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O NAS 

SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Śląskiego. Podstawowy kierunek działań 

spółki SPIN-US stanowi komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych 

i technologii powstałych na Uniwersytecie Śląskim oraz transfer wiedzy z uczelni do gospodarki 

celem budowania współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu. 

Nasze atuty: 

 ścisła współpraca z Uniwersytetem Śląskim, co gwarantuje bazę ekspertów oraz wysoką 

jakość oferowanych usług i technologii 

 budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie innowacji 

 profesjonalizm i szybkość działania 

 

Spółka SPIN-US: oferta usług 
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PLAN SZKOLENIA 

PRINCE2® Practitioner jest trwającym 2 dni szkoleniem akredytowanym, realizowanym w 

formie warsztatowej. W trakcie szkolenia nacisk położony jest na skalowalność metodyki, 

umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z 

PRINCE2®. Szkolenie jako kurs akredytowany przygotowuje uczestników do egzaminu 

PRINCE2 Practitioner. 

PRINCE2 Practitioner jest kolejnym po PRINCE2 Foundation poziomem kompetencji w zakresie 

metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Szkolenie na poziomie Practitioner zakłada 

znajomość metodyki na poziomie Foundation. Dodatkowo informujemy, że nie jest możliwe 

przystąpienie do egzaminu Practitioner bez uprzedniego zdania egzaminu na poziomie 

Foundation. 

Szkolenie odbywać się będzie przy użyciu metody warsztatowej, która obejmuje: 

 ćwiczenia w małych grupach, 

 ćwiczenia indywidualne, 

 analizy przypadków, 

 dyskusję moderowaną, 

 wymianę doświadczeń uczestników. 

 

Godzina Temat- zawartość – numer modułu 
Dzień pierwszy 

9:00  Omówienie wyników pracy przed kursowej 
 01 – Ćwiczenie – model procesów PRINCE2 
 02 – Scenariusz projektu Alfa „Kawiarnie InCoffee” 
 03 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Uzasadnienie Biznesowe 
 Obowiązki dotyczące Tematu Uzasadnienie Biznesowe 

10:50 Przerwa  
11.05  04 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zespół Zarządzania Projektem 

 05 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Strategia Zarządzania 
Komunikacją 

 Obowiązki dotyczące Tematu Organizacja 
 06 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Etap inicjowania 
 07 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Technika planowania 

opartego na produktach 
 Obowiązki dotyczące Tematu Plany 

13:15 Przerwa  



     

 

14:00  08 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Ścieżka Audytu Jakości 
 09 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Rejestr Jakości 
 Obowiązki dotyczące Tematu Jakość 
 10 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Rejestr Ryzyk 
 Obowiązki dotyczące Tematu Ryzyko 

15:30 Przerwa  
15:45 Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner 

Wybrane pytania z pierwszego próbnego egzaminu PRINCE2 Practitioner wraz 
z wyjaśnieniami. 

17:00 Zakończenie szkolenia 
Praca domowa: 

 Dokończenie egzaminu 
Dzień drugi 

9:00  Omówienie wyników pierwszego egzaminu, wyjaśnienie wątpliwości 
 11 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Koniec Etapu 
 12 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Opis Produktu 
 13 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zapis Obiektu Konfiguracji 

11:00 Przerwa 
11:15  14 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Procedura zarządzania 

konfiguracją 
 15 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zagadnienia i budżety 
 16 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zmiana 
 Obowiązki dotyczące Tematu Zmiana 
 17 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Reakcje na ryzyko 
 18 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Raporty 
 Obowiązki dotyczące Tematu Postępy 

13:15 Przerwa 
14:00  19 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Grupa Zadań 

 20 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zarządzanie Dostarczaniem 
Produktów 

 21 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zamykanie Projektu 
15:15 Przerwa 
15:30  22 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Przygotowanie Projektu i 

Założenia Projektu 
 23 – Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Produkty zarządcze 
 Drugi próbny egzamin PRINCE2 Practitioner wraz z wyjaśnieniami – 

praca domowa 
17:00 Zakończenie szkolenia 

 

 



     

 

DLACZEGO PRINCE2®? 

Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie 

zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek 

lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to małe przedsięwzięcia, czy też 

złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym 

czasie i przy skończonych zasobach. 

Udział w szkoleniu zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga 

w kontrolowany sposób prowadzić projekt. 

 PRINCE2 daje korzyści w postaci kontroli zasobów i efektywnej możliwości 

zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu, 

 PRINCE2 zawiera ustalone i sprawdzone najlepsze praktyki zarządzania projektami. 

Metodyka ta jest szeroko rozpowszechniona i rozumiana, dzięki czemu zapewnia 

wspólny język wszystkim uczestnikom projektu, 

 PRINCE2 zachęca do formalnego uznania odpowiedzialności w projekcie i koncentruje 

się na tym, co projekt ma dostarczyć, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo. 

