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LONDONSAM POLSKA  

Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu 

finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności w Polsce,  

z sukcesem dostarczyliśmy projekty szkoleniowe do ponad 10 tysięcy osób, 

w tym menedżerów najwyższego szczebla z różnych sektorów biznesu, 

którzy wielokrotnie potwierdzali profesjonalizm zaprojektowanych 

rozwiązań szkoleniowych. 

We współpracy z międzynarodowymi Partnerami dostarczamy profesjonalne 

szkolenia, co przekłada się na wyjątkowo wysoki poziom naszych usług. 

Jesteśmy dostawcą szkoleń przygotowujących do zdobycia międzynarodowych 

kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz PMP 
(Project Management Professional). Współpracujemy również z INSEAD The 

Business School for the World, wysoko ocenianą w światowych rankingach 

instytucją edukacyjną. Wszystko to stanowi o naszym ciągłym rozwoju i dążeniu  

do dostarczania naszym Klientom usług o coraz wyższym standardzie. 

OFERTA  

Warsztaty dopasowujemy do środowiska biznesowego, zwracając jednocześnie szczególną uwagę 

na indywidualne potrzeby uczestników. W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia 

dla biznesu, organizowane w wersjach zamkniętych oraz otwartych, wśród nich z zakresu: 

 Finansów: MSSF, USGAAP, Taxation Academy, Credit Management, Finanse dla Menadżerów 

 Zarządzania: Projektami, Zmianą, Zespołem, Czasem 

 Umiejętności interpersonalnych: Techniki prezentacji, Obsługa klienta, Komunikacja 

międzykulturowa 

KLIENCI  

Klienci cenią w nas profesjonalizm, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do realizowanych 

projektów. Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami, jak również rodzimymi 

przedsiębiorstwami, które inwestują w rozwój swojej kadry. Nasze treningi na najwyższym poziomie 

oceniły m.in. firmy: 

  
 

 

 
   

    

 
 



 

      

 

 

PROGRAM  

Wprowadzenie 

Kurs jest adresowany do osób, które nie miały wcześniej wielu okazji do nauki zarządzania 

projektami i prawdopodobnie nie określają siebie mianem kierowników projektów. Niemniej 

jednak, znacznie częściej niż można by się spodziewać, napotykają na okoliczności, w których 

narzędzia zarządzania projektami okazują się skuteczne. Celem tego kursu jest pokazanie im, jak 

korzystać z tych narzędzi.  

 

Ogólne informacje o szkoleniu 

 Warsztaty obejmują podstawowe i możliwie najbardziej uniwersalne zastosowania narzędzi 

zarządzania projektami w celu efektywnego planowania, monitorowania i kontrolowania 

zadań projektowych o różnej skali oraz rozwiązywania problemów i wyzwań, które mogą się z 

nimi wiązać. 

 Szkolenie rozpocznie się od ogólnego wprowadzenia na temat projektów i zarządzania 

projektami, aby przedstawić i omówić krytyczne elementy, które umożliwiają pomyślną 

realizację zadań typu projektowego. 

 W kolejnych modułach zostaną omówione główne aspeky głównych faz typowego projektu: 

1. Faza przedprojektowa, kiedy projekt ma postać jednego z wielu pomysłów (lub opcji) 

zidentyfikowanych w odpowiedzi na potrzebę organizacyjną. 

2. Faza, w której organizujemy i przygotowujemy realizację projektu wybranego jako 

najatrakcyjniejszy spośród wszystkich zidentyfikowanych opcji. 

3. Faza, w której prowadzimy prace projektowe i dostarczamy produkty projektu (materialne i 

niematerialne). 

4. Faza po dostarczeniu wszystkich produktów projektu, kiedy projekt jako taki jest już 

zakończony, ale często napotykamy na różne problemy związane z efektywnym 

wykorzystaniem jego produktów produktów. 

 W każdym z tych modułów zostaną omówione najważniejsze i najbardziej uniwersalne 

narzędzia, które umożliwiają obsługę najbardziej typowych problemów, jakie mogą wystąpić 

w danej fazie. 

 

 



 

      

 

 

 W ramach każdego tematu:  

  10-15% całkowitego czasu to zapewnienie niezbędnego tła związanego z tematem; 

  70-80% czasu to zajęcia praktyczne związane z danym tematem, które mogą przybierać          

różne formy, w zależności od charakteru danego tematu; 

  pozostały czas to dodatkowe wyjaśnienia i pytania w ramach podsumowania danego 

tematu.  

 Szkolenie ma charakter praktyczny i warsztatowy. W trakcie kursu zostaną zastosowane różne 

narzędzia i techniki, które angażują uczestników. Należą do nich m.in. 

