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MS PROJECT - usprawnij zarządzanie
projektem w organizacji

• Wykorzystanie aplikacji do sprawniejszego zarządzania projektem

• Kontrola etapów realizacji projektu 

• Zastosowanie kalendarza w celu kontroli realizacji zadań

• Wykorzystywanie funkcjonalności Microsoft Project dotyczących zasobów i kosztów 
 

20 - 21 października 2021 

Warsztat



MS PROJECT

„Na kongres „HR Business Partnering”, który odbył się w dniach 18-19 listopada 2014 r. 
organizowany przez BMS Polska jechałem z pewną dozą sceptycyzmu bazującą na moich 
doświadczeniach z udziału w konferencjach organizowanych przez inne Firmy. Moim zdaniem o 
jakości konferencji poza dobrym przygotowaniem organizacyjnym decyduje właściwy dobór tematu i 
prelegentów, i pod tym względem BMS wykonało świetną robotę. Temat był bardzo aktualny, a 
prelegenci świetnie przygotowani i otwarci na dyskusję. Reasumując udział w tym wydarzeniu 
przyniósł mi bardzo dużo korzyści. Dziękuję za zaproszenie”.

Norbert Brandt, Work Service S.A.

Szkolenie omawia kompleksowo najbardziej popularny program wspierający zarządzanie projektami jakim jest 
Microsoft Office Project. Podczas warsztatu w praktyczny sposób zostaną przedstawione walory MS Project, które 
mogą zostać wykorzystane w zarządzaniu zasobami, finansami a także zarządzanie informacją w organizacji. 
Aplikacja daje nam bardzo wiele udogodnień w zarządzaniu projektem od planowania zadań i przydzielania zasobów 
po monitoring i kontrole realizacji poszczególnych zadań. Dopiero bowiem gruntowna wiedza umożliwi kierownikom, 
uczestnikom projektów sprawne poruszanie się w tak potężnym narzędziu jak MS Project.

Adresaci

• osoby zarządzające projektem
• osoby współpracujące z zespołami projektowymi.
• osoby pracujące w dziale finansowym.
• menadżerowie i specjaliści odpowiedzialni za realizację złożonych procesów.

Czas trwania

2 dni

Cel szkolenia

•  Prawidłowe wprowadzanie informacji o zadaniach i wykorzystywanie odpowiednich relacji między zadaniami.
•  Wyświetlanie odpowiednich widoków oraz czerpanie informacji o danym projekcie i jego wszystkich elementach,  
    pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku zauważonych problemów 
•  Kontrola zasobów przydzielonych w projekcie. 
•  Zastosowanie kalendarza w celu kontroli realizacji zadań.
•  Zarządzanie informacjami i korekta danych na każdym etapie realizacji projektu.
•  Zaawansowane wykorzystywanie funkcjonalności Microsoft Project dotyczących zasobów i kosztów. 
•  Śledzenie realizacji projektu, a także jego kosztów i możliwość porównywania z pierwotną wersją projektu.

    
Ćwiczenia

Wydarzenie zostało przygotowane pod ograniczoną liczbę osób, aby zapewnić warsztatowy charakter pracy. Na 
uczestników czeka wiele ćwiczeń wspomagających łatwiejsze zapoznanie się z tematem. 



PROGRAM

“W dniu 16 marca 2016 roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „HR 
Business Partner w organizacji” zorganizowanym przez firmę BMS Polska. Tematyka spotkania spełniła moje 
wszystkie oczekiwania. Prelegentami były osoby z bogatym  doświadczeniem i wyróżniały się szeroką wiedzą z 
prezentowanej tematyki. Organizator zadbał o doskonałą atmosferę spotkania i o najdrobniejsze szczegóły, 
które miały wpływ na ogólny jego odbiór. Organizator był wrażliwy na wszystkie potrzeby uczestników i 
reagował na nie. Wszystkim osobom zainteresowanym tematyką i obszarem HR polecam wzięcie udziału 
spotkaniach organizowanych przez BMS.

