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Unikatowy w skali Polski sposób kształcenia kierowników projektów w oparciu o uznane 

międzynarodowe standardy: TenStep Project Management Process™ oraz Project Management 

Body of Knowledge (PMI). Warsztaty adresowane do praktyków, którzy chcieliby przy minimalnym 

udziale teorii zdobyć szerokie kompetencje w zakresie praktycznego zarządzania projektami 

biznesowymi. Warsztaty są autoryzowane przez TenStep Academy i oparte na sprawdzonym, 

międzynarodowym modelu kształcenia osób dorosłych. Każdy z uczestników ma możliwość, 

niezależnie od zaświadczenia ukończenia kursu, przystąpienia do międzynarodowego egzaminu 

certyfikującego kierowników projektów.  

Warsztaty odbywają się w pięciu jedno lub dwudniowych zjazdach w odstępach co 

najmniej dwutygodniowych. Taki układ zajęć pozwala na intensywne zdobywania wiedzy 

i umiejętności nie zaniedbując jedocześnie innych obowiązków. Zarówno na warsztatach 

jak i pomiędzy zjazdami uczestnicy pracują na rzeczywistych projektach.  

Jest to wyjątkowo skuteczny sposób zdobywania wiedzy, umiejętności i kształtowania 

postaw przyszłego PMa. Uczestnicy na bieżąco dostrzegają przydatność poznawanych 

metod i narzędzi. Pod nadzorem profesjonalnych, certyfikowanych project managerów, 

praktyków, którzy na co dzień zawodowo zarządzają projektami, definiują, 

harmonogramują projekty swoje i innych uczestników a następnie uczestniczą 

w symulacjach zdarzeń mających miejsce w projektach biznesowych.  

Przez ostatnie cztery lata odbyło się 13 edycji Akademii. Wykształciliśmy ponad 200 

kierowników projektów. Dziś wielu z nich kieruje sztandarowymi projektami w Regionie.  
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PROGRAM  

WARSZTATÓW  

Warsztat pierwszy 

1. Co to jest projekt, jakie są projekty, czy wszystko musi być projektem? 

2. Co zrobić, żeby rozmawiać tym samym językiem w projektach? 

3. Jakie są główne role projektowe i po czym poznać kto jest kim? 

4. Garść podstawowych pojęć, reguł i dobrych praktyk. 

 

Warsztat drugi i trzeci 

1. Jak przemyśleć projekt, żeby zrozumieć co jest do zrobienia? 

2. Jak opisać projekt, aby zaangażowani w projekt wiedzieli co robić? 

3. Jak konstruować cele projektu, aby osiągalne i nadal pozostały ambitne? 

4. Jak postępować z definicją projektu (kartą projektu), aby była przydatnym narzędziem  

przez cały projekt? 

 

Warsztat czwarty 

1. Planowanie pracy w projekcie. Jak to zrobić prosto i skutecznie? 

2. Budowanie harmonogramu nie musi być trudne i czasochłonne.  

3. Wykorzystanie różnych dostępnych metod do opracowania harmonogramu projektu 

4. Jak zarządzać harmonogramem, aby był zawsze aktualny i przydatny? 

 

Warsztat piąty i szósty 

1. Zmiany, zmiany, zmiany … Jak nad tym wszystkim zapanować?  

2. Kryzys w projekcie to jeszcze nie koniec świata, czyli jak zarządzać problemami krytycznymi? 

3. Opanować ryzyko. Kilkanaście sposobów ujarzmienia zagrożeń projektowych. 

4. Metody pracy grupowej niezbędne w zarządzania zmianą, ryzykiem i problemami w projekcie  

 

Warsztat siódmy i ósmy 

1. Specyfika komunikacji w projekcie. Dlaczego tak wielu kierowników projektów  

nie potrafi tego robić? 

2. Dokumentacja projektowa. Jak się nie dać zjeść biurokracji? 

3. Zarządzanie personelem w projekcie. Jak to się robi skutecznie? 

4. Wszystko można zmierzyć, czyli jak mierzyć projekt i w projekcie? 

5. Jakość w projekcie czy jakoś to będzie? 

6. Jak zarządzać dostawcami?  
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SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE  

ORGANIZACJI WARSZTATÓW  

 

ILOŚĆ DNI  ZAJĘĆ :   8 dni (dzień warsztatowy trwa 8 h) 

CZAS POMIĘDZY 

ZAJĘCIAMI:  
Ok. 14 dni  

ZAKRES MATERIAŁU :   TSPMP, PMBoK, good practices 

FORMA PRACY   

NA ZAJĘCIACH  

Warsztaty oparte o studia przypadków, ćwiczenia, gry i eksperymenty 

z elementami prezentacji. Praca nad 3-4 wybranymi projektami z 

propozycji przedstawionych przez uczestników  

FORMA PRACY   

POMIĘDZY ZAJĘCIAMI  

Praca nad rzeczywistymi projektami, zadania do wykonania pomiędzy 

zajęciami. Konsultacje mailowe i telefoniczne. Recenzja definicji projektów 

i harmonogramów przez ekspertów. 

PROJEKTY  

Wybór 3-4 projektów spośród prezentowanych przez uczestników, podział 

na zespoły projektowe, wybór kierownika projektu. Opracowanie definicji 

projektu, harmonogramu, budżetu (opcjonalnie) oraz symulacja zdarzeń 

typu zmiana, ryzyko oraz duży problem w projekcie. 

EGZAMIN 

Foundation TenStep Project Manager  

[Fn-TSPM – poziom podstawowy] lub  

TenStep Project Manager* [TSPM - poziom profesjonalny] 

KOSZT UCZESTNICTWA/  

INWESTYCJI  W ROZWÓJ 

KIEROWNIKA PROJEKTU  

4 290 pln netto 

 
* TENSTEP PROJECT MANAGER [TSPM –  poziom profesjonalny]   

dostępny jedynie dla  uczestn ików  z  f i rm z  l icencją TenStep]  
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HARMONOGRAM ZJAZDÓW  

edycja „O” 
marzec – maj 2020 

ZJAZD 1.  Wprowadzenie do zarządzania projektami. Definiowanie Projektów.  13.03.2020 

ZJAZD 2.  Definiowania projektu część dalsza. 19.03.2020 

ZJAZD 3.  Budowanie Planu Projektu i zarządzanie harmonogramem. 20.03.2020 

ZJAZD 4.  Zarządzanie zmianą w projekcie 03.04.2020 

ZJAZD 5.  Zarządzanie problemami krytycznymi i kryzysem w projekcie. 23.04.2020 

ZJAZD 6.  Zarządzanie komunikacją  i dokumentami. Zarządzanie interesariuszami.  24.04.2020 

ZJAZD 7.  Zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie personelem w projekcie. 07.05.2020 

ZJAZD 8.  Zarządzanie jakością i pomiarami. Zarządzanie dostawcami. Egzamin Fn-TSPM  08.08.2020 

   

ZARZĄDZAJĄCY PROGRAMEM OPERATOR PROGRAMU 

TenStep Western Poland  

Piotr Filipiuk  

605 067 094 

piotr.filipiuk@tenstep.pl 

WWW.TENSTEP.COM  

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Malwina Kunicka              Magda Monteiro  

697 890 426             697 671 368   

kunicka@lsse.eu  monteiro@lsse.eu 

WWW.LETIA.PL 


