
„Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2®” 

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. 

Przeznaczenie szkolenia:  

Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm i organizacji, które chcą metodycznie 

zarządzać projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. 

1. Cel ogólny: Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania projektami zgodnie z metodyką 
PRINCE2 z wykorzystaniem narzędzi komputerowych 

2. Cele szczegółowe:  

1. Poznanie lub utrwalenie znajomości metodyki PRINCE2 

2. Zdobycie umiejętności stosowania PRINCE2 i komputera do: 

• organizowania zespołu zarządzania projektem 
• planowania i budżetowania projektów  
• tworzenia produktów zarządczych  
• prowadzenia wymaganych dzienników i rejestrów  
• śledzenia postępów i raportowania 
• prowadzenia dokumentacji projektu 
• kontrolowania wykonania czynności własnych kierownika projektu 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA: Elementy metodyki PRINCE2; Zastosowanie Dodatku PRINCE2® do 

P2ware Project Manager 7 do zarządzania projektami według PRINCE2 

 Cele i zakres szkolenia 

 Portfele, programy, projekty, grupy zadań 

 Dlaczego potrzebujemy metodycznego zarządzania projektami 

 Wprowadzenie do PRINCE2 

 Cykl życia projektu – 7 procesów zarządzania projektami wg PRINCE2 

 Sprawdzenie gotowości komputerów uczestników szkolenia do zajęć 

 Dodatek PRINCE2® do P2ware Project Manager 7 
o Interfejs użytkownika 
o Leksykon 
o Pryncypia, Tematy  

 Organizacja zarządzania projektem, Role i ich obowiązki 
Ćwiczenie: Organizacja zarządzania projektem  

o Przygotowanie schematu organizacyjnego  
o Prezentacja i omówienie wyników  

 Produkty zarządcze PRINCE2 (1): 
o Zlecenie przygotowania projektu 
o Dziennik projektu 
o Dziennik doświadczeń 

 Proces Przygotowanie projektu – działania i rekomendowane czynności 

 Produkty zarządcze PRINCE2 (2): 
o Opis produktu końcowego projektu 
o Założenia projektu 

Ćwiczenie: Opisywanie produktu końcowego wybranego projektu 
o Przygotowanie opisu  



o Prezentacja i omówienie wyników  

 Wybór formuły realizacji projektu 

 Proces Strategiczne zarządzanie projektem – Zezwolenie na zainicjowanie projektu 

 Listy kontrolne i ich stosowanie 
o Listy kontrolne zgodności zarządzania z PRINCE2 
o Listy kontrolne własne użytkownika i/lub organizacji 

Ćwiczenie: Zastosowanie list kontrolnych do kontrolowania czynności kierownika projektu, na 
przykładzie szablonu planu Przygotowanie projektu 

o Kontrolowanie czynności rekomendowanych przez PRINCE2 
o Tworzenie własnych list kontrolnych 
o Prezentacja i omówienie wyników  

 Proces Inicjowanie projektu – działania i rekomendowane czynności 

 Produkty zarządcze PRINCE2 (3): 
o 4 Strategie zarządzania 
o Rejestr ryzyk 
o Rejestr zagadnień 
o Plan projektu 
o Uzasadnienie biznesowe 
o Plan przeglądu korzyści 
o Dokumentacja inicjowania projektu 

 Proces Strategiczne zarządzanie projektem – Zezwolenie na realizację projektu 

 Proces Zarządzanie końcem etapu – działania i rekomendowane czynności 

 Produkty zarządcze PRINCE2 (4): 
o Plan etapu 
o Opis produktu 
o Rejestr jakości 
o Zapisy obiektu konfiguracji 

Ćwiczenie: Opisywanie wybranego produktu z wykorzystaniem szablonu 
o Przygotowanie opisu  
o Prezentacja i omówienie wyników  

 Proces Strategiczne zarządzanie projektem – Zezwolenie na realizację planu etapu lub planu 
nadzwyczajnego 

 Procesy Sterowanie etapem i Zarządzanie dostarczaniem produktów – działania i 
rekomendowane czynności 

