
PRINCE2® 

Rozpoznawalny i stosowany na całym świecie standard zarządzania projektami oparty 

na wieloletnim doświadczeniu. 

 

 PRINCE2 – międzynarodowy standard, metodyka zarządzania projektami oparta o 

najlepsze praktyki w tej dziedzinie zebrane z całego świata. Celem stworzenia metodyki było 

zapewnienie jak największych szans na powodzenie realizowanym przedsięwzięciom, które z 

definicji mają w sobie element niepewności. Niezależnie  

od rodzaju przedsięwzięcia pewne procesy związane z planowaniem i zarządzaniem realizacją 

projektu mogą być zestandaryzowane. Tym samym możemy korzystać z doświadczeń i 

dobrych praktyk w tej dziedzinie nie próbując wymyślać wszystkiego od nowa i skupiając 

energię na kluczowych elementach decydujących o sukcesie projektu. 

 Korzeni PRINCE2 należy szukać w projektach administracji państwowej, jednak 

uniwersalność tej metodyki pozwala na realizację wszelkiego typu przedsięwzięć 

projektowych w każdym środowisku. Metodyka proponuje podejście do zarządzania 

projektami oparte na procesach, które definiuje działania zarządcze i administracyjne 

wykonywane w trakcie projektu. 

PRINCE2 zawiera kompletny zestaw pojęć dotyczący zarządzania projektem, procesy 

zapewniają właściwy przebieg projektu i zarządzania nim.  

 PRINCE2 to najpopularniejsza metodyka i model certyfikacji w dziedzinie 

zarządzania projektami w Polsce i Europie. Metodyka ma formalny i bardzo uporządkowany 

charakter dlatego może być z sukcesem wykorzystywana przy realizacji złożonych 

przedsięwzięć.  

PRINCE2 można zastosować do dowolnego rodzaju projektu. Metodyka zawiera ściśle 

określoną strukturę zakresów odpowiedzialności. Dzięki niej uczestnicy lepiej rozumieją 

własne role i zakres odpowiedzialności w projekcie.  

 

Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki PRINCE2 

1. PRINCE2 daje możliwość zarządzania ryzykiem w projekcie. 

2. PRINCE2 to najlepsze praktyki zarządzania projektami. Metodyka jest szeroko 

rozpowszechniona  

i rozumiana, dzięki czemu zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu. 

3. PRINCE2 zachęca do formalnego uznania odpowiedzialności w projekcie i 

koncentruje się na tym dlaczego, kiedy, gdzie i jak, a przede wszystkim, co projekt ma 

dostarczyć – koncentracja na produktach. 

PRINCE2®  Foundation 

Akredytowane szkolenie 

Czym są projekty? Mamy z nimi do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na 

osiągnięcie zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy 

produkt na rynek lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże 

przedsięwzięcia, czy też mniej złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o 

realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. 



Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation powstało, by przekazać podstawy 

dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają 

prowadzenie projektu. Dzięki temu zwiększa się szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego 

celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Szkolenie oparte jest o 

wymagania stawiane kandydatom PRINCE2 Foundation i kończy się egzaminem.  

Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS. Oznacza to, że przeszło pozytywnie 

restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego 

na poziomie Foundation.  

Adresaci 

 Obecni i przyszli kierownicy projektów. 

 Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach. 

 Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu. 

 Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i 

chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2. 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu 

 Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią. 

 Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2. 

 Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg 

PRINCE2. 

 Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem. 

 Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie. 

 Poznanie pryncypiów, Tematów i Procesów PRINCE2. 

 Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i 

organizacji. 

Ramowy program 

1. Przegląd metodyki PRINCE2. 

2. PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje. 

3. Temat Organizacja. 

4. Proces Przygotowanie Projektu. 

5. Temat Uzasadnienie Biznesowe. 

6. Proces Inicjowanie Projektu. 

7. Temat Plany. 

8. Temat Jakość. 

9. Temat Ryzyko. 

10. Proces Zarządzanie Końcem Etapu. 

11. Temat Postępy. 

12. Proces Sterowanie Etapem. 

13. Temat Zmiana. 

14. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów. 

15. Proces Zamykanie Projektu. 

16. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem. 

17. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem 



Certyfikacja 

Egzamin PRINCE2 Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru 

(z czego 70 pytań 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. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat 

wydawany przez AXELOS jest bezterminowy. 

 