Szkolenie będzie odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przekazu 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników: 
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Każdy uczestnik szkolenia w ramach poniesionych kosztów otrzymuje materiały szkoleniowe:  

 wydruk materiałów                      

 zestawy ćwiczeniowe,  

 scenariusze ćwiczeń, 

 brudnopis na notatki,  

 przykładowe egzaminy PRINCE2® Practitioner.                                                                       

 

EKSPERCI 

Trenerzy INPROGRESS to zespół doświadczonych 

specjalistów, których wiedzę z zakresu zarządzania 

potwierdzają zdobyte akredytacje i lata doświadczeń w 

środowisku biznesowym. Dzięki zawodowej aktywności, z 

łatwością obrazują teoretyczną wiedzę przykładami 

z codziennej pracy. Indywidualne podejście do każdego 

uczestnika szkoleń oraz wypracowany warsztat trenerski 

sprawiają, że sale szkoleniowe opuszczają wyłącznie 

zadowoleni kursanci! 

 Trener, wykładowca i manager z wieloletnią praktyką. 

Posiada doświadczenie na kierowniczych stanowiskach 

związanych z zarządzaniem nawet 

kilkudziesięcioosobowymi zespołami projektowymi oraz 

prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Zarządzał wieloma dużymi projektami z zakresu HR, 

finansów i nieruchomości. Na swoim koncie ma zrealizowany z sukcesem jeden z największych 

w Polsce projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

 

 

 

Marcin Trendel 



     

 

ADRESACI 

 osoby, które są odpowiedzialne z zarządzanie projektami; 

 kierownicy projektów lub członkowie zespołów projektowych, 

 menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu, 

 osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i 

udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2 

Practitioner. 

 

KORZYŚCI 

 Poznanie zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2, zaznajomienie się z metodyką 

i terminologią. 

 Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg 

PRINCE2. 

 Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie, dostosowanie metodyki do 

projektu i organizacji. 

A w konsekwencji: 

 Niższe koszty wdrożenia strategii organizacji, dzięki skutecznej realizacji projektów, 

a także dzięki eliminacji tych projektów, które są nieuzasadnione biznesowo. 

 Ograniczenie liczby nierentownych projektów, dzięki ich lepszemu i pełniejszemu 

przygotowaniu oraz ukierunkowanemu na uzasadnienie biznesowe. 

 Większa przewidywalność oraz pełniejsza kontrola kosztów i harmonogramu 

realizowanych projektów, w tym umiejętne zmniejszenie liczby projektów 

przekraczających założony budżet i opóźniających się. 

 Większa porównywalność projektów, możliwość wymiany doświadczeń i zastępowania 

kierowników projektów, dzięki jednolitemu sposobowi zarządzania projektami w całej 

organizacji. 

 Stworzenie w uczestnikach szkolenia orientacji biznesowej i postawy właścicielskiej 

względem zarządzanych w organizacji projektów oraz nastawienie na efektywną 

komunikację. 



     

 

CERTYFIKACJA 

Egzamin PRINCE2® Practitioner daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego 

przez akredytora. Szkolenie pozwala na przystąpienie do egzaminu, który oceniany jest przez 

Instytut Egzaminacyjny. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy 

merytorycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2 w zarządzaniu projektami. Certyfikat 

PRINCE2 Practitioner wydawany jest na 5 lat, a pomiędzy 3 a 5 rokiem kalendarzowym od jego 

uzyskania, powinien zostać odnowiony. 

 

TERMINY 

Termin szkolenia – 22-23 marca 2018 r. 

Godziny szkolenia  – 8:00 – 16:00 

Termin egzaminu zostanie ustalony z w trakcie szkolenia w oparciu o sugestie uczestników. 

 
KOSZT/1 os. 

Cena akredytowanego szkolenia: 900 zł/netto* 

Osoby zainteresowane potwierdzeniem kwalifikacji w ramach uzyskania międzynarodowego 

certyfikatu będą miały taką możliwość po odbyciu szkolenia. Cena 

egzaminu Practitioner 1150 zł/netto.  

Cena podręcznika: 280 zł/netto. Posiadanie podręcznika jest niezbędne do wzięcia udziału w 

szkoleniu na poziomie Practitioner. 

* Przy zgłoszeniu większej ilości osób z jednej organizacji udziela się 5% rabatu od kosztu 

udziału drugiej i każdej kolejnej osoby (dotyczy ceny szkolenia).  

 



     

 

KONTAKT 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów organizacyjnych prosimy o 

kontakt z biurem spółki SPIN-US:  

 

P. Marta Bulanda 

Kom: 517 368 234 

E-mail: spin@us.edu.pl 

Telefon: 32 359 20 79 

 

ZAPRASZAMY! 

Udział w szkoleniu PRINCE2® to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy 

i poszerzenia horyzontów myślowych w zakresie zarządzania projektami. Ukończenie szkolenia 

i pozytywne zdanie egzaminu, pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, 

umożliwiającego w pełni profesjonalną działalność nad opracowywaniem własnego projektu, 

bez względu na jego zasięg. Zapewniamy, że wiedza i umiejętności przekazywane przez 

trenerów przełożą się na realne korzyści i efektywne zarządzanie w firmie. 

Podnieś swoją wartość na rynku pracy i zapisz się już dziś! 

mailto:m.bulanda@us.edu.pl