Marta Stępkowska-Pittner, Zelmer 

1. Czym jest projekt ?
 
2. Zarządzanie projektem 

• Menedżer Projektu 
• Metoda ścieżki krytycznej 

3. Interfejs Użytkownika 

• Widoki 
• Sortowanie i filtrowanie danych 

4. Wprowadzanie informacji podstawowych 

• Ustawienia parametrów projektu 
• Ustawienie parametrów kalendarza 
• Przypisywanie kalendarza do projektu 
• Przypisywanie kalendarza do skali czasu 
• Zapisywanie projektu 

5. Harmonogramowanie 

• Wprowadzanie zadań 
• Wprowadzanie zadań kontrolnych 
• Modyfikowanie wprowadzonych zadań 
• Kalendarz zadania 
• Przypisywanie kalendarza do zadania 

6. Tworzenie zadań sumarycznych 

• Przeglądanie zadań sumarycznych 
• Modyfikacje harmonogramu z zadaniami sumarycznymi 

7. Konsolidacja wielu projektów 



         PROGRAM

8. Łączenie zadań
 
• Rodzaje zależności 
• Wprowadzanie relacji do harmonogramu 
• Czas opóźnienia i wyprzedzenia 
• Wprowadzanie warunków brzegowych 
• Zapas czasu 

9. Analiza ścieżki krytycznej 

10. Zarządzanie zasobami 

• Wprowadzanie zasobów 
• Parametryzowanie czasowe zasobów 
• Przydzielenie zasobów do zadań 
• Dodatkowe operacje na zasobach
 
11. Bilansowanie 

• Przeciążenia zasobów 
• Rozwiązywanie przeciążenia zasobów 
• Samodzielne odciążanie zasobów
 
12. Kontrola realizacji projektu 

• Plan bazowy 
• Wprowadzanie wartości rzeczywistych 

13. Export danych do programu Excel

 

Facylitacja to świetna neutralna metoda prowadzenia warsztatów i spotkań zwłaszcza w dużych organ-
izacjach. Podczas szkolenia zostało zaprezentowanych wiele technik i narzędzi trenerskich ułatwiających 
prowadzenie grupy.  Formuła kursu opiera się głównie na ćwiczeniach co bardzo ułatwia przyswajanie 
wiedzy. Trener pani Joanna Adamska poprzez swoją profesjonalną postawę  zadbała o wysoki poziom 
merytoryczny szkolenia oraz  o przyjazną atmosferę i komfort uczestników. Udział w kursie facylitacji był 
dla mnie ciekawym doświadczeniem. Serdecznie polecam liderom, którzy chcą rozwijać swoje organizacje 
oraz pracownikom działów operacyjnych i HR.

Agnieszka Tonn, Rossmann
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    TRENER

Robert Kopjas

Szkolenia Komputerowe, Ochrona danych osobowych

Niezależny ekspert z dziedziny IT. Ukończył Wydział Elektrotechniki i 
Elektroniki oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Członek 
PTI. Certyfikowany egzaminator ECDL i E-CITIZEN.

Ma wieloletnie doświadczenie jako ekspert w dziedzinie integracji i wdrożeń 
systemów informatycznych w międzynarodowych korporacjach. Współpraca 
z działami finansowymi, controlingu, księgowości połączona z wiedzą z 
zakresu wykorzystania narzędzi Microsoft Office, pozwala mu na 
rozwiązywanie problemów, z którymi na co dzień spotykają się osoby z tych 
działów. Od 2007 roku dzieli się swoim doświadczeniem jako trener. Główna 
tematyka szkoleń, które prowadzi to wykorzystanie narzędzi pakietu 
Microsoft Office do usprawnienia procesów biznesowych w firmie oraz 
zwiększenia efektywności analizy i modelowania danych. W swoich 
szkoleniach stawia na przykłady „z życia wzięte”.

.