 Produkty zarządcze PRINCE2 (5): 
o Grupa zadań i punkty kontrolne 
o Plan zespołu 
o Raport z punktu kontrolnego 
o Zestawienie statusu produktów 
o Raport okresowy 
o Raport o zagadnieniu 
o Raport końcowy etapu 

Ćwiczenie: Opisywanie grupy zadań z wykorzystaniem szablonu 
o Przygotowanie opisu grupy zadań 
o Prezentacja i omówienie wyników  

 Zarządzanie w sytuacji nadzwyczajnej – działania i rekomendowane czynności 

 Produkty zarządcze PRINCE2 (6): 
o Raport nadzwyczajny 
o Plan nadzwyczajny 

 Proces Strategiczne zarządzanie projektem – Podejmowanie decyzji doraźnej 

 Proces zamykanie projektu – działania i rekomendowane czynności 



o Planowe zamknięcie projektu 
o Przedwczesne zamknięcie projektu 

 Produkty zarządcze PRINCE2 (7): 
o Raport końcowy projektu 

 Proces Strategiczne zarządzanie projektem – Zezwolenie na zamknięcie projektu 
Podsumowanie 1. Dnia szkolenia 

 

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA: Zastosowanie programu P2ware Project Manager 7 do zarządzania 

projektami według metodyki PRINCE2 

 Program P2ware Project Manager 7 (PM7) 
Ćwiczenie: Interfejs użytkownika programu PM7 

 Plany i planowanie, proces planowania 

 Technika planowania opartego na produktach 
Ćwiczenie: Struktura produktów a struktura podziału prac (WBS)  

o Przygotowanie diagramu struktury produktów  
o Prezentacja i omówienie wyników  

 Szacowania kosztów produktów  
o Szacowanie na podstawie kosztów bezpośrednich i pośrednich 
o Szacowanie przez analogię 
o Szacowanie parametryczne 
o Szacowanie trzypunktowe 

 Szacowanie kosztów projektu z wykorzystaniem struktury produktów 
o Szacowanie wstępujące od dołu do góry 
o Szacowanie zstępujące od góry do dołu 

Ćwiczenie: Zastosowanie programu P2ware Project Manager 7 do szacowania kosztów projektu z 
wykorzystaniem struktury produktów  

o Szacowanie kosztów na wybranym przykładzie  
o Prezentacja i omówienie wyników  

Ćwiczenie: Opisywanie produktów projektu za pomocą PM7 
o Przygotowanie opisu produktu  
o Prezentacja i omówienie wyników  

Ćwiczenie: Diagram następstwa produktów 
o Przygotowanie diagramu następstwa produktów  
o Prezentacja i omówienie wyników  

Ćwiczenie: Definiowanie działań i szacowanie czasów trwania 
o Przygotowanie sieci działań  
o Prezentacja i omówienie wyników  

 Sieć działań i wykres Gantta  
Ćwiczenie: Praca z siecią działań i wykresem Gantta 

 Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Rejestr ryzyk 
Ćwiczenie: Prowadzenie rejestru ryzyk za pomocą PM7 

o Zastosowanie procesu zarządzania ryzykiem  
o Prezentacja i omówienie wyników  

Ćwiczenie: Tworzenie raportów za pomocą PM7  
o Predefiniowane raporty 
o Publikowanie raportów 
o Kreator raportów 

 Zarządzanie zasobami 
Ćwiczenie: Zasoby i przypisywanie ich do działań 

 Zarządzanie jakością w projekcie, Rejestr jakości  



o Prowadzenie rejestru jakości za pomocą PM7 

 Zarządzanie zmianami, Rejestr zagadnień 
o Prowadzenie rejestru zagadnień za pomocą PM7 

 Dostosowywanie metodyki PRINCE2 do specyfiki projektu 

 Specjalne funkcjonalności P2ware Project Manager 7 Pro 
o Definiowanie nowych właściwości obiektów planu 
o Dostosowywanie interfejsu użytkownika 
o Tworzenie szablonów planów 

