
Zarządzanie projektami wg PMBOK® i egzamin PMP® / CAPM®  

(wersja 5-dniowa) 

Liczba godzin: 40  

Liczba dni: 5  

Opis szkolenia 
 Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejętności zarządzania projektami zgodnie 
z najlepszymi praktykami opisanymi w globalnym standardzie PMBOK® Guide (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge). Kurs przygotowuje także uczestników do egzaminu PMP® lub CAPM®.  
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają również wiedzę i umiejętności niezbędne do dostosowania praktyk 
opisanych w PMBOK® Guide do specyfiki oraz kontekstu organizacyjnego projektów realizowanych przez 
uczestników. 
 Szkolenie daje możliwość zapoznania się ze sprawdzonymi przez dziesiątki lat, stosowanymi 
powszechnie na całym świecie procesami, praktykami, narzędziami i technikami zarządzania projektami, stale 
rozwijanych przez liczne grono profesjonalistów zarządzania projektami zrzeszonych w Project Management 
Institute – największej organizacji zawodowej dla zarządzających projektami. 
 Szkolenie realizowane jest metodami warsztatowymi, łączącymi prezentację wiedzy zawartej w PMBOK® 
Guide w ciekawy i dynamiczny sposób z praktycznymi ćwiczeniami oraz licznymi przykładami pytań 
charakterystycznych dla egzaminów Project Management Professional (PMP®) oraz Certified Associate in Project 
Management (CAPM®). 

Adresaci  

 Doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym 

na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – PMP®. 

 Mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć 

swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami oraz potwierdzić je certyfikatem Certified Associate 

in Project Management – CAPM®. 

 Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu 

i nadzorze nad projektami. 



Korzyści i zalety wynikające z uczestnictwa w szkoleniu 

 Wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów, dzięki 

lepszemu planowaniu projektów, efektywnemu wykorzystaniu zasobów, skutecznej obsłudze ryzyk, 

efektywnej komunikacji i angażowaniu interesariuszy oraz narzędziom monitorowania i kontroli zakresu, 

budżetu i harmonogramu. 

 Uczestnik szczegółowo zapozna się z najpopularniejszym na świecie kanonem wiedzy o zarządzaniu 

projektami – PMBOK® Guide. 

 Uczestnik pozna uniwersalną i spójną terminologię zarządzania projektami, umożliwiającą efektywną 

komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, także w projektach 

międzynarodowych. 

 Uczestnik zapozna się z rekomendowanymi narzędziami i technikami projektowymi oraz typowymi 

dokumentami projektowymi i będzie potrafił je dostosować do specyfiki własnych projektów  

 Uczestnik zdobędzie lub rozwinie umiejętności planowania projektów w sposób umożliwiający 

uniknięcia wielu problemów w trakcie ich realizacji. 

 Uczestnik będzie kompleksowo przygotowany do podejścia do egzaminów PMP® oraz CAPM®, 

zapoznając się nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań 

i metodami odpowiadania na nie. 

 Uczestnik uzyska potwierdzenie 40-u godzin formalnej edukacji (contact hours) w zakresie zarządzania 

projektami, dzięki czemu spełni wymagania dla przystąpienia do egzaminu certyfikującego (35 godzin 

dla PMP®, 23 godziny dla CAPM®). 

Agenda 
1. Test wstępny: 

 Przeprowadzenie testu wstępnego (25 pytań, 30 minut). 

 Podsumowanie testu wstępnego, ogólne omówienie wyników, identyfikacja obszarów sprawiających 

największe trudności. 

2. Zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®/CAPM®: 

 Porównanie certyfikacji PMP® i CAPM® – przeznaczenie, różnice. 

 Wymagania certyfikacyjne i zasady ich weryfikacji. 

 Procedura aplikowania na egzamin. 

 Porady praktyczne związane ze składaniem aplikacji. 

3. Egzamin PMP®/ CAPM®: 

 Charakterystyka podejścia PMI do zarządzania projektami – wnioski na egzamin. 

 Specyfika i typowe konstrukcje pytań egzaminacyjnych. 

 Metody eliminowania niepoprawnych odpowiedzi. 

4. Terminologia PMBOK® Guide. Projekty w organizacji: 

 Projekty, programy, portfele, PMO i związki między nimi. 

 Relacje i różnice w zarządzaniu projektem, programem, portfelem. 

 Projekty w organizacji. Projekty a działalność operacyjna. Rola projektów w realizacji strategii. 

 Typowe formy struktur organizacyjnych zarządzania projektami. 

 Podstawowe role projektowe. Kompetencje kierownika projektu. 

 Cykl życia projektu i jego rodzaje. 

 Grupy procesów zarządzania projektami – relacje pomiędzy nimi. 

 Powtórka – przypomnienie najważniejszych pojęć. 

 Runda pytań egzaminacyjnych. 

5. Zarządzanie integracją. 

6. Zarządzanie zakresem. 

7. Zarządzanie czasem. 

8. Zarządzanie budżetem. 

9. Zarządzanie komunikacją. 



10. Zarządzanie interesariuszami. 

11. Zarządzanie ludźmi w projekcie. 

12. Zarządzanie ryzykiem. 

13. Zarządzanie jakością. 

14. Zarządzanie zamówieniami. 

UWAGA: Opis przebiegu szkolenia dla każdego z obszarów wiedzy PMBOK® Guide (punkty 5-14): 

 Rola obszaru w zarządzaniu projektem. 

 Podstawowa terminologia i wprowadzenie do obszaru. 

 Procesy w obszarze wiedzy i związki między nimi oraz z procesami z innych obszarów wiedzy 

PMBOK® Guide. 

 Omówienie procesów w obszarze – narzędzia i techniki, wejścia do i wyjścia z procesów (w tym 

ćwiczenia praktyczne). 

 Runda pytań egzaminacyjnych z obszaru wiedzy. 

15. Kodeks PMI Code of Ethics and Professional Conduct: 

 Najważniejsze wytyczne kodeksu. 

 Runda pytań egzaminacyjnych z kodeksu etycznego PMI. 

16. Egzamin próbny: 

 Przeprowadzenie egzaminu próbnego (100 pytań, 2 godziny – połowa egzaminu PMP®). 

 Sprawdzenie testów, omówienie pytań i obszarów sprawiających trudności. 

17. Podsumowanie szkolenia: 

 Wnioski ze szkolenia. 

 Omówienie sposobów planowania dalszej nauki uczestników. 

Certyfikacja 
 Project Management Professional (PMP®) to najstarszy na rynku i jeden z najpopularniejszych 
certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez największą organizację zrzeszającą profesjonalistów 
zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®). Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest 
wykazanie minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami. Egzamin PMP® jest przeprowadzany za 
pomocą komputera, składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 4 godziny. W trakcie 
egzaminu nie można korzystać z podręcznika ani żadnych innych pomocy. Egzamin odbywa się w wyłącznie w 
języku angielskim. Preferowana znajomość języka angielskiego to B2+/C1. Możliwe jest skorzystanie z polskiego 
tłumaczenia wspierającego na egzaminie. Certyfikat wydawany jest na 3 lata, a do jego przedłużenia konieczne 
jest zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).  
 


