




Zespół 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

Firma szkoleniowa z charakterem

praktycy w swoich dziedzinach

blended learning

rozwój kompetencji biznesowych

www.indeed.best

http://www.indeed.best/


– Reinhard Mohn

Zarządzanie ryzykiem 

Firma szkoleniowa z charakterem

„Najpoważniejszym ryzykiem dla firmy jest zapomnienie o ryzyku.”



Firma szkoleniowa z charakterem

AGENDA WARSZTATU – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (16h)

Planowanie zarządzania 
ryzykiem (4h)

• Czym jest ryzyko?
• Podejście interesariuszy do ryzyka – apetyt 

i tolerancja
• Identyfikacja kategorii ryzyka (RBS – Risk 

Breakdown Structure)
• Delegowanie zarządzania ryzykiem
• Rola planu zarządzania ryzykiem

Analiza jakościowa ryzyka (4h)

• Podstawowe cechy ryzyka podlegające 
analizie

• Wpływ cech ryzyka na działania w projekcie
• Wizualizacja ryzyka (macierz 

wpływ/prawdopodobieństwo)
• Budowanie komunikacji o ryzyku z 

kluczowymi interesariuszami

Sprawna identyfikacja 
ryzyka (4h)

• Narzędzia i metody identyfikacji ryzyka
• Metajęzyk jako sposób na precyzyjną 

komunikację ryzyka
• Diagram Ishikawy jako sposób na identyfikację 

konkretnych ryzyk
• Rejestr ryzyka jako narzędzie do 

„niezapominania”

Odpowiedzi na ryzyko (4h)

• Odpowiedzi na szanse (wzmocnienie, 
podjęcie, udostępnienie, akceptacja)

• Odpowiedzi na zagrożenia (unikanie, 
łagodzenie, transfer, akceptacja)

• Zagrożenia wynikające z akceptacji aktywnej
• Ryzyka wtórne i rezydualne
• Podsumowanie warsztatu



Doradca strategiczny i menedżer projektów, który chętnie dzieli się swoim międzynarodowym
doświadczeniem oraz pasją podczas szkoleń. Mentor biznesowy oraz współtwórca
międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem w portfelach, programach i projektach
wydanego przez PMI

Grzegorz posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu
globalnym, jak i z lokalnymi liderami rynku w branżach takich jak IT, telekomunikacja, outsourcing usług,
finanse i bankowość, R&D, produkcja przemysłowa, energetyka czy branża wydobywcza. Wielokrotnie
uczestniczył w skutecznym przygotowaniu dużych organizacji do zmian na poziomie strategicznym
oraz w różnego rodzaju transformacjach.

Jest zaangażowany we współpracę z wiodącymi organizacjami ze świata zarządzania projektami (IPMA
oraz PMI), co pozwala jego klientom być zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami biznesowymi.
Regularnie dzieli się swoją wiedzą, występując na lokalnych i międzynarodowych wydarzeń dla
profesjonalistów w dziedzinie zarządzania. Jest pasjonatem podróżowania, a doświadczenie zdobyte w
wielu kulturach naszego świata, wykorzystuje podczas prowadzonych szkoleń, warsztatów oraz sesji
doradczych.

lat praktyki w zarządzaniu 
projektami jako kierownik 

projektów, doradca i trener

lat doświadczenia w ocenie 
dużych i mega-projektów
na terenie całego świata

odwiedzone kraje, 
kolejne już 

zaplanowane

GRZEGORZ SZAŁAJKO – EKSPERT INDEED 

18 16 52

Firma szkoleniowa z charakterem

Doświadczenie we wspieraniu na poziomie centrali dużej korporacji oraz konsultacje 
wielokulturowych projektów

Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach

Ekspert w obszarze zarządzania projektami i skutecznego wdrażania strategii organizacji

Autor programów MBA oraz Executive MBA w obszarze zarządzania projektami i 
strategicznego, ceniony wykładowca polskich i międzynarodowych uczelni
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https://indeed.best/trenerzy/grzegorz-szalajko/


OFERTA

Otwarty warsztat z zarzadzania ryzykiem

Cena uczestnictwa:
- zgłoszenia do 3.06 – 1882 PLN netto/osoba
- zgłoszenia do 19.06 – 2315 PLN nettto/osoba

*Podane ceny są kwotami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT

Daty spotkań 
20.06, 21.06, 23.06. 24.06 

W godzinach 8.30-12.30
Forma online, platforma zoom

Uczestnictwo w
warsztacie
Według dat

Narzędzia 
online

w cenie

Materiały
warsztatowe

w cenie






