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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

MODUŁ:  PRZYWÓDZTWO 

TEMAT3 :  TECHNIKI PODEJMOWANIA DECYZJI 

PODRĘCZNIK TRENERA   

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT 

  

 

Czas Spis treści Jak 
5' Wprowadzenie do szkolenia 

Trener przedstawi temat technik podejmowania decyzji w zarządzaniu 
projektami i przywództwie. 

Część mowy wstępnej może zawierać te pomysły: W zarządzaniu projektami 
podejmujesz decyzje na co dzień. Większość z nich jest stosunkowo 
nieistotna; niektóre są krytyczne i spowodują, że projekt zakończy się 
sukcesem lub porażką. 

W ciągu najbliższych dwóch godzin poznasz proste, ale jakże potężne 
narzędzia i techniki podejmowania decyzji, które mogą być wykorzystane 
przez Ciebie bezpośrednio lub przez członków Twojego zespołu 
zarządzającego projektem.  

● Trener wyjaśni cel tej 
sesji. 

● Trener wyjaśni 
i przedstawi temat 
podejmowania decyzji.  

● Trener wyświetli spis 
treści. 

● Prezentacja. 
 
 

20' Prezentacja tematu 

Przed rozpoczęciem prezentacji Power Point na dany temat, 
przeprowadzimy małe ćwiczenie dla uczestników - Q&A. Zadaj uczestnikom 
następujące pytania: 

1. Jaka była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłeś i dlaczego? 
2. Jaka była najgorsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłeś i dlaczego? 

Daj uczestnikom 5 minut na przemyślenie swoich odpowiedzi. Następnie 
przedyskutuj je w całej klasie (5'). 

Po tej części nastąpi krótka prezentacja na temat tematu, nie zapomnijcie 
zdefiniować 7 kroków podejmowania decyzji (10'): 

Krok 1: Określenie decyzji.  
Krok 2: Zebranie odpowiednich informacji.  
Krok 3: Określenie alternatywnych rozwiązań.  

● Dyskusja - pytania i 
odpowiedzi 
indywidualnie. 

● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja. 
♦  
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Krok 4: Należy rozważyć dowody.  
Krok 5: Wybrać spośród alternatywnych rozwiązań.  
Krok 6: Podjęcie działania. 
Krok 7: Przeanalizuj swoją decyzję i jej konsekwencje. 

20' Analiza SWOT 

Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia, zaprezentuj uczestnikom narzędzie, 
jakim jest Analiza SWOT. Szczegóły dotyczące tego narzędzia i techniki są 
również opisane w podręczniku uczestnika na stronie nr. 6 (5'). 

W analizie SWOT zasadniczo długo i mocno przyglądamy się sobie w lustrze 
i określamy, w czym nasza organizacja jest naprawdę dobra, w czym może 
być znacznie lepsza, jakie są obszary rozwoju i jakie czynniki zewnętrzne 
mogą zniweczyć nasze wysiłki. Ostatecznym celem analizy SWOT jest 
dopasowanie mocnych stron do możliwości, aby określić jasną ścieżkę do 
sukcesu, lub odkrycie słabych stron, które można wykorzystać, aby uniknąć 
ich w strategii organizacyjnej. 

Elementami analizy SWOT są mocne strony, słabe strony, szanse  
i zagrożenia. 

Następnie wykonaj poniższe kroki, aby zakończyć ćwiczenie Analiza SWOT: 

1. Podziel uczestników na 4 grupy, każda grupa zdefiniuje jeden 
element analizy SWOT. 

2. Daj im zadania do wykonania: Zdecyduj, czy zatrudnić stażystę do 
nowego projektu, czy nie. 

3. Niech uczestnicy wypełnią ćwiczenie w grupach zgodnie  
z podziałem (10'). 

Następnie przeprowadź dyskusję w grupie na temat wypełnienia analizy 
SWOT i decyzji dotyczącej tego zadania (5'). 

