych przedsięwzięć cechują duże  
rozmiary,  a co za tym idzie znaczne zaangażowanie środków finansowych i istotne ryzyko. W tej sytuacji firmy 
stają nie tylko  wobec wyzwania skutecznej realizacji projektów w taki sposób aby osiągnąć cele biznesowe, ale 
także nieustannej poprawy efektywności i skuteczności realizacji tych przedsięwzięć. Przedsiębiorcy poszukują 
więc nowych i jednocześnie sprawdzonych metod zarządzania projektami, które pozwolą pomysł zamienić na 
racjonalny plan, który zespołowo realizowany z akceptowalnym ryzykiem prowadzić będzie do sukcesu. 
Zadaniem szkolenia  będzie pokazanie praktycznych rozwiązań, jak w nowoczesny i sprawdzony sposób  
zarządzać projektami i zespołem projektowym

Cel:

 • Zdobycie umiejętności  zaplanowania i przeprowadzenia konkretnego projektu.
 • Zapoznanie uczestników z podejściem projektowym i narzędziami wspomagającymi zarządzanie  
  projektem tym: procesów projektowych, struktury planu projektowego.
 • Doskonalenie metodyk zarządzania projektem i zespołem projektowym w tym przełamywania   
  „wąskich gardeł” w projekcie.

Korzyści - uczestnicy będą potrafili:

 • Napisać i utrzymać w projekcie uzasadnienie biznesowe projektu .
 • Określić interesariuszy projektu i umieć nimi zarządzać.
 • Zaplanować, monitorować/kontrolować i zrealizować projekt, w tym harmonogram projektu
 • Powołać zespół projektowy i umieć nim zarządzać.
 • Zdiagnozować Silne i Słane strony oraz szanse i zagrożenia w projekcie i wynikające stąd ryzyka,  
  którymi potrawą zarządzać.
 • Opracować sposób komunikacji w projekcie.
 • Określić wymierne cele i korzyści z realizacji projektu
 • Uniknąć błędów podczas przygotowania i wykonania projektu oraz poznają tz. „dobre praktyki” w  
  zarządzaniu projektami.

Metodyka

Szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładu i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu praktyczne 
wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

 • ćwiczenia, case study
 • pytania, odpowiedzi, dyskusja, „burza mózgów”
 • praca w grupach
 • ćwiczenia indywidualne
 • informacje zwrotne dla Uczestników od Trenera.



     WARSZTAT

Rozpoczęcie 9:00

I Wprowadzenie w tematykę projektów
 • Definicje,
 • Pojęcia , 
 • Metodyka, 
 • Projekt-program –pakiet projektów, 
 • Interesariusze projektu-analiza,
 • Zarządzanie interesariuszami.

II. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Rodzaje ryzyka , 
 • Analiza jakościowa i ilościowa ryzyka, 
 • Aarządzanie ryzykiem, 
 • Budżet ryzyka.

III. Kierowanie całością projektu
 • Fazy/etapy projektu-model fazowy, 
 • Kamienie milowe,
 • Inicjowanie projektu i etapów.

IV. Planowanie i Zarzadzanie zakresem projektu.
 • Planowanie produktów projektu i zakresu projektu, 
 • Planowanie etapów i  zadań, 
 • Zapotrzebowanie na zasoby i kluczowe kompetencje , 
 • Macierz władzy-kompetencji –odpowiedzialności,
 • Zarządzanie zmianami w zakresach.

V. Zarządzanie jakością w projekcie
 • Planowanie jakości, 
 • Zapewnienie jakości i kontrola jakości 

Zakończenie 17:00

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. 
Tym razem było to szkolenie z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić 
każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? 
Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa- teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, 
praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
        
     Monika Sabat, Project Manager, AmRest
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Rozpoczęcie 9:00

VI. Czas projektu
 • Mapa sieciowa projektu,
 • Ścieżka krytyczna projektu, 
 • Bilansowanie zasobów, 
 • Harmonogramowanie projektu (wykres Gantta), 
 • Łańcuch krytyczny.

VII. Koszty projektu
 • Koszty projektu, 
 • Monitorowanie, 
 • Kontrola kosztów/budżetu projektu,
 • Zarządzanie kosztami w projekcie.

VIII. Komunikacja w projekcie
 • Plan komunikacji (kto, co, komu, kiedy jak?),
 • Zasady i sposoby komunikacji, 
 • Bariery komunikacji, 
 • Zarzadzanie wiedzą w projekcie

IX Zarządzanie zespołem projektow
 • Role w projekcie (Kierownik Projektu, Komitet Sterujący-Sponsor Projektu, Zespół projektowy i   
  inni), 
 • Organizacja i planowanie pracy, 
 • Pozyskiwanie ludzi do projektu, 
 • Typy zespołów projektowych,
 • Motywowanie pracowników i przywództwo, 
 • Zarzadzanie zmianą, 
 • zarządzanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi, 
 • Mierzenie wydajności pracowników, 
 • Delegowanie zadań i uprawnień. 

X. Kluczowe czynniki sukcesu i porażki z zarządzaniu projektami.  
 • Rola zewnętrznych  doradcy, jako osoby pomagającej  firmie we wdrażaniu  nowych rozwiązań w  
  zakresie zarządzania projektami

Omawianym tematom towarzyszyć będzie interaktywna dyskusja, o ważnych i rzeczywistych problemach 
spotykanych przez uczestników w realizowanych projektach, a także rekomendacje 

Zakończenie 17:00

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 412 50 62, fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl ;
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Włodzimierz Charchuła

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i praktycznym wdrażaniu nowoczesnych 
koncepcji zarządzania takich jak: controling (w tym controlling projektów), szczupłe 
zarządzanie- metodyki kanban , modele biznesowe- zarzadzanie projektami biznesowymi, 
zarządzaniu  w oparciu o ograniczenia –metoda łańcucha krytycznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem i zastosowaniem w zarządzaniu projektami. Posiada miedzy innymi 
certyfikaty:

• Prince 2 Fundation,  APMG –International,
• Professional Scrum Master I- Scrum.org, Ken Schwaber,
• IPMA D, International Project Management Association,

Pełnił funkcje Prezesa, członka zarządu, dyrektora, członka rady nadzorczej  w spółkach 
prawa handlowego w różnych firmach i branżach. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, 
Studiów menedżerskich  Die Akademie fűr Fűhrungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg  i 
Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach oraz studiów 
podyplomowych „Zarządzanie Jakością” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jak i szeregu 
specjalistycznych szkoleń i kursów. Obecnie jest niezależnym doradcą i konsultantem w 
zakresie zarządzania. 

Jak sam mawia: „ moim celem jest pomaganie firmom: jak  zarabiać więcej  pieniędzy”.


