Integrujemy środowisko Project Management
Stowarzyszenie IPMA Polska jest instytucją non-profit, polskim oddziałem międzynarodowej instytucji
certyfikującej Project Managerów – IPMA. IPMA Polska łączy pasjonatów zarządzania projektami –
praktyków, ekspertów, naukowców, studentów. IPMA Polska to ponad 15 lat tradycji i ponad 5300
certyfikowanych Project Managerów.
Umożliwiamy wymianę doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami członkostwo w IPMA to możliwość poznania sympatyków zarządzania projektami podczas wydarzeń,
warsztatów i spotkań.
Inspirujemy do sięgania po rozwiązania stosowane w firmach zarządzanych projektowo z różnych
branż, umożliwiamy wymianę doświadczeń wśród Project Managerów.
Stwarzamy przestrzeń i warunki do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności Project Managerów
dzięki systemowi międzynarodowej certyfikacji.
Wspieramy organizacje i ludzi w zdobywaniu wiedzy oraz oferujemy pomoc organizacjom i
podmiotom wdrażającym projekty i projektowe zarządzanie organizacją.
Wdrażamy światowe standardy: Wytyczne Kompetencji Project Managerów, Model oceny projektów
Project Excellence Baseline
Korzyści z przystąpienia do IPMA Polska:
Firmy przystępujące do Stowarzyszenia IPMA Polska wybierają w ramach opłaty członkowskiej jeden z
poniższych zestawów bezpłatnych voucherów:
Zestaw I
2 bilety na Konferencję IPMA Polska + GALĘ PPEA (bezpłatne wejściówki dla 2 osób)
Zestaw II
Egzamin certyfikacyjny IPMA-D (bezpłatny voucher dla 1 osoby)
Recertyfikacja IPMA-A, IPMA-B lub IPMA-C (bezpłatny voucher dla 1 osoby)
Bilet na Konferencję IPMA Polska + GALĘ PPEA (bezpłatna wejściówka dla 1 osoby)
Zestaw III
Zestaw wydawnictw IPMA (PEB, ICB, Zarządzanie Projektami – po 1 szt.)
Egzamin certyfikacyjny IPMA-D (bezpłatny voucher dla 1 osoby)
Bilet na Konferencję IPMA Polska + GALĘ PPEA (bezpłatna wejściówka dla 1 osoby)
Zestaw IV
3 bezpłatne vouchery na egzamin certyfikacyjny IPMA-D
Zestaw V
3-dniowe szkolenie z oceny projektów wg Project Excellence Baseline (12-14 kwietnia 2019)
(bezpłatny udział dla 1 osoby).
Firma zgłasza bezpłatnie 5 osób jako członków indywidualnych, które otrzymują Pakiet Powitalny IPMA.
Osoby te otrzymują regularnie newsletter z informacjami o wydarzeniach IPMA w kraju i za granicą.
Firma otrzymuje zniżki na usługi IPMA – Konferencję IPMA (20%), konkurs PPEA (20%), egzaminy
certyfikacyjne (5%), książki i publikacje.

Korzyści pozafinansowe:
Umieszczenie logotypu wraz z opisem działalności i odnośnikiem do strony organizacji na
www.ipma.pl
Budowanie pozytywnego wizerunku wśród pracowników, kontrahentów, klientów oraz
współpracowników
Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach branżowych i tematycznych (IPMA dla PMO,
spotkania Grup Regionalnych)
Możliwość zaplanowania ścieżki rozwoju kierowników projektów w oparciu o system certyfikacji
IPMA®
Możliwość wykorzystania logotypu IPMA Polska do kreowania profesjonalnego wizerunku firmy
Możliwość bezpłatnego zamieszczenia ogłoszeń o pracę na stronie IPMA Polska oraz w mediach
społecznościowych.
Koszt przystąpienia firmy do Stowarzyszenia jako Członek Instytucjonalny wynosi 5 tys. zł netto/brutto. Do
Stowarzyszenia można przystąpić w dowolnym momencie w roku a członkostwo trwa 12 miesięcy od dnia
przystąpienia. Po upływie tego okresu, istnieje możliwość przedłużenia członkostwa na kolejne 12 miesięcy.

Członkami instytucjonalnymi IPMA Polska są m.in.:
Polfa Tarchomin S.A.
DGS Poland Sp. z o.o.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Elektrotim S.A.
DB Schenker
Objectivity
Eltel Networks
Sprint S.A.
Urząd Miejski Jaworzno
Siili Solutions
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
ULTIMO
Grupa ADAMED
BorgWarner
Agencja Promocji Inwestycji (API)
PCO

