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PMP® Prep.  

best partner to develop your crew

„Nie pytaj się co Twój projekt może zrobić dla Ciebie, ale co ty możesz zrobic dla swójego projektu.”



Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszą częścią zarządzania projektami są ludzie, dlatego bardzo
przykładamy się do rozwoju ich kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.

Skuteczne zarządzanie projektami to kompetencja, która jest przydatna w praktycznie każdej organizacji
bez względu na branżę czy wielkość. Dobrze poprowadzone projekty mają wpływ na atmosferę w firmie
i wzmacniają poczucie wspólnych celów. Nasze przygotowanie do certyfikatu PMP® to możliwość
połączenia wiedzy teoretycznej dotyczącej zarządzania projektami, na bazie PMBOK® Guide, 6th Edition,
z wieloletnim doświadczeniem naszego trenera Grzegorza Szałajko. Od ponad 8 lat prowadzi on szkolenia
dla kandydatów do egzaminu PMP, a poza salą szkoleniową pracuje jako doradca strategiczny i wspiera
w rozwoju organizacje z różnych branż.

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

Dzięki koordynacji procesu szkoleniowego przez zespół Indeed, zwracamy uwagę na najdrobniejsze
szczegóły i możemy wzmocnić korzyści z przygotowania do certyfikacji PMP®,

Zapraszamy do kontaktu.

Z pozdrowieniami

Szymon Górnik
Założyciel Indeed

Grzegorz Szałajko
Trener
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WSTĘP



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
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praktycy w swoich dziedzinach

blended learning

rozwój kompetencji zawodowych

www.indeed.best

http://www.indeed.best/


DLACZEGO PMP® Prep.?
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93% 83% 60%
przedsiębiorstw stosuje 
standardowe praktyki 

zarzadzania 

kadry zarządzającej docenia wartość 
płynącą z ustrukturyzowanego 

podejścia do zarządzania projektami

przebadanych przedsiębiorstw 
organizuje dla swoich pracowników 

szkolenia z technik i narzędzi 
zarządzania projektami

Project Management Professional (PMP®)
to najbardziej prestiżowy certyfikat w branży zarządzania
projektami na całym świecie. Jest to nie tylko
potwierdzenie najwyższych kwalifikacji, ale również
praktycznych kompetencji kierownika projektów. Zakres
do szkolenia jest zawarty w zbiorze dobrych praktyk
PMBOK® Guide i porusza kluczowe obszary zarządzania
projektami, Standard aktualizowany jest co kilka lat przez
amerykańską organizację Project Management Institute,
zrzeszającą ekspertów z branży zarządzania projektami.

Certyfikat Liczba certyfikowanych 
Project Managerów 

w Polsce

Liczba certyfikowanych 
Project Managerów na 

świecie

PMP 2 903 853 281

CAPM 261 35 039

PMI-ACP 90 21 151

Inne 44 11 478

Razem 3 298 920 949

Źródło: PMI’s Pulse of the Profession®, 9th Global Project Management Survey

Źródło: PMI Poland Chapter, marzec 2018
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ZAKRES SZKOLENIA „PMP® Prep.”

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ 3DZIEŃ 3 DZIEŃ 4

Wprowadzenie do certyfikacji PMP®

• Wymagania niezbędne przy podejściu do 
egzaminu

• Proces certyfikacji
• Nowe zadania testowe
• Dalsze utrzymanie certyfikatu

Procesy integracji 

• Inicjacja projektu
• Budowanie planu zarządzania projektami
• Zintegrowane zarzadzanie zmianami
• Zarządzanie konfiguracją w praktyce
• Powiązania pomiędzy procesami 

planowania, realizacji, monitorowania 
oraz zarządzania

Kontekst projektu

• Definicje projektu, portfela i programu
• Wpływ struktur organizacji na projekty
• Identyfikacja czynników środowiskowych 

projektu
• Cykl życia projektu
• Ograniczenia poza „żelaznym trójkątem”
• Cykl Deminga PDCA
• Procesy w projekcie

Interesariusze projektu

• Identyfikacja interesariuszy
• Rózne podejścia do analizy interesariuszy
• Planowanie strategii współpracy z 

interesariuszami
• Zarządzanie zaangażowaniem 

interesariuszy w praktyce
• Kompetencje przydatne w zarzadzaniu 

interesaiuszami
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ZAKRES SZKOLENIA „PMP® Prep.”

