
Akredytowane szkolenie 

Change Management Foundation 

Czas szkolenia: 3 dni (24 h) 

Szkolenie i egzamin w j. polskim 

 

 Czym jest Change Management?  

Change Management to międzynarodowe standardy zarządzania zmianą w organizacji, która 

obejmuje zestaw kompleksowych praktyk, badań i doświadczeń związanych z procesem 

przeprowadzania zmian oraz krytyczne czynniki wpływające na zachowanie człowieka podczas 

zmiany. Zmiana może być efektem zarówno czynników zewnętrznych (np. innowacje, nowe 

ustawodawstwo), jak i wewnętrznych (np. rozwój lub poszerzenie działalności firmy). 

 

Metodyka Change Management stanowi naturalne rozszerzenie i uzupełnienie dobrych praktyk 

z zakresu zarządzania projektami, m.in. PRINCE2®, AgilePM® czy MSP®. 

 

 O szkoleniu Change Management Foundation  

Szkolenie Change Management na poziomie Foundation obejmuje koncepcje i dobre praktyki 

zarządzania zmianą. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z 

zespołami i jednostkami w wielu perspektywach: uczenia, motywowania, komunikowania się, 

tworzenia i prezentowania wizji zmiany, czy też radzenia sobie z oporem na zmianę. 

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne. Kurs odbywa się w 

języku polskim, natomiast materiały szkoleniowe są dostępne zarówno w języku polskim, jak i 

angielskim. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu przygotujesz się do zdobycia uznawanego na arenie 

międzynarodowej certyfikatu Change Management Foundation. 

Podczas szkolenia weźmiesz udział w autorskiej grze szkoleniowej Change Management Game: 

Bistro Rewolucja. Dzięki rozgrywce zrozumiesz, dlaczego sprawne przekazywanie ludziom informacji 

jest jednym z kluczy do sukcesu w zarządzaniu zmianą, dowiesz się, jak sobie radzić z oporem na 

zmianę oraz w jaki sposób zarządzać interesariuszami w trakcie zmiany. Zdjęcia z rozgrywki: 



  

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

Udział w szkoleniu Change Management Foundation nie wiąże się z żadnymi wymaganiami 

wstępnymi. Może wziąć w nim udział zatem każdy, kto jest zainteresowany tematyką zarządzania 

zmianą i chciałby poznać międzynarodowe standardy Change Management. Szkolenie w 

szczególności dedykowane jest: 

 obecnym i przyszłym kierownikom projektu, kierownikom zespołów projektowych, Project 

Managerom, kadrze zarządzającej projektami, 

 obecnym i przyszłym kierownikom / liderom zmiany w organizacji oraz osobom biorącym 

udział w procesie zarządzania zmianą, 

 wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z zakresu zarządzania zmianą, a także 

uzupełnieniem wiedzy z zakresu zarządzania projektami o nowy materiał. 

Korzyści ze szkolenia 

Dzięki 3-dniowemu szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu najlepszych praktyk 

zarządzania zmianą zgodnie z metodyką Change Management. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na 

egzaminie otrzymasz uznawany na arenie międzynarodowej i ważny bezterminowo certyfikat 

Change Management Foundation. Co dzięki temu zyskasz? 

 Zdobędziesz cenione wśród pracodawców umiejętności! Wśród nich między innymi 

umiejętność tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie czy umiejętność 

identyfikacji osobowościowych interesariuszy zmiany. Dzięki dopasowaniu działań z obszaru 

zarządzania zmianą firmy uzyskiwały średnio 143% zakładanych korzyści! 

 Zwiększysz swoją konkurencyjność na rynku pracy! Posiadany certyfikat będzie wyróżnikiem 

w Twoim CV, zwłaszcza w procesie rekrutacji na stanowiska kierownicze w 

przedsiębiorstwach. 

 Potwierdzisz znajomość wiedzy niezbędnej do skutecznego wprowadzania zmian 

w organizacji. Wiedzę będziesz mógł wykorzystać w różnych branżach i sektorach gospodarki. 



Program szkolenia 

1. Gra szkoleniowa Change Management Game: Bistro Rewolucja. 

2. Zmiana a Osoba (uczenie się ludzi, motywacja, modele zmiany indywidualnej, różnice indywidualne). 

3. Zmiana a Organizacja (metafora organizacji, kultura i klimat organizacji, modele zmiany, czynniki zmiany, 

misja i wizja organizacji). 

4. Angażowanie interesariuszy i Komunikacja (strategie zarządzania interesariuszami, identyfikacja 

i segmentacja interesariuszy, maski i mapy empatii, mapowanie interesariuszy, strategie wywierania 

wpływu, informacja zwrotna, komunikowanie zmiany, planowanie komunikacji). 

5. Zmiana w praktyce (gotowość do zmiany, budowanie zespołu zmian, plan zarządzania zmianą, opór 

i praca z oporem w organizacji, ocena dotkliwości zmiany). 

6. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu Change Management na poziomie Foundation. 

7. Egzamin Change Management Foundation.* 
 

*Egzamin Change Management Foundation to test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań. Aby zaliczyć egzamin, należy zaznaczyć co 

najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Czas trwania: 40 minut. Język: polski lub angielski. 