● Ćwiczenie nr. 1. 
przekazane 
uczestnikom przez 
trenera (Analiza 
SWOT). 

● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja.  
● Dyskusja. 
  

30' Analiza macierzy decyzyjnej 

Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia, zaprezentuj uczestnikom narzędzie 
jakim jest Analiza Macierzy Decyzyjnej. Szczegóły dotyczące tego narzędzia i 
techniki są również opisane w podręczniku uczestnika na stronie nr. 7 (5'). 

Analiza macierzy decyzyjnej jest przydatną techniką przy podejmowaniu 
decyzji. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku, gdy mamy do wyboru 
kilka dobrych alternatyw i wiele różnych czynników, które należy wziąć pod 
uwagę. To sprawia, że jest to świetna technika do wykorzystania w prawie 
każdej ważnej decyzji, gdzie nie ma jasnej i oczywistej preferowanej opcji. 

Następnie wykonaj poniższe kroki, aby zakończyć analizę macierzy 
decyzyjnej: 

● Ćwiczenie nr 2. 
przekazane 
uczestnikom przez 
prowadzącego 
(Analiza macierzy 
decyzyjnej). 

● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja.  
● Dyskusja. 
  
 



PMTC.  
Kurs szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami dla małych organizacji non-profit w Europie  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494.  
 

3 
 

 

1. Podziel uczestników na 5 grup. 

2. Daj im zadania do wykonania: Zdecyduj dla nowego wideo projektu, 
który zewnętrzny dostawca będzie świadczył usługę. 

3. Wyjaśnij uczestnikom poszczególne kroki. Analiza składa się  
z następujących 5 kroków: 
Krok 1: Wymień swoje opcje i czynniki:  
Powiedz uczestnikom, aby wymienili wszystkie swoje opcje jako 
etykiety wierszy w tabeli i wymienili czynniki, które muszą rozważyć 
jako nagłówki kolumn. Na przykład, jeśli kupują nowy laptop, 
czynnikami do rozważenia mogą być koszt, wymiary i rozmiar dysku 
twardego. 

Krok 2: Przypisanie punktów do każdej opcji:  
Następnie powiedz uczniom, aby pracowali w dół kolumn swoich 
tabel, oceniając każdą opcję pod względem każdego z czynników 
wpływających na ich decyzję. Każdą opcję należy oceniać od 0 
(słaba) do 5 (bardzo dobra). Zauważ, że nie muszą mieć różnych 
ocen dla każdej opcji - jeśli żadna z nich nie jest dobra dla danego 
czynnika w decyzji, to wszystkie opcje powinny dostać 0 punktów. 

Krok 3: Określenie wag: 
Następnym krokiem jest ustalenie względnej wagi czynników w ich 
decyzji. Przedstaw je w postaci liczb od 0 do 5, gdzie 0 oznacza, że 
dany czynnik jest absolutnie nieistotny w ostatecznej decyzji, a 5 
oznacza, że jest bardzo ważny.  

Krok 4: Obliczanie wyników ważonych: 
Teraz pomnóż każdy z Twoich wyników z kroku 2 przez wartości 
względnej ważności czynnika, które uczestnicy obliczyli w kroku 3. 
To da im ważone wyniki dla każdej kombinacji opcji/czynnika. 

Krok 5: Oblicz ostateczną punktację:  
Na koniec zsumuj te ważone wyniki dla każdej z ich opcji. Wygrywa 
ta opcja, która uzyskała najwięcej punktów. 

4. Niech uczestnicy wypełnią ćwiczenie w grupach zgodnie  
z podziałem (20'). 

Następnie przeprowadź dyskusję grupową na temat wypełnienia Analizy 
Matrycy Decyzyjnej i decyzji podjętej przez każdy zespół w odniesieniu  
do tego zadania (5'). 

