
Change Management 

 Akredytowane szkolenie Change Management prezentuje uznane za najlepsze w 

świecie biznesu metody zarządzania zmianą. Metodyki Zarządzania Projektami, takie jak 

PRINCE2 lub AgilePM, znacznie obniżają ryzyko niepowodzenia projektu. Zarządzanie 

zmianą jest zbiorem dodatkowych kompetencji, które wspierają Project Managera w 

skutecznym zarządzaniu projektem. 

Program szkolenia skupia się na czterech obszarach mocno powiązanych ze zmianą: 

ludzie, organizacja, zarządzanie interesariuszami i komunikacją oraz dobre praktyki. 

Uczestnicy zrozumieją zmianę i  sposoby reagowania podczas zarządzania zmianą patrząc na 

cały proces z kilku punktów widzenia – przede wszystkim z perspektywy reakcji ludzi (w tym 

interesariuszy) i dotychczasowego funkcjonowania organizacji. Zostaną również wyposażeni 

w narzędzia, które pomogą im w efektywniejszym wpływaniu na te obszary, aby wspierały 

zmianę. 

Praktyka Change Management stanowi idealne oraz naturalne rozszerzenie znanych 

i sprawdzonych metodyk oraz dobrych praktyk takich jak PRINCE2, AgilePM czy MSP 

o aspekty psychologii osobowości i zarządzanie zmianą w postaci jej wpływu na pojedyncze 

jednostki, grupy oraz całą organizację. Dla przykładu, metodyka PRINCE2 dostarcza 

produkty, które realizują korzyści dla organizacji, wynikające z użytkowania tych produktów. 

Oznacza to zmianę w działalności operacyjnej. Produkty te w sposób naturalny i oczywisty 

wpływają na sposób pracy użytkowników/pracowników, którzy przeprowadzeni przez proces 

zmiany, zgodnie z dobrymi praktykami zawartymi w Change Management, efektywniej, 

pewniej, bezpieczniej i z empatią odnajdą się w „nowym świecie”, akceptując z aprobatą 

nowe sposoby i kulturę pracy. Oznacza to, że zarządzanie zmianą tyczące się aspektów 

ludzkich zarządzanie projektami/programami i zawiera wiedzę z zakresu umiejętności 

miękkich.  

Ludzie nie tworzą wartości, ludzie są wartością - najważniejszą wartością w każdej 

organizacji, dla której zarządzanie zmianą zapewni wsparcie podczas wszystkich etapów 

procesu wdrażania projektu. Jednak Change Management to coś więcej, niż tylko wsparcie. 

Jest to zestaw kompleksowych oraz wielostronnych praktyk, badań oraz doświadczeń 

opisujących cechy oraz typy przywódców, proces przeprowadzania zmian, krytyczne czynniki 

wpływające na zmianę oraz zachowanie człowieka podczas zmiany. Wiedza i doświadczenie 

zawarte w Change Management pochodzi m.in. z badań światowo rozpoznawalnych 

i szanowanych badaczy: Warren Bennis, Stephen Covey, David Kolb, Douglas McGregor, 

Kubler Ross, William Bridges, Meredith Belbin, Myers-Briggs, David Casey i innych. 



Korzyści i zalety wynikające ze stosowania Change Management 

1. Uświadomienie procesu zmiany. 

2. Poznanie charakterów osobowości wraz ze zdobyciem umiejętności ich identyfikacji 

w celu stosowania indywidualnego podejścia w procesie przeprowadzania zmiany. 

3. Zrozumienie funkcji w zespole przeprowadzającym zmianę. 

4. Podejmowanie trafniejszych decyzje odnoście podziału odpowiedzialności w procesie 

przeprowadzania zmiany w organizacji. 

5. Określenie cech osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie zmiany tzw. liderów 

inicjatyw zmian. 

6. Zdobycie wiedzy i narzędzi pozwalających na podniesienie efektywności i 

skuteczności procesu zmiany. 

Certyfikacja 

Egzamin Change Management Foundation składa się z 50 pytań testowych 

jednokrotnego wyboru i trwa 40 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co 

najmniej 25 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. 

Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany przez 

APMG jest bezterminowy. 

 


