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PRINCE2® Foundation 
Skuteczne zarządzanie projektami w 
sterowalnym otoczeniu 
 
Spółka SPIN-US przy współpracy z firmą szkoleniową 
INPROGRESS zaprasza na akredytowane szkolenie 
mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu metodyki 
efektywnego prowadzenia projektu 
 
 
 



     

 

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 

Praca przedkursowa: 

 Lektura „PRINCE2 Tour” oraz rozwiązanie ćwiczeń 

 Rozwiązanie ćwiczenia – Puzzle 

 Rozwiązanie ćwiczenia – Role  

 Rozwiązanie ćwiczenia – Produkty 

 Rozwiązanie ćwiczenia – Ryzyko  

 Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Foundation 

 Pierwszy próbny egzamin PRINCE2 Foundation wraz z wyjaśnieniami 

 

Czas 
trwania 

Temat – zawartość – numer modułu 

Dzień pierwszy 
105 min Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2: 

 Sprawy organizacyjnej szkolenia i egzaminu 
 Przegląd metodyki PRINCE2 
 Pryncypia metodyki PRINCE2 
 Pytania podsumowujące 
 Omówienie ćwiczenia – Puzzle (do realizacji samodzielnie przed 

szkoleniem) 
75 min Moduł 2 – Temat Organizacja: 

 Przeznaczenie Tematu Organizacja 
 Role i obowiązki 
 Struktura zespołu zarządzania projektem 
 Kontekst klient – dostawca (do samodzielnego przeanalizowanie – 

praca domowa) 
 Pytania podsumowujące 
 Omówienie ćwiczenia – Role (do realizacji samodzielnie przed 

szkoleniem) 
15 min Przerwa  
30 min Moduł 3 – Proces Przygotowanie Projektu: 

 Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 
 Zakres procesu Przygotowanie Projektu 
 Pytania podsumowujące 



     

 

30 min Moduł 4 – Temat Uzasadnienie Biznesowe 

 Przeznaczenie Tematu Uzasadnienie Biznesowe 
 Wynik, rezultat i korzyść 
 Rozwój Uzasadnienia Biznesowego 
 Uzasadnienie Biznesowe i Plan Przeglądu Korzyści  
 Pytania podsumowujące 
 Ćwiczenie – Wynik – Rezultat – Korzyść 

30 min Przerwa  
45 min Moduł 5 – Proces Inicjowanie Projektu 

 Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 
 Zakres procesu Inicjowanie Projektu 
 Pytania podsumowujące 

45 min Moduł 6 – Temat Plany: 

 Przeznaczenie Tematu Plany 
 Poziomy planów w PRINCE2 
 Podejście do planowania 
 Technika planowania produktowego 
 Pytania podsumowujące 
 Omówienie ćwiczenia – Produkty (do realizacji samodzielnie przed 

szkoleniem) 
15 min Przerwa  
75 min Moduł 7 – Temat Jakość: 

 Przeznaczenie Tematu Jakość 
 Planowanie jakości  
 Kontrola jakości 
 Nadzór jakości 
 Pytania podsumowujące 

Ćwiczenie – Jakość – ćwiczenie fakultatywne do samodzielnej realizacji 
Praca domowa: 

 Drugi próbny egzamin PRINCE2 Foundation wraz z wyjaśnieniami 
Dzień drugi 

30 min Omówienie wyników próbnych egzaminów PRINCE2 Foundation 
60 min Moduł 8 – Temat Ryzyko: 

 Przeznaczenie Tematu Ryzyko 
 Procedura zarządzani ryzykiem 
 Wymagane zapisy – Rejestr Ryzyk  
 Pytania podsumowujące 
 Omówienie ćwiczenia – Ryzyko (do realizacji samodzielnie przed 

szkoleniem) 
30 min Moduł 9 – Proces Zarządzanie Końcem Etapu: 

 Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 
 Zakres procesu Zarządzanie Końcem Etapu 
 Pytania podsumowujące 

