
“Właściwie zarządzaj trójkątem ograniczeń projektu, 
a osiągniesz sukces wysokiej jakości! ”  

 ZARZĄDZANIE ZAKRESEM, HARMONOGRAMEM I KOSZTAMI   

Ilość punktów PDU (Professional Development Units) w trójkącie kompetencji PMI®: 

- Leadership = 2        -  Strategic and Business Management = 4       -  Technical Project Management = 10 

Razem = 16  

Czas trwania:  

2 dni (16 godzin)

Forma: 

interaktywny wykład, ćwiczenia, 

studia przypadków 

Certyfikat:

PMI® REP

kierownikom projektów, 

członkom zespołów projektowych, 

kadrze kierowniczej nadzorującej projekty, 

wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu 

projektami

kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®. 

KOMU POLECAMY SZKOLENIE? 

Szkolenie wprowadzi Ciebie w świat zarządzania trzema głównymi ograniczeniami projektu: zakresem, 
czasem i kosztami. Szczegółowe zdefiniowanie tych parametrów jest kluczowym elementem planowania 
projektu. Zakres determinuje produkty docelowe projektu i  jest rezultatem zatwierdzenia wymagań
interesariuszy. Znajduje wyraz w strukturze podziału pracy (WBS), która jest podstawą do zdefiniowania 
działań projektowych, przydzielenia zasobów i stworzenia harmonogramu. Z kolei budżet powstaje w 
wyniku oszacowania kosztów zasobów niezbędnych do zrealizowania zdefiniowanych w harmonogramie 
działań. Realizacja zgodnie z zakresem, na czas oraz w ramach ustalonego budżetu to główny wyznacznik 
powodzenia każdego projektu i  sukcesu jego kierownika. To szkolenie jest także jednym z modułów 
programu Akademia PMP®, który prezentuje zaawansowane techniki zarządzania projektami oraz 
przygotowuje do prestiżowej, międzynarodowej certyfikacji Project Management Professional (PMP)®. 
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Poziom: zaawansowany   
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techniki budżetowania projektu i  jego poszczególnych fa 
tworzenie planów bazowych projektu
planowanie rezerw harmonogramowych i finansowych 
projektu
przewidywanie przebiegu projektu z wykorzystaniem 
danych historycznych
zaawansowana kontrola projektu przy wykorzystywaniu 
techniki wartości wypracowanej (Earned Value)
zintegrowany proces zarządzania zmianami
zarządzanie odchyleniami w kosztorysie i  harmonogramie
zakończenie projektu w kontekście zakresu
harmonogramu i kosztów
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