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ 3DZIEŃ 3 DZIEŃ 4

Zarządzanie zakresem

• Różnice pomiedzy wymaganiami a 
zakresem

• Techniki śledzenia i zbierania wymagań
• Rózne podejścia do planowania zakresu
• Podstawy tworzenia WBS
• Odbiór produktów cząstkowych
• Monitorowanie zakresu  

Zarządzanie zasobami

• Szacowanie zasobów
• Procesy zarządzania zespołem w praktyce
• Planowanie zarządzania zespołem
• Typowe błędy w ocenie kompetencji
• Fazy rozwoju zespołu – model Tuckmana
• Źródła władzy w zespole i związane z nim 

ryzyka
• Podejście do konfliktów i ich skuteczność
• Motywacje w zespole projektowym

Czas w projekcie

• Róznice pomiędzy pakietami pracy a 
zadaniami

• Pracochłonność vs. Czas trwania
• Techniki szacowania zasobów i czasu 

trwania zadań
• Struktura podziału zasobów  (RBS)
• Rola diagramu sieciowego
• Harmonogramowanie
• Techniki optymalizacji harmonogramu
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ZAKRES SZKOLENIA „PMP® Prep.”

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4

Zarzadzanie kosztami

• Podstawy estymacji kosztów
• Poziomy szacowania na róznych etapach
• Proces budżetowania projektu
• Finansowanie projektu – koordynacja 

wpływów z wydatkami
• Rezerwy budżetowe – rodzaje i rola
• Monitorowanie projektu przy pomocy 

Earned Value, podstawowe wskaźniki i 
ich interpretacja 

Zamówienia w projekcie

• Procesy i kluczowe dokumenty związane z 
zamówieniami w organizacji

• Rodzaje kontraktów i związane z nimi 
ryzyka dla poszczególnych stron

Ryzyko w projekcie

• Apetyt i tolerancja na ryzyko
• Ryzyko a niepewność
• Cykl zarządzania ryzykiem
• Rola struktury podziału ryzyka
• Narzędzia identyfikacji ryzyka
• Analiza ilościowa i jakościowa
• Odpowiedź na zagrożenia
• Ryzyka wtórne i rezydualne
• Praktyczne podejscie do zarządzania 

szansami
• Komunikowanie ryzyka 
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ZAKRES SZKOLENIA „PMP® Prep.”

DZIEŃ 2 DZIEŃ 3DZIEŃ 3 DZIEŃ 4DZIEŃ 1

Jakość w projekcie

• Jakośc a klasa – różnice i ich 
konsekwencje w projekcie

• Dokłądność a pracyzja – typowe błędy
• Filozofia zarządzania jakością
• Koszty jakości
• Pułapki i konsekwencje podejścia 

opartego na testach
• Kontrola a zapewnienie jakości
• Podstawowe narzędzai zarządzania 

jakościa
• Ciągłe doskonalenie procesów 

Komunikacja w projekcie

• Struktura procesu komunikacji i ryzyka w 
posczególnych jej elementach

• Plan zarzadania komunikacją – rola i 
przykładowa struktura

• Raportowanie w projekcie –
podsumowanie procesu i praktyczne 
wskazówki

Podsumowanie

• Powtórzenie i spojrzenie z lotu ptaka na 
opracowane procesy zarzadania 
projektami

• Kluczowe przepływy: planowanie, cykl 
życia produktów, monitoring i 
raportowanie



Doradca strategiczny i menedżer projektów, który chętnie dzieli się swoim międzynarodowym
doświadczeniem oraz pasją podczas szkoleń. Mentor biznesowy oraz współtwórca standardu
zarządzania ryzykiem według 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 zdobyte wielokulturowe doświadczenie,
w praktyczny sposób wykorzystuje podczas prowadzonych szkoleń i 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

16 14 48
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Strategiczne wsparcie na poziomie centrali dużej korporacji oraz doświadczenie 
w międzynarodowych projektach

Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach

Ekspert w obszarze zarządzania projektami i skutecznego wdrażania strategii

Wykładowca MBA (Franklin University) i Executive MBA (Aalto University) oraz 
na wielu polskich uczelniach
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