
PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. 

         

 

  

M_o_R® - 
zarządzanie ryzykiem 
Spółka SPIN-US przy współpracy z firmą szkoleniową INPROGRESS zaprasza 

na akredytowane szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu 

metodyki efektywnego prowadzenia projektu.  

M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. 

 

- Oferta szkoleniowa. - 



     

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 
Program szkolenia: 

1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia. 

2. Koncepcja metodyki M_o_R. 

3. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, 

programów i projektów. 

4. Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty. 

5. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC. 

6. Proces zarządzania ryzykiem. 

7. Perspektywy zarządzania ryzykiem. 

8. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem. 

9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem. 

10. Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy. 

11. Egzamin M_o_R Foundation. 

 

DLACZEGO M_o_R®? 
Każda organizacja narażona jest na różne ryzyka. Nie każda organizacja zarządza swoim 

ryzykiem w sposób widoczny, powtarzalny, konsekwentnie stosowany i wspomagający proces 

podejmowania decyzji. Management of Risk (M_o_R®) jest metodyką zarządzania ryzykiem, 

należącą do grupy brytyjskich standardów Best Management Practice. Zarządzanie ryzykiem 

zgodnie z M_o_R pozwala na podejmowanie lepszych decyzji, poprawę efektywności organizacji 

oraz jej projektów i programów, zmniejszenie liczby nieprzewidzianych negatywnych zdarzeń, 

poprawę jakości dostarczanych usług i produktów oraz lepszą alokację zasobów. 

M_o_R jest standardem uniwersalnym, dającym się zastosować w organizacjach różnej wielkości 

oraz w każdej branży, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Stosowany jest między 

innymi w brytyjskim Ministerstwie Obrony, GlaxoSmithKline, British Telecom i BP. 

Szkolenie będzie odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przekazu 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników: 



     

 

Każdy uczestnik szkolenia w ramach poniesionych kosztów otrzymuje materiały szkoleniowe:

  

 wydruk materiałów,                      

 zestawy ćwiczeniowe,  

 scenariusze ćwiczeń, 

 brudnopis na notatki,  

 przykładowe egzaminy. 

 

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! 

Konsultant, trener, kierownik projektów i menedżer z 

wieloletnim doświadczeniem. Prowadził lub nadzorował 

projekty doradcze, wdrożeniowe, inwestycyjne, 

infrastrukturalne, międzynarodowe w branżach doradczej, 

medialnej i ochrony środowiska. Jako konsultant uczestniczył 

we wdrożeniach metodycznego zarządzania projektami w 

organizacjach oraz prowadził wdrożenia biur zarządzania 

projektami. Jako trener na sali szkoleniowej spędził ponad 1000 godzin. 

FORMY 
AKTYWNOŚCI 

PREZENTACJE 
ĆWICZENIA 

PRAKTYCZNE 
ĆWICZENIA 

UTRWALAJĄCE 
DYSKUSJE 

PRACA 
WŁASNA 

Szymon Pawłowski 



     

ADRESACI 
 osoby, które biorą udział w zarządzaniu projektami i programami oraz działalnością 

operacyjną, 

 osoby, które biorą udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu 

portfelem inicjatyw, 

 osoby, które chcą lub pragną decydować o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji, 

 zajmują się kontrolingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw, 

 chcą poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem, 

 znają już metodyki PRINCE2® lub MSP® i chcą poszerzyć swoje horyzonty, 

 chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym 

przez AXELOS. 

KORZYŚCI 
Korzyści dla uczestnika: 

 poznanie perspektyw zarządzania ryzykiem i swobodne się poruszanie się w ich ramach, 

 zapoznanie się z wieloma technikami zarządzania ryzykiem i umiał je właściwie 

wykorzystać. 

 umiejętne zastosowanie pryncypiów oraz proponowanie działań usprawniających 

wdrażanie tychże pryncypiów, 

 zrozumienie charakteru oraz wielkości ryzyka zagrażającego firmie oraz zmniejszenie 

jego występowania i wpływu na biznes, 

 ciągłe stosowanie zarządzania ryzykiem do organizacji oraz uproszczenie procesu 

udostępniania informacji, gdy trzeba podjąć decyzje, 

 będzie umiał prawidłowo wykonać kroki procedury zarządzania ryzykiem, rozumiejąc 

szczegółowo wszystkie obowiązki. 

Korzyści dla firmy: 

 uświadomienie sobie istoty ryzyka, 

 poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem, 

 zwiększenie szans na przeprowadzenie złożonych przedsięwzięć, 

 lepsze zarządzanie działaniami warunkowymi/awaryjnymi i obsługi oraz zwiększenie 

prawdopodobieństwa zrealizowania inicjatyw zmiany. 

 wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse. 



     

CERTYFIKACJA 
Szkolenia są akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowują do egzaminów 

certyfikacyjnych na poziomie M_o_R® Foundation oraz M_o_R® Practitioner.  

Egzamin M_o_R® Foundation: 

 egzamin M_o_R Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z 

czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut, 

 do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi, 

 w trakcie egzaminu nie można korzystać z książek ani żadnych innych pomocy, 

 egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim, 

 certyfikat wydawany przez AXELOS jest bezterminowy 

 

TERMINY 
Termin szkolenia – 6-7 września 2018 r. 

Godziny szkolenia  – 8.00 – 16.00 

Termin egzaminu M_o_R® Foundation zostanie ustalony w trakcie szkolenia w oparciu o 

sugestie uczestników 

 

KOSZT/1 osoba 
Cena certyfikowanego szkolenia: 900 zł/netto* 

Cena egzaminu M_o_R ® Foundation 850 zł/netto.  

Cena podręcznika: 250 zł/netto. 

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

udziału drugiej i każdej kolejnej osoby 

 

KONTAKT 
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów organizacyjnych prosimy o 

kontakt z biurem spółki SPIN-US:  

E-mail: spin@us.edu.pl                                                    

m.bulanda@us.edu.pl 

Telefon: 32 359 20 79 

 

mailto:m.bulanda@us.edu.pl
mailto:m.bulanda@us.edu.pl


     

 

ZAPRASZAMY! 
Udział w szkoleniu M_o_R® Foundation 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! 

 


