
Zarządzanie projektami i zespołem 
projektowym

 Warszawa, 20 - 21 września 2018

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 

Patroni medialni

Patron merytoryczny



Warsztat

Cel

Szkolenie dedykowane jest dla osób z różnym doświadczeniem zawodowym. Efektem 
poszkoleniowym będzie nabycie umiejętności dobrania odpowiedniego typu projektu 
do zadania.

Uczestnicy poszerzą umiejętność szacowania ryzyka oraz komunikowania działań do 
poszczególnych osób w projekcie. W efekcie końcowym uczestnicy będą potrafili 
sprawnie zarządzać projektem od strategii aż do zakończenia i rozliczenia działań. 
Dodatkową wartością szkolenia będzie poznanie własnego stylu działania w grupie.

Trener posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie
przeprowadzania testów osobowości, dzięki czemu uczestnicy poznają swój własny 
styl pracy, przez co łatwiej im będzie pracować innymi z osobami w projekcie.

Metodyka

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatu o stopniowym poziomie trudności 
z elementami wykładu. Cały program oparty jest o budowanie kolejnych faz projektów 
a w końcowej części praktyczne przećwiczenie działania.

Całość metodologiczna to studium przypadku uczestników związane z realnymi 
sytuacjami z pracy. Proces szkoleniowy oparty jest o doświadczenie, analizę i 
wyciąganiącie wniosków a ostatecznie o optymalizację działań.

Uczestnicy kończą szkolenie z samodzielnie wypracowaną ścieżką działań, która ma za 
zadanie przełożyć się na pracę już w pierwszych dniach po szkoleniu. Dużą rolę w 
procesie zmiany poszkoleniowej odgrywać tu będzie przełożony, 

Czas trwania

Każdy dzień warsztatu, odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00.

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

Referencje



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

Warsztat

1.  Przywitanie uczestników

  •  Przedstawienie programu szkolenia.
  •  Kontrakt na szkolenie.
  •  Przedstawienie uczestników.

2.  Zarządzanie projektowe

  •  Logika myślenia projektowego
  •  Typy projektów
  •  Formy działania w projektach
 •  Ćwiczenie: Znalezienie najlepszego typu projektu do przedstawionych zadań (w dalszej części grupa będzie  
  dalej pracować z tymi zadaniami)

Cel: Poznanie różnych typów projektów i skatalogowania działań firmowych do odpowiednich stylów.

3.  Etapy projektu

 •  Planowanie projektu
 •  Dobór osób do zarządzania projektem
 •  Dobór ludzi do pracy w projekcie
  • Inicjowanie projektu
  •  Zarządzanie projektem
  •  Ograniczenie ryzyka
 •  Monitorowanie postępów
  •  Zmiany w trakcie trwania projektu
  •  Zamykanie projektu
  •   Rozliczenie i dokumentacja projektowa

Cel: Poznanie poszczególnych etapów projektu i nabycie umiejętności sprawnego przeciwdziałania sytuacjom
        niepożądanym.

4.  Kluczowe osoby w projekcie

  •  Sponsor
 •  Lider
 •  Zespół projektowy
 •  Interesariusze

Cel: Poznanie roli poszczególnych osób do zarządzania projektem, podział ról i dobór odpowiednich narzędzi



Warsztat

5.  Dokumentacja projektowa

 •  Karta strategii.
 •  Opis działań.
  • Karta projektu.
  • Przyporządkowanie zadań do poszczególnych członków zespołu.
  • Dokumentacja rozliczenia projektu.

Cel: Poznanie różnych form dokumentacji projektowej. Stworzenie własnej karty projektu.

6. Typologia osób w projektach

 • Poznanie najpopularniejszych stylów działania osób w projektach (Metodologia Hersey’a – Blancharda).
 • Dobór odpowiednich narzędzi do komunikacji z nimi.
 • Ćwiczenie: Rozmowy z pracownikami na poszczególnym szczeblu projektu w zależności od typu osoby.

Cel: Poznanie różnych typów osób i dobranie odpowiednich komunikatów. Poznanie własnego stylu działania i roli w
         grupie.

7. Wywieranie wpływu

  •  Poznanie zasad i technik wywierania wpływu.
 •  Ćwiczenie: „Katastrofa na księżycu” rozszerzona o elementy wpływu na grupę.
 •  Po ćwiczeniu grupa omawia jakie sygnały sprawiały, że poszczególne osoby przekonywały resztę do
   swoich pomysłów.

Cel: Poznanie skutecznych metod wywierania wpływu.

8. Budowa własnego projektu

  •  Zadanie praktyczne: „Tor przeszkód”
 • Zespół wykorzystując wiedzę nabytą podczas szkolenia realizuje zadanie projektowe z uwzględnieniem  
  wszystkich etapów poznanych wcześniej.

9. Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie korzyści płynących z zastosowanie działań poznanych na szkoleniu.
 • Odniesienie się do wpisanych oczekiwań.

Cel: Utrwalenie działań i wskazówki dotyczące własnej pracy po szkoleniu.

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



Trener

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

Dariusz Leonhard

Swoją karierę zaczynał jako handlowiec dla firm spożywczych na wszystkich 
dużych sieciach Następnie przez 6 lat pracował w jednej z największych firm 
outsourcingowych w Polsce (ASM Group S.A.), i zajmował się budowaniem, 
zarządzaniem i rozliczaniem zespołów handlowych dla największych graczy 
na rynku nowoczesnym i tradycyjnym. Przez ostatnie dwa lata swojej pracy 
operacyjnej zajmował się zarządzaniem całą spółką outsourcingową 
wprowadzając ją na giełdę New Connect. Jako Dyrektor Operacyjny był 
odpowiedzialny za wyniki podległych zespołów jak i rentowność całego 
przedsiębiorstwa. Podlegały mu działy handlowe, operacyjne, analityczne 
oraz biurowe. Równocześnie przez ostatnie 7 lat łączył pracę szkoleniową, na 
początku dla swoich zespołów, później po uzupełnieniu wiedzy merytorycznej 
szkolił dla zewnętrznych Klientów.  

Jest absolwentem Akademii Trenera na Wyższej Szkole Bankowej oraz 
certyfikowanym Negocjatorem i Mediatorem. Dzieląc się swoją wiedzą i 
doświadczeniem wspólnie z uczestnikami szkoleń szuka rozwiązań, które 
usprawnią biznes.

Obecnie, jako Training Manager w Grupie Eurocash S.A. zajmuje się 
zwiększaniem kompetencji zarządczych kadry menadżerskiej wszystkich 
spółek grupy kapitałowej.

 