15 min Przerwa  



     

 

75 min Moduł 10 – Temat Postępy: 

 Przeznaczenie Tematu Postępy 
 Etapy zarządcze w projekcie  
 Mechanizmy zarządzania w oparciu o tolerancje 
 Mechanizmy sterowania Komitetu Sterującego 
 Mechanizmy sterowania Kierownika Projektu 
 Mechanizmy sterowania zależne od czasu 
 Mechanizmy sterowania zależne od zdarzeń 
 Pytania podsumowujące 
 Ćwiczenie – Raporty 

30 min Moduł 11 – Proces Sterowanie Etapem: 

 Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 
 Zakres procesu Sterowanie Etapem 
 Pytania podsumowujące 

30 min Przerwa  
75 min Moduł 12 – Temat Zmiana: 

 Przeznaczenie Tematu Zmiana 
 Zagadnienia projektowe 
 Mechanizmy sterowania w zarządzaniu zagadnieniami i zmianami 
 Zarządzanie konfiguracją 
 Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami 
 Procedura zarządzania konfiguracją 
 Pytania podsumowujące 

Ćwiczenie – Zagadnienia 
30 min Moduł 13 – Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów: 

 Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 
 Zakres procesu Zarządzanie Dostarczaniem Produktów 
 Pytania podsumowujące 

 
15 min Przerwa  
30 min Moduł 14 – Proces  

Zamykanie Projektu: 

 Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 
 Zakres procesu Zamykanie Projektu 
 Pytania podsumowujące 

„Piąta” decyzja strategiczna 
30 min Moduł 15 – Proces  

Zarządzanie Strategiczne Projektem: 

 Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 
 Zakres procesu Zarządzanie Strategiczne Projektem 
 Pytania podsumowujące 

10 min 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 duże 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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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 i manager z wieloletnią praktyką w biznesie 

i szkoleniach. Posiada doświadczenie na kierowniczych 

stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami 

i kierowaniem projektami, działem serwisu oraz sprzedaży. 

Ma doświadczenie w zarządzaniu programami i portfelem 

zmian biznesowych w organizacji. Trener wiodący PRINCE2 

(PRINCE2 Lead Trainer). Akredytowany trener metodyki 

PRINCE2, P3O oraz MSP. Projektuje i prowadzi szkolenia oraz 

warsztaty z zarządzania projektami, programami, portfelem 

i zarządzania ryzykiem w projektach.  

  

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 Jackowski 

Marcin Trendel 



     

 

ADRESACI 

 Obecni i przyszli kierownicy projektów, 

 Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach, 

 Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu, 

 Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami 

i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2, 

 Osoby zarządzające projektami w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020. 

 
KORZYŚCI 

 Poznanie podstawowych 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 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego 

przez międzynarodowego akredytora. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem 

wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest 

wydawany bezterminowo. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. 

TERMINY 

Termin szkolenia – 15-16.11.2018 r. 

Godziny szkolenia  – 8.00 – 16.00 

Termin egzaminu Foundation zostanie ustalony w trakcie szkolenia w oparciu o sugestie 

uczestników. 

 

KOSZT/1 osoba 

Cena certyfikowanego szkolenia: 850 zł/netto* 

Cena egzaminu PRINCE2® Foundation 850 zł/netto.  

Cena podręcznika: 270 zł/netto. 

* Przy zgłoszeniu każdej kolejnej osoby z jednej organizacji udziela się 5% rabatu od kosztu 

udziału drugiej i każdej kolejnej osoby. 

 

Każdy uczestnik szkolenia w ramach poniesionych kosztów otrzymuje materiały szkoleniowe:  

 wydruk materiałów                      

 zestawy ćwiczeniowe,  

 scenariusze ćwiczeń, 

 brudnopis na notatki,  

 przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation.                                                                       

 



     

 

KONTAKT 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów organizacyjnych prosimy o 

kontakt z biurem spółki SPIN-US:  

 

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

