
CHANGE MANAGEMENT FOUNDATION

Liczba godzin: 24h

Prowadzący: Inprogress

Opis: Change Management Foundation jest zbiorem koncepcji i dobrych praktyk 
zarządzania zmianą w organizacji. Opiera się na sprawdzonych, polecanych 
metodach działań usprawniających przeprowadzenie i utrzymanie zmiany 

biznesowej. Dzięki zapoznaniu uczestników ze sposobami pracy z jednostkami i 
zespołami z perspektywy uczenia, motywowania, komunikowania się, tworzenia i 

prezentowania wizji zmiany, radzenia sobie z oporem – efektywność 
wprowadzania przez nich zmian ulegnie poprawie. 

Kluczowe kompetencje: Zakres szkolenia: Wymagania:

▪ Zarządzanie 
zmianą

▪ Praca w zespole
▪ Skuteczna 

komunikacja
▪ Zarządzanie 

zespołem

▪ Wprowadzenie do 
zarządzania zmianą

▪ Zmiana a osoba
▪ Zmiana a organizacja
▪ Angażowanie 

interesariuszy
▪ Komunikacja
▪ Wpływ zmiany na 

organizację
▪ Zmiana w praktyce

▪ Brak wymagań 
wstępnych

* Szkolenie certyfikowane! 



CHANGE MANAGEMENT FOUNDATION

PROGRAM SZKOLENIA

➢ Moduł 1. Zmiana, a osoba – zrozumienie procesu uczenia się ludzi w 
procesie zmiany, motywacje człowieka, różnice indywidualne. 

➢ Moduł 2. Zmiana, a organizacja – misja, wizja, portfel, program i projekt, a 
zarządzanie zmianą, stosowanie modeli wprowadzania zmian, role w 
zarządzaniu zmianą

➢ Moduł 3. Komunikacja i interesariusze – jak zarządzać interesariuszami w 
zmianie, narzędzia angażowania interesariuszy, komunikacja w procesie 
zmiany

➢ Moduł 4. Zmiana w praktyce – wpływ zmian na organizacje, budowanie 
gotowości do zmiany, opór i radzenie sobie z oporem, budowanie planu 
zarządzania zmianą 

*Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym!*



CHANGE MANAGEMENT FOUNDATION

PROWADZĄCY

FIRMA INPROGRESS

Firma Inprogress jest jednym z liderów branży szkoleniowej w Polsce. Każdego roku
firma jest klasyfikowana w ścisłej czołówce rankingu największych dostawców usług
szkoleniowych według Computerworld. Jesienią 2019 roku zostali liderem rynku
szkoleń AgilePM® oraz szkoleń obszaru Project Management w ramach badania
„Trusted Training Radar® for AgilePM®” przeprowadzonym przez Course Conductor.
Inprogress specjalizuje się w szkoleniach akredytowanych. Biorąc udział w
akredytowanym szkoleniu, kursanci podlegają opiece doświadczonego trenera, który
pozytywnie przeszedł akredytację, a co za tym idzie – gwarantuje rzetelną wiedzę
oraz potwierdzone umiejętności w nauczaniu. Przez cały czas trwania szkolenia
uczestnicy korzystają ze starannie zweryfikowanych materiałów, dostosowanych tak,
aby przekazywane informacje były łatwo przyswajalne i ułatwiały zdanie egzaminu.
Dzięki międzynarodowym egzaminom kończącym się uzyskaniem certyfikatu,
kursanci potwierdzają wysoki poziom wiedzy i kwalifikacji, wzmacniając tym samym
swoją pozycję w firmie i podnosząc wartość na rynku pracy. Sylwetki trenerów firmy
Inprogress dostępne są na stronie: https://inprogress.pl/ofirmie/eksperci/ .

https://inprogress.pl/ofirmie/eksperci/

