
„Projekty są wszędzie –
rola stowarzyszenia 

IPMA Polska                  
we wspieraniu 

działalności firm i 
organizacji”

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kraków, 9 kwietnia 2019 r.



IPMA – organizacja światowa 

Pierwsze na świecie stowarzyszenie 
PM, założone w 1965 r.

Pierwsze prowadzące system 
certyfikacji w oparciu o role PM 

Standardy wytyczające kierunki 
rozwoju dla osób indywidualnych, 
projektów i organizacji

Kształcenie, szkolenia i rozwój oparte 
na kompetencjach

Międzynarodowe nagrody i uznanie

Wydarzenia globalne i networking

Teraz w 72 krajach na całym świecie!



Projekty są wszędzie. IPMA jest tam, gdzie są projekty. 

Projekty w IPMA 



IPMA World Map



Większa wydajność w dostarczaniu usług - zarządzanie projektami zawiera swojego 
rodzaju “mapę drogową”, która pokazuje gdzie nie warto iść, jakich błędów unikać; 
można wtedy pracować wydajniej;

Poprawa, wzrost i większa satysfakcja klienta - kiedy projekt realizowany jest 
zgodnie z planem i przydzielonym budżetem - klient jest zadowolony. 

Większa efektywność w dostarczaniu usług – LESSONS LEARNED! strategie, które 
pozwoliły pomyślnie zrealizować projekt będą jeszcze wiele razy służyć;

Rozwój uczestników projektu - pozytywne rezultaty wykonania zadań inspirują i 
motywują do dalszego działania;

Osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku, przewaga nad konkurencją - zarządzanie 
projektami pomaga kontrolować sytuację i zaplanowane zadania;

Lepsza elastyczność – przygotowanie do zarządzania zmianą, która jest STAŁĄ w 
projektach;

Lepsza ocena ryzyka - w momencie pojawienia się zagrożenia firma ma przygotowany 
plan działania w kierunku eliminacji ryzyka;

Lepsza komunikacja między poszczególnymi członkami zespołu projektowego -
używając wspólnego języka, tych samych pojęć nie ma niedomówień; każdy widzi, co 
się obecnie dzieje w projekcie;

Korzyści z zarządzania projektami

http://goprojekt.pl/baza_wiedzy/strona/korzysci_z_zarzadzania_projektami/



Umożliwiamy 
wymianę 
doświadczeń

Wspieramy 
Project 
Managerów

IPMA – czym się zajmujemy?

Pomagamy w 
rozwoju 
zawodowym



Trzy Globalne Standardy IPMA

PEB
Dla Projektów
Stworzony, aby osiągać 
doskonałość w zarządzaniu 
projektami i programami

OCB
Dla Organizacji
Stworzony, aby rozwijać 
kompetencje organizacji 
w zakresie zarządzania 
przez projekty

Get recognizedGet certified Get results

ICB
Dla osób zaangażowanych 
pełniących różne role w 
zarządzaniu projektami 
programami i portfelem

+ AGILE Reference Guide
+ ICB for Coaches, 
Consultants & Trainers



IPMA ICB wersja 4!

ICB
Dla PM i członków 

zespołów
Stworzony dla osób 

zaangażowanych w prace 
przy projektach, 
programach 
i portfolio

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA  ICB4

ICB4 to globalny standard kompetencji indywidualnych,
opisujący kompetencje w trzech obszarach:

1. Obszar kompetencji kontekstowych „Perspektywy”,

2. Obszar kompetencji behawioralnych „Ludzie”,

3. Obszar kompetencji technicznych o „Praktyka”

i dla trzech domen:

• Zarządzanie Projektem

• Zarządzanie Programem

• Zarządzanie Portfelem



Różne role w projektach 

Kierownik Projektu

Kierownik zadania

Lider zespołu 

Dyrektor Techniczny

Sponsor projektu

Product owner

Agile leader

Risk manager

Agile coach



PM Edukacja

6 listopada 2019 Warszawa



Konkurs Project Master



Kluczowi Członkowie i Partnerzy IPMA



W Polsce od 2007 roku

Ocena projektów oparta na Modelu 
IPMA Project Excellence

Honoruje doskonałość w 
zarządzaniu projektami

Nagrodzono już 36 Finalistów

Aplikanci z firm wiodących w 
swoich branżach

Konkurs PPEA



Model Project Excellence

Ocena wg nowego modelu IPMA Project 
Excellence premiuje przywództwo i rezultaty 



Zwycięzcy!



Zapraszamy do udziału w PPEA 2019!



Finaliści i laureaci konkursu PPEA

Zwycięstwo to szansa, żeby dołączyć
do elitarnego Klubu Profesjonalistów IPMA



Szkolimy kadry trenerskie w ZP
Autoryzujemy Firmy szkoleniowe
Kolejne szkolenie Train‐The‐Trainer 2019

I zjazd: 25‐26.05; 
II zjazd: 15‐16.06; 
III zjazd: 29‐30.06 
Szczegóły: 
https://ipma.pl/szkolenie‐train‐the‐trainer

Kolejny kurs Train‐The‐Trainer



XXII Konferencja IPMA Polska 2019



Biuro IPMA Polska
ul. Starościńska 1 b lok. 3
02‐516 Warszawa
tel. 22 622 21 12
biuro@ipma.pl
www.www.ipma.pl

Ewa Zawadzka

Członek Zarządu IPMA Polska
Dyrektor CERT‐IPMA Polska
668 48 75 98
ewa.zawadzka@ipma.pl


