
 
 

 
Integral Technologies Sp. z o.o. 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 
tel.: 535-675-189, 22 490-01-22 kontakt@integral-tech.pl, www.integral-tech.pl 
 

ZPPP: PRINCE2® Practitioner 
 

 
Czas trwania: 2 dni 
 
Dla kogo: 
Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników Projektu, Sponsorów, Analityków Biznesowych, 
członków zespołów projektowych oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane skutecznym 
zarządzaniem projektami w zmiennym środowisku. Do udziału zachęcamy również tych, którzy 
chcieliby w swojej pracy oraz działaniach swoich zespołów wprowadzić zwinne techniki i narzędzia 
podnoszące efektywność. 
 
Korzyści: 
Zrozumienie zasad implementacji metodyki PRINCE2 w środowisku przykładowych projektów 
omawianych podczas warsztatów, w szczególności: 

 ugruntowanie wiedzy i terminologii nabytej na poziomie Foundation 

 umiejętność praktycznego definiowania ról w zespole zarządzania projektem i przydzielanie 
im obowiązków 

 umiejętność podejmowania decyzji dotyczących najlepszego zastosowania metodyki 
PRINCE2 w każdym z obszarów zarządzania projektami – zdefiniowanie, rozpoczęcie i 
zamknięcie projektu, kontrolowanie uzasadnienia biznesowego przez cały czas trwania 
projektu, reagowanie na zmiany i ryzyka 

 umiejętność prawidłowej oceny sposobu rozwiązywania zagadnień i ryzyk zgodnie z 
metodyką 

Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z innymi praktykami środowiska 
projektowego. Zdobyty certyfikat Practitioner ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i 
zwiększa wartość pracownika na rynku pracy, a w wielu środowiskach jest wręcz oczekiwany. 
 
Egzamin: 
Szkolenie kończy się egzaminem PRINCE2® Practitioner 
 
Wymagania wstępne: 
Do udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation.  
 
Zakres tematyczny: 
 

1. Wprowadzenie – część szkolenia wyjaśniająca cele i agendę szkolenia 
2. Informacja o egzaminie – część szkolenia wyjaśniająca aspekty egzaminacyjne, techniki 

zdawania egzaminu oraz rekomendacje działań służących odpowiedniemu przygotowaniu się 
do egzaminu PRINCE2 Practitioner – np. przygotowanie podręcznika 

3. Przegląd PRINCE2 – dopasowana w zależności od potrzeb powtórka zagadnień z poziomu 
Foundation 

4. Egzamin próbny nr 1 – projekt „Kalendarz” – przygotowanie do egzaminu poprzez bardzo 
szczegółową analizę przypadku – analiza każdego z 80 pytań i odpowiedzi obejmująca 
wszystkie zagadnienia projektu „Kalendarz” 

5. Egzamin próbny nr 2 – projekt „Restrukturyzacja” – przygotowanie do egzaminu poprzez 
bardzo szczegółową analizę przypadku – analiza każdego z 80 pytań i odpowiedzi 
obejmująca wszystkie zagadnienia projektu „Restrukturyzacja” 

6. Egzamin PRINCE2 Practitioner – egzamin na poziom zaawansowany znajomości metodyki 
 
Polecane szkolenia uzupełniające: 
ZPAP: AGILE Project Management Foundation 
ZPPP: AGILE Project Management Practitioner 
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