
   

  

Jak w planowaniu rozwoju osobistego wykorzystać ICB4,  

nowy standard kompetencji PMa?  

Tomasz Leśniowski, Bogumił Dałkowski 

Kiedy: 04.10.2018 (czwartek), godz. 17:30 

Gdzie: hotel Jana Pawła II we Wrocławiu 

  

  

ICB4 – nowy standard IPMA w zakresie kompetencji Project Managera oraz nowe zasady 

certyfikacji omówią Panowie Tomasz Leśniewski - Prezes Zarządu IPMA Polska oraz dr inż. 

Bogumił Dałkowski - asesor wiodący IPMA Polska. 

Zapraszamy na kolejne otwarte seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska 

sponsorowane przez firmy ELEKTROTIM S.A. oraz PROCOM System S.A. 

 

AGENDA 

  

od 17:30 Zapraszamy na networking przy kawie 

18:00 
Powitanie; newsy z IPMA 

Andrzej Łazowski – członek Zarządu DGR IPMA 

18:15 

ICB4 – nowy standard IPMA kompetencji PM; różnice w stosunku do 

ICB3 

Tomasz Leśniowski - prezes Zarządu IPMA Polska 

19:15 Przerwa - networking 

19:30 
Nowa formuła certyfikacji IPMA-D w kontekście standardu ICB4 

Bogumił Dałkowski - asesor wiodący IPMA Polska 

20:00 
Podsumowanie seminarium 

Andrzej Łazowski – członek Zarządu DGR IPMA 

  

Tematyka spotkania obejmuje następujące elementy kompetencji wg Wytycznych Kompetencji IPMA (NCB 

3.0) stanowiących podstawę certyfikacji IPMA-4-L-C: 

1.01 Sukces zarządzania projektem, 1.02Interesariusze, 1.03 Wymagania i cele projektu, 1.04Ryzyko: zagrożenia i szanse, 1.06 



Organizacja projektu, 1.07 Praca zespołowa, 1.09 Struktury projektu, 1.11 Czas i etapy projektu, 1.15 Zmiany,1.18Komunikacja, 2.02 

Zaangażo wanie i motywacja, 2.07 Kreatywność, 2.08 Zorientowanie na wyniki, 2.10 Konsultowanie, 2.12 Konflikty i kryzysy, 2.14 

Docenianie wartości, 3.02 Orientacja na programy. 

Zarejestrowani uczestnicy spotkania, posiadacze certyfikatów IPMA uzyskują 6 JAP (Jednostka Aktywności 

Projektowej), wymagane przy recertyfikacji. 

  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - obowiązuje rejestracja poprzez platformę EventBrite 

korzystając z poniższego linku:  

https://www.eventbrite.com/e/jak-w-planowaniu-rozwoju-osobistego-wykorzystac-icb4-

nowy-standard-kompetencji-pma-tickets-50576004190?aff=ipma 

Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają członkowie IPMA Polska, pozostali 

zainteresowani - w miarę wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  

 

PRELEGENT 

  

 

Tomasz LEŚNIOWSKI 

Prezes Zarządu IPMA Polska, Członek Zarządu pm2pm sp. z o. o., Konsultant, 
Trener.  
Współpracuje z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów, 
zarządzaniu operacyjnym i koordynacji prac podległych zespołów 
projektowych. W zarządzaniu projektami wykorzystuje także zwinne metody 
oparte o kanban. Współtwórca i realizator strategii firmy informatyczno - 
szkoleniowej. W 2008 roku otrzymał tytuł Atlasa Project Management za 
szerzenie wiedzy i idei o zarządzaniu projektami w Polsce.   
Przez kilkanaście lat zajmował się realizacją projektów dla firm 
prowadzących działalność w branży energetycznej, lotniczej, przemysłowej, 
budowlanej, handlowej, automotive oraz administracji samorządowej i 
uczelni wyższych. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project 
Excellence Award (PPEA) 2011. Od czterech lat Asesor wiodący nagrody 
PPEA.  
Od 2009 r. Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. 
Posiada Certyfikat zarządzania projektami IPMA lev. A oraz Certyfikat 
Prince2 Foundation. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania 
projektami (w tym projektami B+R), zarządzania zespołem oraz tworzeniu 
projektów wg metodyki PCM (Project Cycle Management).  

https://www.eventbrite.com/e/jak-w-planowaniu-rozwoju-osobistego-wykorzystac-icb4-nowy-standard-kompetencji-pma-tickets-50576004190
https://www.eventbrite.com/e/jak-w-planowaniu-rozwoju-osobistego-wykorzystac-icb4-nowy-standard-kompetencji-pma-tickets-50576004190
https://www.eventbrite.com/e/jak-w-planowaniu-rozwoju-osobistego-wykorzystac-icb4-nowy-standard-kompetencji-pma-tickets-50576004190


 

dr inż. Bogumił Tomasz DAŁKOWSKI 

First Assessor IPMA Polska, doktor nauk technicznych, stypendysta Alexander von 

Humboldt Stiftung, partner firmy GET Manager, wykładowca zastosowań badań 

operacyjnych i systemów zarządzania na Politechnice Wrocławskiej i w szkołach 

biznesu. 

Współzałożyciel i członek zarządu dwóch pierwszych kadencji (1999-2003) SPMP 

(Stowarzyszenia Project Management Polska – obecnie IPMA Polska); redaktor 

polskich wytycznych kompetencji IPMA (IPMA National Competence Baseline – 

edycje 2002, 2009, 2017), First asesor IPMA International Project Management 

Award, członek Kierownictwa Strategicznego CERT IPMA Polska (2007-2013), 

inicjator i manager konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z zakresu 

zarządzania projektami (2002-2007), inicjator, współautor systemu certyfikacji 

studentów i manager programu certyfikacji IPMA-Student (2012-2013), członek 

Komitetów Programowych konferencji i projektów IPMA. Przewodniczący 

Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA (2008-2014). Laureat nagrody 

Stowarzyszenia IPMA Polska „Atlasy Project Management’u” 2010. Honorowy 

członek Stowarzyszenia IPMA Polska (2016). 

Microsoft Certified Professional. Konsultant merytoryczny polskich wydań publikacji 

Microsoft nt Enterprise Project Management. MVP Microsoft Project 98. 

Współautor wielu publikacji z dziedziny zarządzania projektami i zastosowań badań 

operacyjnych. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań systemowych 

w dziedzinie zarządzania projektami, prowadzi szkolenia, doradztwo i audyty 

projektów. 

Zachęcamy również do zapoznania się na stronie IPMA z relacją z wrześniowego 

seminarium DGR IPMA Polska "Potencjał pozytywnych relacji w zarządzaniu projektami". 

 

SPONSORZY WYDARZENIA 

  

 

  

ELEKTROTIM S.A. wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz 

elektroenergetyczne, jak również systemy automatyki dla 

budownictwa, przemysłu i energetyki. Misja ELEKTROTIM S.A. 

brzmi: "BEZPIECZNIE DOSTARCZAMY WARTOŚCI ISTOTNE 

DLA KLIENTÓW".  

  

  

PROCOM SYSTEM S.A. działa na polskim rynku od 1989 r., 

oferując kompleksową realizację zadań z zakresu automatyki 

przemysłowej, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, 

systemów ochrony środowiska oraz autorskich aplikacji 

informatycznych. 

 

https://ipma.pl/gr/dolnoslaska-grupa-regionalna/aktualnosci/podsumowanie-seminarium-dolnoslaskiej-grupy-regionalnej

