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Jest autorskim szkoleniem opracowanym przez trzech 
praktyków biznesowych, na podstawie ich wieloletnich 
doświadczeń, a także konsultacji z wieloma Kierownikami 
Projektów.

To wyjątkowe i intensywne dwudniowe kompleksowe 
szkolenie z obszaru zarządzania projektami ze szczególnym 
naciskiem na praktyczność i pragmatyczność 
przekazywanych treści i narzędzi

• stworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenie biznesowe z 
różnych branż – opracowane przez trzech praktyków, prowadzone 
przez dwóch trenerów

• porządkujące wiedze i podejście do obszaru zarządzania projektami 
w jasny i łatwy do implementacji w biznesie sposób

• wyposażające uczestników w zestaw profesjonalnych narzędzi do 
bezpośredniego wykorzystania w pracy

• bardzo mocno nastawione na pragmatyczność i praktyczność 
przekazywanych treści

• dostarczające uczestnikom nowych przeżyć szkoleniowych, 
uwiecznione profesjonalnym certyfikatem

MASTER IN PROJECT 
MANAGEMENT 
by ProBusinessDesign

FORMUŁA SZKOLENIA
Cały program szkolenia ma formułę interaktywnych warsztatów i 
intensywnej współpracy z trenerami – praca nad projektami stanowi 50% 
zajęć. Zdecydowana większość treści prezentowana jest w postaci ćwiczeń: 
analiza ciekawych przypadków, praca indywidualna i grupowa nad 
wybranymi case studies, dyskusje, symulacje zadań zespołowych.

Gotowe rozwiązania wypracowane na kursie oraz narzędzia na których 
będziesz pracował w trakcie ćwiczeń będziesz mógł wdrożyć w Swojej firmie.

* Zgłaszając się na szkolenie Master in Project Management by ProBusinessDesing wyrażasz zgodę na przechowywanie Twoich danych. Przechowywane będą 
następujące dane: imię, nazwisko, telefon, mail. Informujemy również, że administratorem Twoich danych jest : Michał Rączka PM, ul. Świerkowa 18, 62-070 Dąbrowa. 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do zmiany swoich danych osobowych lub ich całkowitego usunięcia.

DLA KOGO
• Kierowników Projektów i liderów Zespołów Projektowych
• Kadrę managerską, dyrektorów i kierowników PMO oraz pracowników 

obszarów PMO
• Członków zespołów projektowych
• Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszaru 

zarządzania projektami



Topowy trener w obszarze Project Managementu na arenie polskiej
jak i międzynarodowej, z ponad 15 letnim doświadczeniem w
biznesie i szkoleniach. Od początku związany z projektami i nowymi
technologiami – obecnie wspiera mBank w obszarze strategii i
procesów projektowych – w roli Dyrektora. Aktywnie uczestniczy w
propagowaniu i budowaniu kultury PM przyszłości poprzez:
działania takie jak: Professional Awards Project
Management Institute, fundacja ITLeader, asesor konkursu na
najlepszy projekt roku w ramach PMI oraz IPMA. Swoje
doświadczenie przekazuje jako wykładowca MBA WSB, PAN, SGH,
Akademia Zarządzania IT oraz prelegent wielu znaczących
konferencji. Jest współautorem jednej z pierwszych książek o
zwinności – która została wydana na całym świecie „Discoveries
through personal Agility”.

MICHAŁ RĄCZKA
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TRENERZY | PRAKTYCY BIZNESU

Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach Customer
Marketing, Strategy Customer, Project & Change Management.
Obecnie pracuje u jednego z największych retailerów na świecie,
prowadząc Dział Komunikacji Wielokanałowej, wspierając
organizację w międzynarodowych projektach transformacyjnych
oraz jako trenerka w obszarze Project & Change Managementu.
Wcześniej przez ponad 10 lat w Maspex Group prowadziła liczne
projekty handlowo-tradowe, budując nowe kategorie produktowe.
Swoją karierę rozpoczęła od budowy działu B2B w firmie 4F. gdzie z
sukcesem opracowała strategię wejścia nowych produktów na rynek
przy współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim i A.Małyszem.
Aktywna działaczka w PMI Kraków w obszarze budowania relacji z
biznesem.

KATARZYNA WOJNAR

CELE I KORZYŚCI
W trakcie szkolenia zdobędziesz kompetencje:

• planowania i realizacji kluczowych działań projektowych w oparciu o główne etapy 
prowadzenia projektu – na podstawie autorskiego narzędzia – ścieżka projektu

• wdrażania i korzystania z profesjonalnych narzędzi wspierających realizację projektu, które będziesz mógł 
wykorzystać w Swojej organizacji

• prowadzenia kluczowych spotkań projektowych i wiedzę kto powinien w nich uczestniczyć np. Kick-Off 
Projektu

• planowania kompleksowej komunikacji projektowej z uwzględnieniem elementów Change Managementu

• definiowania kluczowych interesariuszy projektowych i strategii działań w stosunku do nich

• planowania i dekompozycji działań projektowych za pomocą WBS (Work Breakdown Structure), a 
następnie stworzyć harmonogram

• tworzenie i wdrażania macierzy RASCI w projektach oraz jakie są kluczowe role w projekcie oraz w jaki 
sposób przypisać odpowiedzialności do zadań

• definiowania ryzyk oraz strategi postępowania w przypadki ich wystąpienia lub ich mitygacji

• implementowania cyklu PDCA w działania projektowe oraz tworzenie i korzystanie z Lessons Learned

Niebywałą przewagą jest fakt iż każde szkolenie prowadzone jest przez duet wysoko wykwalifikowanych 
trenerów – skupiają się oni zarówno na aspektach „twardych” pracy projektowej, jak i aspektach miękkich –
często pomijanych, a jakże ważnych w zarządzaniu projektami.

pm@probusinessdesign.pl 507-171-443 probusinessdesign.pl




