
 

ALTKOM - PR+PROnline 

Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej IT – 77 godzin 

 

Zarządzanie projektami dla menedżerów (3 dni –  po 7h x45 min  dziennie  = 21h)  

Przeznaczenie szkolenia 

Szkolenie skierowane jest do osób podejmujących decyzje o uruchomieniu projektu, biorących udział w 
jego planowaniu i realizacji, w szczególności do osób określających cele biznesowe i nadzorujących 
projekt, jak również do korzystających z jego wyników. 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia 

Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę potrzebną do sprawnego zarządzania w 
organizacjach prowadzących działania projektowe, określania potrzeby uruchomienia projektu, roli 
kierownika projektu, zespołu i właściwej metodyki oraz nadzorowania przebiegu 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy 

Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorowaniem projektów. 

Program szkolenia  

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 

• czym jest projekt - podstawowe definicje 

• projekt a proces 

• miejsce projektów w zarządzaniu firmą/organizacją 
 

2. Metodyki projektowe 

• korzyści ze stosowania metodyki 

• PMI, PRINCE2®, AgilePM® – podstawowe założenia, porównanie 

• dopasowanie metodyki do specyfiki organizacji i specyfiki projektu 
 

3. Organizacja projektu 

• analiza interesariuszy i strategia postępowania, 

• struktura organizacyjna projektu i występujące w nim role 

• poziomy decyzyjne i poziomy zarządzania 

• wybór najlepszych kandydatów do poszczególnych ról 
 

4. Przygotowanie i inicjowanie projektu 



 

• formułowanie celu 

• uzasadnienie biznesowe 

• karta projektu/dokument inicjujący projekt 
 

5. Planowanie projektu 

• planowanie według produktów 

• planowanie według działań 

• harmonogramy 

• planowanie kosztów 
 

6. Elementy sterowania 

• strategiczna rola etapów, 

• zarządzanie przez tolerancje/bufory 
 

7. Komunikacja w projekcie 

• plan komunikacji 

• metody/techniki komunikacji 
 

8. Zarządzanie zmianami w projekcie 

• zarządzanie zmianą i zarządzanie konfiguracją 

• idea zagadnień projektowych 
 

9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

• analiza ryzyka (idea ryzyka i rodzaje analizy) 

• reakcje na ryzyko 
 

10. Realizacja i raportowanie postępu prac 

• wybrane techniki kontroli prac 
 

11. Rozliczenie i zamknięcie projektu 

• kryteria sukcesu 

 

Planowanie harmonogramów, kontrola realizacji projektów oraz zarządzanie projektami przy 

użyciu Project Online (EPM) w branży IT w środowisku pracy zdalnej [2 dni + 4 dni = 42 h] 

W dzisiejszych czasach zdecydowanie każda chcąca się rozwijać firma prowadzi mniejsze lub większe 
projekty. Z reguły są one prowadzone w oparciu o różne metodyki, które mogą być wspierane przez 
specjalne aplikacje. Najpopularniejszym programem tego typu jest Microsoft Project. Aplikacja ta 
kompleksowo wspiera nas w zarządzaniu nawet najbardziej skomplikowanymi projektami. 

 

 



 

Przeznaczenie szkolenia 

Szkolenieskierowane jest do osób, które chcą poznać zasady prawidłowego tworzenia harmonogramów 
oraz zarządzania zadaniami i zasobami w Microsoft Office Project 2019, w tym do kierowników projektów, 
którzy  chcą nimi profesjonalnie  zarządzać.Jeżeli nie miałeś jeszcze do czynienia z MS Project, albo, po 
prostu chcesz się nauczyć profesjonalnego  tworzenia harmonogramów, zarządzania  zasobami i ich 
dostępnością, rozwiązywania problemów nadmiernych alokacji, śledzenia postępów prac i raportowania,  
jest to szkolenie dla Ciebie. 

Program szkolenia 

 

Cześć I. Aspekty metodyczne planowania projektu (2 dni: 14h)  

1. Elementy planowania projektu 

• procesy planowania i elementy planu 

• rodzaje i poziomy planów 

 

2. Definiowanie zakresu projektu 

3. Specyfikacja wymagań do produktu końcowego 

4. Planowanie oparte na produktach 

5. Struktura podziału produktów/struktura podziału pracy 

6. Harmonogramowanie 

• typy harmonogramów, 

• metody sieciowe w planowaniu 

• analiza ścieżki krytycznej 

 

7. Szacowanie czasu i kosztów zadań 

8. Metody szacowania 

9. Szacowanie metodą PERT 

10. Zasoby w projekcie 

• alokacja zasobów 

• bilansowanie zasobów 

 

11. Kontrola realizacji projektu 

• śledzenie postępu prac projektowych 

• metoda wartości wypracowanej (Earned Value) 

 

12. Rozwiązywanie zagadnień projektowych, raportowanie 



 

 

Cześć II. Planowanie projektu z wykorzystaniem MS Project i MS Project Online (4 dni: 28h)  

1. Podstawowe informacje: 

• zastosowanie i wykorzystywanie aplikacji w życiu projektu – wstępne informacje 

• omówienie wstęgi, kart i opcji Microsoft Project 

• dostosowanie środowiska do pracy 

Moduł pozwoli na szybkie dostosowanie opcji i ustawień aplikacji w celu optymalizacji czasu przy 
tworzeniu harmonogramów i ich późniejszej modyfikacji. 