  ćwiczenia indywidualne i zespołowe ukierunkowane na rozwiązywanie problemów lub  

osiągnięcie konkretnego wyniku rezultatu, 

  działania związane z analizą stadium przypadku, 

  ćwiczenia symulacyjne, 

  gry zespołowe, 

  ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról, 

  zajęcia z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych i diagnostycznych, 

  warsztaty facylitowane, 

  dyskusje interaktywne. 

 

Główne punkty programu: 

1. Zarządzanie projektem 101 

 Dlaczego projekty są tak specyficzne? 

 Radzenie sobie ze złożonością i niepewnością projektu, 

 Wymiary sukcesu projektu i kluczowe czynniki, 

 Podstawowy zestaw narzędzi, czyli co jest potrzebne w każdym projekcie, niezależnie od jego 

złożoności. 

2.  Przed rozpoczęciem projektu 

 Podejście do identyfikacji potrzeb organizacyjnych, 

 Jak sprawić, by nie przegapić tego najwłaściwszego projektu? 

 Podejście do planowania i szacowania w fazie przedprojektowej, 

 A co z ryzykiem? 

 Skuteczny wybór i odrzucenie projektu - klucz do sukcesu. 



 

      

 

 

3. Przygotowanie i organizacja projektu 

 Logika planowania projektu, 

 Co powinien zawierać każdy plan projektu?  

 Który element planu projektu jest ważniejszy: harmonogram czy plan komunikacji? 

 Na początku był produkt... 

 Planowanie ról i obowiązków - najbardziej niedoceniany aspekt skutecznego zarządzania 

projektem, 

 Jak zarządzać ryzykiem nie tracąc czasu na zarządzanie ryzykiem? 

 4. Zakończenie realizacji produktów projektu 

 Jaki jest właściwie cel każdego projektu? 

 Co zrobić, aby nie stracić kontroli nad projektem? 

 Efektywna komunikacja w projektach jest równie ważna jak obecność tlenu w atmosferze, 

 Czynnik ludzki - największa szansa i największe zagrożenie w każdym projekcie, 

 ...a na końcu jest product. 

 5. Czy projekt kończy się w momencie dostarczenia produktu? 

 Dlaczego projekt, który zakończył się sukcesem może okazać się porażką? 

 Czy rzeczywiście wnioski powinny być wyciągane dopiero na tym etapie projektu? 

 Najbardziej udane projekty i zwykle źródło... wielu nowych projektów 

 6. Podsumowanie: Czy postanowienia noworoczne są skuteczne? 

 Jak możesz wykorzystać to, co wydarzyło się podczas tego kursu? 

 Gdybyś miał zapamiętać tylko jedną rzecz z tego kursu, co by to było? 

 Czy masz jeszcze jakieś pytania? A co jeśli będziesz mieć pytania za miesiąc?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

PROWADZĄCY 

 

MACIEJ BODYCH, (MBA, PMP) Konsultant, Trener  

Ekspert w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów. Prowadzi projekty informatyczne                       

i doradcze oraz wdrożenia biur projektów. Wielokrotnie brał udział w ocenianiu stopnia dojrzałości 

projektowej organizacji (m.in. OPM3®, CMMI). Od wielu lat wdraża w firmach systemy informatyczne 

do zarządzania projektami i portfelem projektów.  

W latach 2007 - 2010 był zatrudniony na stanowisku menedżera portfela projektów w Raiffeisen 

Bank Polska S.A. Był tam odpowiedzialny za wdrożenie portfela projektów banku i zarządzanie nim, 

coaching i mentoring kierowników projektów oraz wdrożenie metodyki zarządzania projektami.  

Od roku 2003 jest związany z Project Management Institute (PMI®), gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa 

oddziału warszawskiego, prezesa oddziału polskiego oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej 

stowarzyszenia. Od roku 2010 pracuje w centrali PMI® (USA) jako mentor odpowiedzialny za oddziały 

w Europie Wschodniej. Od 2005 roku jest certyfikowanym PMP®. 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 

CZAS TRWANIA: 2 intensywnych dni warsztatowych, live on-line 

TERMIN: 9 – 10 listopada 2022 

CZAS: 9:00 - 15:30 

JĘZYK: polski 

MIEJSCE SZKOLENIA: platforma ZOOM Meeting 

CENA 1 950 PLN netto + VAT 

 

     Promocja do 18 października:  

 10% rabatu – za zapisy indywidualne 

 15% rabatu – za zapisy min. 2 osób 

 

Cena zawiera następujące elementy: 

 Warsztaty prowadzone przez profesjonalnego trenera, 
 Konsultacje z wykładowcą w zakresie technik asymilacji wiedzy, 
 Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,  

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy serdecznie o kontakt: 

michal@londonsam.pl, tel. +48 662 266 320 

mailto:michal@londonsam.pl

