
 
 

 

„Zarządzenie projektami dla Executive” 
Oferta 2-dniowego szkolenia  

 

 

Wykładowca  

 

 | 

 

Usamah Afifi  

(MBA, PMP)  
przedsiębiorca, menadżer, 

konsultant, wieloletni 

wykładowca studiów MBA 

w Szkole Biznesu PW, trener 

i coach (MLC). 

 

Absolwent Executive Management Studies London Business School, 

MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej  

oraz Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. 

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie międzynarodowe w obszarach 

transformacji biznesowej i zmian, łączącej biznes  

z technologią. Zajmował kierownicze stanowiska w takich 

korporacjach: Sybase, IBM, PwC, Lockheed Martin, American 

Management Systems. Obecnie Działa również jako strategiczny 

doradca dla kadry menadżerskiej klientów. Posiada doświadczenie  

w zarządzaniu złożonymi projektami i dostarczaniu efektów 

biznesowych, począwszy od realizacji strategii, zarządzania zmianą 

 i przebudowy procesu do wdrożenia rozwiązań informatycznych i 

outsourcingu - w takich branżach jak finanse, telekomunikacja, 

przemysł, handel i media. Zarządzał dużymi zespołami (100 + ). 

 
 

Zbigniew Traczyk 

|(MBA, PMP) 

Delivery Manager IBM,  

wieloletni wykładowca 

studiów MBA 

w Szkole Biznesu PW 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki, PMI 

Project Management Professional, Master in Project Management - 

George Washington University 

2003- 2005 - „Sponsor/Założyciel” Project Management Institute, 

Warsaw Poland Chapter oraz Prezes Stowarzyszenia. Mentor PMI dla 

regionu Europy Południowej, Wschodniej i Afryki. 

2005- 2006 - Członek PMI Ethics Standard Development Committee, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PMI WPC 2005/06/07, Członek 

Komitetu Sterującego globalnego projektu PMI Community 

Transformation Project (CTP). 

1989-98 USA - Projekty wdrożeniowe infrastruktury kontrolnej i 

teleinformatycznej w sektorze produkcyjnym i rządowym (między 

innymi US DoD, New York City Transit Authority, Stainway Piano). 

Od 1998 Kierownik Projektów wdrożeniowych IBM związanych z 

oprogramowaniem Tivoli, autoryzacją internetowych płatności 

kartami kredytowymi, uruchomieniem nowego banku detalicznego. 

Dyrektor Projektów doradczych w obszarze Zarządzania Projektami 

oraz Dyrektor Programu IT w administracji publicznej w ramach 

wejścia Polski do strefy Schengen. 

 

 

 

 



 

Termin:                                                          29-30 marca 2017r. 

Tryb zajęć:      2 sesje po 8 h zajęć 

Liczba godzin wykładowych:   16 h 

Godziny zajęć: 

 

9:00- 10:30- zajęcia 

10:45-12:15- zajęcia 

12:15- 13:15- przerwa na lunch 

13:15- 14:45- zajęcia 

15:00-16:30- zajęcia 

 

 

 

Miejsce realizacji:  Gmach Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, 

Koszykowa 79, Warszawa 

 

 

Cele szkolenia: 
 

- zrozumienie kluczowych zasad zarządzania projektami 

- zrozumienie różnicy pomiędzy zarządzaniem operacyjnym i zarządzaniem projektami i 

zależności       między nimi  

- przedstawienie i zrozumienie pojęć zarządzania projektem, programem i portfelem projektów 

- zrozumienie krytycznych czynników sukcesu projektu 

- omówienie podstawowej terminologii związanej z zarządzaniem projektami 

- zrozumienie procesów projektowych oraz cyklu życia projektu 

- opanowanie technik zarządzania ryzykiem w projekcje, strategii redukcji ryzyka i osiągania 

sukcesu projektu 

- opanowanie technik zarządzania Interesariuszami projektu oraz skutecznych metod 

komunikacji 

- zrozumienie zasad budowy harmonogramu projektu  

- zrozumienie metody wartości wypracowanej 

- opanowanie skutecznych metod budowy zespołu projektowego 

 

Zakres szkolenia:  

 

I dzień: 
Moduł 1 – Jak być skutecznym w zarządzaniu, kluczowa terminologia 

Moduł 2 – Rozpoczęcie projektu, spotkanie inicjujące, Zarządzanie Interesariuszami 

Moduł 3 – Procesy planowania, budowanie struktury podziału prac 

 

II dzień: 
Moduł 4 – Szacowanie czasu trwania, harmonogramowanie, szacowanie kosztów 

Moduł 5 – Zarządzanie ryzykiem, komunikacja w projekcie,  

Moduł 6 – Zamknięcie projektu, podsumowanie, ewentualnie.  

 

Metoda Wartości Wypracowanej- opcjonalnie, 

  



Cena: 1800 zł 

Dla studentów i absolwentów Szkoły Biznesu PW cena wynosi 1600 zł  

 

Cena obejmuje: 

- dwudniowe szkolenie, 

- materiały oraz rekomendacja materiałów dodatkowych, 

- certyfikat ukończenia szkolenia wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej,   

- przerwy kawowe, lunch. 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz pracy na casach   
 

 

Zapisy oraz wszelkie zapytania prosimy kierować do koordynatora szkoleń 

 

Olga Adamczyk  

olga.adamczyk@biznes.edu.pl  

 tel: 22 234 70 62 

  

mailto:olga.adamczyk@biznes.edu.pl