 

2. Wprowadzanie informacji o zadaniach: 

• wpisywanie danych do tabeli 

• określanie czasu trwania zadań 

• operacja na zadaniach: edycja, przemieszczanie, usuwanie, podział na części 

• zależności pomiędzy zadaniami 

• czas wyprzedzenia i opóźnienia 

• wprowadzanie zadań rekurencyjnych 

• wyświetlanie informacji o zadaniach 

• wprowadzanie uwag/notatek 

• umieszczanie zadań na osi czasu 

Prawidłowe wprowadzanie informacji o zadaniach i wykorzystywanie odpowiednich relacji między 
zadaniami będzie skutkowało mniejszym nakładem pracy z harmonogramem w dalszym życiu 
tworzonego projektu.  

 

3. Harmonogram Gantta i metoda ścieżki krytycznej 

4. Podstawowe widoki aplikacji 

5. Kolumny: wyświetlanie i ukrywanie informacji w tabelach 

6. Wyświetlanie informacji o projekcie 

Wyświetlanie odpowiednich widoków oraz czerpanie informacji o danym projekcie i jego wszystkich 
elementach pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku zauważonych problemów. 

 

7. Wprowadzanie informacji o zasobach: 

• rodzaje zasobów 

• sposoby przypisywania zasobów do zadań 

• pracochłonność 



 

Wiedza o zasobach przydzielonych w projekcie pozwala na ich optymalne wykorzystywanie, a także 
panowanie nad odpowiedzialnością poszczególnych osób za wykonanie zadań oraz zapotrzebowanie 
na materiały i wydatki dodatkowe. 

 

8. Tworzenie, modyfikacja i usuwanie kalendarzy: 

• projektu 

• zasobów 

• zadań 

 

9. Zastosowanie typów zadań przy tworzeniu i modyfikowaniu harmonogramu. 

Zastosowanie odpowiednich kalendarzy w harmonogramie przekłada się na jak najlepsze dopasowanie 
do realiów informacji o ramach czasowych projektu. Natomiast umiejętność posługiwania się typami 
zadań przyczynia się do bezproblemowego wprowadzania zmian w projekcie. 

 

10. Dostosowywanie wyglądu: 

• formatowanie elementów na wykresie Gantta 

• formatowanie harmonogramu 

 

11. Drukowanie informacji pochodzących z projektu  

Zmodyfikowany wygląd tabel lub wykresu Gantta pozwala na szybsze odnajdowanie najważniejszych 
informacji w projekcie i wydrukowanie ich w czytelny sposób. 

 

12. Zarządzanie zadaniami w projekcie 

• ograniczenia czasowe dla zadań 

• priorytety zadań 

• wykorzystanie typów zadań do optymalizacji harmonogramu 

Zarządzanie informacjami o zadaniach umożliwi bezproblemowe wprowadzanie zmian w przyszłości  
i odpowiednie przekształcanie czasu trwania zadań lub nakładu pracy w modyfikowanym zadaniu. 

 

13. Zarządzanie zasobami w projekcie 

• dostępność zasobów 

• wprowadzanie rożnych stawek kosztów dla rożnych zadań i w zależności od daty 

• przypisywanie pracy w nadgodzinach 

• rozwiązywanie przeciążeń (konfliktów przypisania zasobów) 

Zaawansowane wykorzystywanie funkcjonalności Microsoft Project 2016 dotyczących zasobów pozwoli 
kierownikom projektów na optymalne podejmowanie decyzji o ruchach dostępnych zasobów, a także 



 

pomoże w rozwiązywaniu nadmiernej alokacji. Odpowiednie wprowadzanie informacji o kosztach 
zasobów zapewni poprawne wyliczanie kosztów projektu. 

 

14. Zarządzanie projektem 

• tworzenie planu bazowego projektu 

• kontrola kosztów planowanych (koszt projektu, koszty zadań, koszty zasobów) 

• śledzenie postępu i kontrola realizacji projektu 

Śledzenie realizacji projektu, a także jego kosztów i możliwość porównywania z wersją pierwotną 
przyczyni się do lepszej kontroli i szybszego podejmowania decyzji w trakcie trwania projektu. 

 

15. Wyświetlanie i wyszukiwanie informacji 

• filtrowanie i sortowanie danych projektu 

• modyfikowanie widoków aplikacji, dostosowywanie ich do własnych potrzeb,  

tworzenie nowych 

• tworzenie własnych tabel 

Operacje filtracji i sortowania, a także wyświetlanie odpowiednich widoków i tabel pozwala kierownikowi 
na jak najlepszy dostęp do informacji o zadaniach, zasobach i przydziałach w projekcie. 