 System zarządzania projektami, programami i portfelami 

 Rola i zadania Biura Wsparcia Projektu (BWP) 

 Kiedy powołać i jak zorganizować BWP 

 Strategia rozwoju zarządzania projektami w firmie 
o Jak wdrożyć w organizacji zarządzanie przez projekty 
o Zagadnienie dojrzałości firmy w dziedzinie zarządzania projektami 

 Podsumowanie szkolenia 
 

Uczestnicy otrzymują: 

1. Licencję na program P2ware Project Manager 7 Personal (z możliwością uaktualnienia do 

wersji do zastosowań komercyjnych z 30% rabatem) 

2. Licencję na Dodatek PRINCE2® do Project Manager 7, który zawiera 

• Przewodnik po PRINCE2® obejmujący: 

o Pryncypia i tematy 

o Procesy, działania i rekomendowane czynności 

o Role i obowiązki 

o Edytowalne szablony wszystkich produktów zarządczych 

o Listy kontrolne zgodności z PRINCE2 

o Leksykon PRINCE2 

•      Szablony dla wszystkich procesów PRINCE2 

•      Szablon planu dla projektu wg PRINCE2 

3. Szablon do szacowania kosztów projektu i czasów realizacji 

4. Opracowanie „Jak pokierować moim projektem zgodnie z PRINCE2®” 

5. Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu 

Sposób prowadzenia szkolenia: 

Szkolenie przeprowadzone w formie krótkich wprowadzeń teoretycznych połączonych z ćwiczeniami 
praktycznymi z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i komputera. 

Uczestnicy pracują wykorzystując własne komputery z zainstalowanym programem P2ware Project 
Manager 7 Personal oraz Dodatkiem PRINCE2® do Project Manager 7. 

Szkolenie prowadzi: dr inż. Wiesław Kosieradzki - absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i 

Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych. Był naukowcem w dziedzinie 

dynamiki pojazdów szynowych i dyrektorem Instytutu Kolejnictwa, dyrektorem portfela 

samochodowego w funduszu inwestycyjnym, współtworzył Polskie Centrum Produktywności oraz 

Centrum Rozwiązań Menedżerskich. Od roku 2001 popularyzuje metodyczne zarządzanie projektami 

i metodykę PRINCE2®.  Jako pierwszy Polak w roku 2003 uzyskał tytuł PRINCE2 APMG Approved 

Trainer. Przez wiele lat pełnił funkcję PRINCE2 Language owner.  Aktualnie jest prezesem zarządu 

P2ware sp. z o.o., której programy komputerowe do zarządzania projektami uzyskały w konkursach 



zorganizowanych przez Microsoft tytuły „Aplikacji Roku ” i „Najbardziej innowacyjnego 

rozwiązania IT”. Są one stosowane do zarządzania projektami w administracji publicznej oraz w wielu 

firmach krajowych i zagranicznych. Prowadzi gościnne wykłady na studiach podyplomowych w Szkole 

Głównej Handlowej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląskiej i Wojskowej Akademii 

Technicznej. 

Warunki szkolenia: 
Czas: 2 dni po 8 godzin włączając przerwy kawowe i obiadowe (od. 9.00 do 17.00) 
Liczba uczestników w grupie: od 6 do 16 osób 
Termin i miejsce szkolenia: Szkolenie w uzgodnionym terminie w siedzibie Zleceniodawcy lub innym 
uzgodnionym miejscu na terenie kraju. 
Organizacja szkolenia (sala, komputery, ew. zakwaterowanie uczestników itp.): Zleceniodawca 
W przypadku szkolenia w miejscu odległym od Warszawy ponad 100 km Zleceniodawca pokrywa 
koszt zakwaterowania wykładowcy. 
P2ware Sp. z o.o. zapewnia wykładowcę, licencje na oprogramowanie i materiały szkoleniowe w 
formie elektronicznej. 

 
Pozostałe informacje: 
Cena szkolenia: 1400 zł netto od osoby (dla grupy powyżej 10 osób możliwy rabat). 
Kontakt: biuro@p2ware, tel. 22 5781117 