20' Drzewo decyzyjne 

Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia, zaprezentuj uczestnikom narzędzie 
Drzewo decyzyjne. Szczegóły dotyczące tego narzędzia i techniki są również 

● Ćwiczenie nr 3 
przekazane przez 
trenera uczestnikom 
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opisane w podręczniku uczestnika na stronie nr. 8 (5'). 

Drzewo decyzyjne jest specyficznym rodzajem diagramu przepływu 
wykorzystywanym do wizualizacji procesu podejmowania decyzji poprzez 
odwzorowanie różnych kierunków działania oraz ich potencjalnych 
rezultatów. 

Drzewa decyzyjne składają się zazwyczaj z trzech różnych elementów:  

● Węzeł główny: Ten węzeł najwyższego poziomu reprezentuje 
ostateczny cel lub ważną decyzję, którą uczestnicy próbują podjąć. 

● Gałęzie: Rozgałęzienia, które wyrastają z korzenia, reprezentują różne 
opcje - lub kierunki działania - dostępne przy podejmowaniu danej 
decyzji. Najczęściej są one oznaczone linią strzałki i często zawierają 
powiązane koszty, jak również prawdopodobieństwo wystąpienia. 

● Węzeł liści: Węzły liści - które są dołączone na końcu gałęzi - 
reprezentują możliwe wyniki dla każdej akcji. Zazwyczaj istnieją dwa 
rodzaje węzłów liści: kwadratowe węzły liści, które oznaczają kolejną 
decyzję do podjęcia, oraz okrągłe węzły liści, które oznaczają 
przypadkowe zdarzenie lub nieznany wynik. 

Aby wykonać ćwiczenie, wykonaj następujące czynności: 

1. Wyjaśnij uczestnikom, na czym polega ćwiczenie. 

2. Daj im zadania do wykonania: Zdecyduj, czy przedłużyć realizację 
projektu z powodu kowida-19, czy nie. 

3. Niech uczestnicy wypełnią ćwiczenie indywidualnie (10'). 

Następnie przeprowadź dyskusję w grupie na temat indywidualnego 
wypełniania Drzewa Decyzyjnego i podjęcia decyzji przez uczestników  
w tym zadaniu (5'). 

(Drzewo decyzyjne). 
● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja.  
● Dyskusja. 
♦  

20' Metoda "za i przeciw” 

Na początku tego ćwiczenia, podaj uczestnikom krótką definicję techniki 
(5'). Uczestnicy powinni wykonać to ćwiczenie indywidualnie (10'). 
Uczestnicy mają tę metodę w podręczniku uczestnika na stronie nr 10. 

W tym ćwiczeniu możesz pozwolić uczestnikom zadecydować o ich 
indywidualnym wyzwaniu do rozwiązania, decyzji do podjęcia. 

Następnie przeprowadź dyskusję w grupie na temat tego, jak uczestnicy 
zdecydowali się użyć tej techniki (5'). 

● Ćwiczenie nr. 4. 
przekazane 
uczestnikom przez 
trenera (Metoda 
Plusów i 
Konsekwencji). 

● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja. 
♦  

5' Informacje zwrotne i podsumowanie sesji  

Celem sesji było zapoznanie uczestników z prostymi i skutecznymi 
narzędziami podejmowania decyzji, dzięki którym będą mogli efektywniej 

● Przemówienie trenera. 
● Dyskusja w grupie. 
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realizować swoje projekty, lepiej zarządzać zespołami zarządzającymi 
projektami, a tym samym stawać się lepszymi liderami.  

Następnym krokiem będzie zastosowanie, najlepiej wszystkich tych technik 
w swojej pracy jako kierownik/lider projektu oraz w pracy z zespołem 
zarządzającym projektem podczas podejmowania decyzji. 

Na koniec części podsumowującej zadaj uczestnikom kilka pytań zwrotnych 
(5'): 

• Jakich trzech kwestii nauczyłeś się podczas tej sesji? 

• Które narzędzie i kiedy zastosujesz w praktyce jako pierwsze i dlaczego? 

• Jaki był dla Ciebie moment(y) AHA? 

 