 

16. Współpraca z usługą Project Online 

• przeznaczenie project online 

• elementy interfejsu microsoft project web app 

• publikacja projektu 

• przeglądanie zadań 

• aktualizacja postępu zadań 

• praca z zasobami 

• wysyłanie dokumentów związanych z projektem do serwera Microsoft Project Server 

• łączenie dokumentów do określonych zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efektywna praca zdalna dla zespołów [2x7h = 14h]  

 

Przeznaczenie szkolenia 

 

Szkolenie jest skierowane do osób, które zaczęły pracę w formule zdalnej i chciałyby wypracować 
skuteczną formę współpracy i komunikacji w zespole z wykorzystaniem narzędzi internetowych oraz 
sprawdzonych praktyk pracy zdalnej. Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla kadry zarządzającej 
zespołem zdalnym, jak i dla samych pracowników pracujących w tej formule. 

  

Metoda Szkolenia: 

• Distance Learning 
• Szkolenie w formie wykładu (istnieje możliwość wydłużenia szkolenia do trzech dni, z dodaniem 

warsztatów dla uczestników) 

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia 

 

Umiejętność skutecznej komunikacji i efektywnej współpracy z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej. 
Poznanie nie tylko narzędzi, ale także metod pozwalających maksymalnie wykorzystać narzędzia, 
zminimalizować negatywny wpływ odległości oraz wypracować produktywne środowisko pracy dla całego 
zespołu. 

 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy 

Podstawowa umiejętność pracy z komputerem, pakietem biurowym oraz narzędziami online takimi jak 
poczta e-mail, chat, czy udostępnianie plików. 

 

Język szkolenia 

• polski 

 

Program szkolenia  

 

1. Wprowadzenie 

• telepraca a praca z domu (WFH) 

• okazje i wyzwania wynikające z telepracy 

• telepraca jako rozwiązanie w sytuacji kryzysowej 
 
 



 

2. Wyzwania pracy zdalnej 

• jak nie zagubić się w nowej sytuacji 

• procedury a kultura pracy zdalnej 

• co kontrolować? kiedy kontrolować, kiedy nie? 

• mierzenie czasu pracy, czy mierzenie efektywności pracy 
 

3. Efektywne środowisko pracy 

• jak pokonać rozpraszacze w biurze i zdalnie 

• proste narzędzia produktywności i samodyscypliny 

• właściwe metryki i indykatory dla pracy zdalnej 

• ROWE - orientacja na rezultaty 
 

4. Narzędzia pracy zdalnej 

• jak wykorzystywać komunikatory i czaty 

• social media w pracy zdalnej 

• zarządzanie projektami i zadaniami 

• dokumentacja pracy i efektywna wymiana wiedzy 
 

5. Skuteczna komunikacja 

• właściwe podejście do kontroli pracownika zdalnego 

• nieinwazyjne śledzenie czasu pracy 

• wspieranie pracownika zdalnego 

• jak i kiedy prowadzić spotkania zdalne 

• efektywne metody spotkań online 

• widoczność pracy, proste raportowanie postępów 

• kiedy komunikacja synchroniczna, kiedy asynchroniczna 
 

6. Przepisy i bezpieczeństwo 

• GDRP/RODO a praca zdalna - na co zwrócić uwagę 

• dostępne narzędzia bezpiecznej pracy zdalnej 

• przepisy o telepracy - pracodawca i telepracownik 

• lista dobrych praktyk dla zachowania bezpieczeństwa 
 

7. Zdalne zarządzanie projektem  

• jak metodyki zwinne wspierają pracę zdalną 

• metody skutecznej pracy ciągłej (procesowej) 

• metody skutecznej pracy etapowej (projektowej) 
 

8. Zdalne zarządzanie zespołem  

• jak budować samoorganizujące się zespoły 

• wykorzystanie nowych form tzw. organizacji fraktalnej 

• rola menedżera w nowej rzeczywistości 
 



 

 
9. Zdalne zapewnienie jakości  

• lekcje ze wschodu - Lean w pracy zdalnej 

• kontrola jakości na każdym etapie 

• wskaźniki i metryki jakości, które można mierzyć zdalnie 
 

10. Wymiana wiedzy i rozwój umiejętności online 

• proste i skuteczne metody wymiany wiedzy w pracy zdalnej 

• dokumentowanie pracy 

• procedury i procesy - kiedy metoda odgórna, kiedy oddolna 

• retencja wiedzy - jak budować organizację uczącą się 
 

11. Podsumowanie 

• kroki do wprowadzenia w firmie “na teraz” 

• wyzwania i zagrożenia, na które trzeba zwrócić uwagę 

• jak przygotować w firmie stały komponent pracy zdalnej 

• kultura pracy zdalnej - ciągła nauka i doskonalenie w nowej sytuacji 

 


