
NARZĘDZIOWNIA PMa



Zdajemy sobie sprawę, że każdą organizację tworzą ludzie, dlatego bardzo przykładamy się do rozwoju ich
kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.

Dobry kierownik projektów powinien nie tylko posiadać kompetencje związane z zarządzaniem, ale
również posiadać zestaw gotowych narzędzi do pracy. W czasach, gdy warunki otoczenia są bardzo
zmienne, project manager musi podejmować decyzje na bazie informacji, które często są niepewne lub
cząstkowe. Narzędzia pokazane podczas szkolenia przez Pawła Bochnowskiego, pozwolą lepiej zarządzać
projektem, zespołem czy produktem, ale przede wszystkim pozwolą lepiej wykorzystać dane pochodzące
z rynku.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo:
• informacje o zespole trenerów Indeed,
• szczegółowy zakres szkolenia,
• profil trenera prowadzącego szkolenie.

Dzięki koordynacji procesu szkoleniowego przez zespół Indeed, jesteśmy w stanie dopasować szkolenie
do Waszych indywidualnych potrzeb oraz pokazać narzędzia przydatne w zarządzaniu projektami.
Zapraszamy do kontaktu.

Z pozdrowieniami

Szymon Górnik
Założyciel Indeed

Paweł Bochnowski
Trener
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WSTĘP



Trenerzy Indeed to eksperci-praktycy, którzy specjalizują
się w swoich dziedzinach. Połączyliśmy ich doświadczenia
w jednym zespole, aby spojrzeć na Twoją organizację
z różnych stron.

Współpracując z nami, zapewniasz sobie wsparcie
specjalistów, których kompetencje wpłyną na rozwój
potencjału zawodowego Twoich pracowników.

INFORMACJE O INDEED
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praktycy w swoich dziedzinach

b-learning

dzielenie się wiedzą



NARZĘDZIOWNIA PMa
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„Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi w ciągłym kontakcie, 
motywuj ich i nagradzaj. Jeżeli wszystko to będziesz czynił sprawnie, nie może ci się nie udać.”

– Lee Iacocca



DLACZEGO NARZĘDZIOWNIA PMa?

Źródło: The State of Scrum Report 2017 Edition, Scrum Alliance  

Zgodnie z wynikami badań jedynie 39% projektów zakończonych jest sukcesem. Czyli tylko 2 z 5 są dostarczone w uzgodnionym czasie, budżecie i zakresie.
Co zrobić by zwiększyć swoje szanse na sukces? Według badań – zadbać o nasze kompetencje miękkie.
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41% 30% 27%
osób przyznaje, że powodem niepowodzeń 
projektów są źle delegowane zadania oraz 

niejasno określone cele

respondentów wskazało niską 
komunikację jako przyczynę 

niepowodzeń projektów

częściej braki w umiejętnościach 
zarządzania Project Managerów 
są przyczyną porażki projektów

ZakresBudżet

Czas

Jakość

Za najważniejsze kryteria oceny sukcesu projektu 
uznaje się:
• osiągnięcie zakładanego celu (zakres),
• w zaplanowanym czasie (czas),
• w ramach założonych kosztów (budżet),
• odpowiadającego zakładanym parametrom 

jakościowym projektu (jakość). 

Sukces projektu nigdy nie jest dziełem
przypadku, lecz pochodną wielu
czynników, które są wzajemnie ze sobą
powiązane i współzależne. Za każdym
projektem stoją menedżerowie, którzy
powinni rozwijać swoje kompetencje
miękkie, umiejętnie wykorzystując
techniki i narzędzia zarządzania
projektami w swojej codziennej pracy.



ZAKRES SZKOLENIA „NARZĘDZIOWNIA PMa”
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Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy:

• Dowiedzą się w jaki sposób usystematyzować zarządzanie 
zespołem i dopasowywać podejście, w tym styl zarządzania 
w zależności od konkretnej sytuacji.

• Nauczą się wykorzystywać współczesne testy i systemy 
podziału osobowości w bieżącym zarządzaniu zespołem.

• Poznają czym są mapy personalne i jak z nich korzystać, by 
zachować pełną wiedzę o zespole i jego członkach.

• Dowiedzą się jak dostosowywać komunikację do swoich 
odbiorców, by przekaz był prawidłowo odbierany przez zespół.

AGENDA

• Procesowe podejście do zarządzania
• Modele cech osobowych
• Modele cech zespołowych
• Zarządzanie wiedzą o zespole
• Komunikacja dopasowana do odbiorców

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 WEBINARY



ZAKRES SZKOLENIA „NARZĘDZIOWNIA PMa”
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Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy:

• Dowiedzą się dlaczego pieniądze przestają motywować i jak 
znaleźć rzeczywiste źródło motywacji współpracowników.

• Nauczą się w jaki sposób zlecać realizację zadań, by zespół 
dowoził je na czas, a nie jedynie próbował dowieźć.

• Dowiedzą się jak i kiedy weryfikować efekty prac by nie zabić 
motywacji, a jednocześnie zachować potrzebny poziom kontroli.

• Poznają techniki dawania informacji zwrotnej, która trwale 
wesprze zespół, a nie będzie przez niego pomijana.

• Przyjrzą się popularnym wymiarom stylów zarządzania 
i dopasują je do potrzeb zespołu.

AGENDA

• Motywacja kontra manipulacja
• Sztuka planowania i delegowania zadań
• Monitoring i usprawnianie procesów 

zarządczych
• Informacja zwrotna
• Style zarządzania

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 WEBINARY



ZAKRES SZKOLENIA „NARZĘDZIOWNIA PMa”

DZIEŃ 4
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Podczas webinarów uczestnicy:

• Wypracują swój własny plan zaimplementowania zdobytej 
wiedzy podczas szkolenia.

• Zweryfikują i porównają efekty w swoich zespołach po 
wdrożeniu pierwszych narzędzi.

• Będą mieć okazję dopracować proces adaptacji wraz 
z trenerem.

AGENDA SPOTKANIA ONLINE

• Sesja ewaluacji efektów działań uczestników
• Opracowanie indywidualnych planów 

wdrożenia wiedzy
• Sesja Q&A

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 WEBINARY



Ekspert w zakresie wdrażania zmian i zarządzania projektami. Podczas warsztatów uwielbia
dzielić się konkretnymi i sprawdzonymi przez siebie narzędziami.

Paweł swoje doświadczenie i umiejętności na co dzień rozwija w dużych międzynarodowych
organizacjach z sektora finansów i energetyki. Jednocześnie dzieli się zdobytą w nich praktyczną
wiedzą współpracując z lokalnymi firmami i startupami. Jest on silnie zaangażowany w rozwój
społeczności kierowników projektów, obecnie działa w ramach Project Management Institiute
i Toastmasters International. W swojej pracy wyznaje zasadę Continuous Improvement, dlatego na
szkoleniach dzieli się aktualnymi trendami, które sprawdził w działaniu w swoich projektach
i zespołach.

program Manager odpowiadający za największe zmiany w jednym z dużych banków 
komercyjnych

specjalista we wdrażaniu zmian w organizacji

mentor wspierający rozwój startupów

dziennikarz współpracujący m.in. z magazynem Zarządzanie Projektami i portalem 4PM

lat doświadczenia w zarządzaniu 
projektami i wdrażaniu zmian 

w organizacjach

osoby - wielkość 
zespołu, którym 

bezpośrednio zarządza 

godzin komentowania 
meczy lacrosse w trakcie 

World Games 2017 we 
Wrocławiu

PAWEŁ BOCHNOWSKI - TRENER

9 34 16
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