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Wstęp 
W rozmowach ze znajomymi kierownikami projektów, a także uczestnikami szkoleń z 

tego obszaru regularnie wracał dylemat, jaką wartość ma inwestycja w zdobycie 

certyfikatu potwierdzającego wiedzę na temat zarządzania projektami. Szczególnie, 

że duża część tej wiedzy to kompetencje tzw. miękkie, które trudno sprawdzić w 

trakcie egzaminu certyfikacyjnego. Jednocześnie inwestycja ta to często koszt kilku 

tysięcy złotych, włączywszy cenę szkolenia, książek, samego egzaminu. Czy zatem 

posiadanie tytułu PMP, Prince2 czy IPMA przy nazwisku ma wartość w pracy? 

Najłatwiej byłoby zapytać... A więc zapytaliśmy posiadaczy jednego z najbardziej 

rozpoznawalnych certyfikatów, co im dał. 

 

Założenia badania 
Badanie odbywało się drogą ankiet elektronicznych w listopadzie i grudniu 2012 

roku. Zebrano 60 ankiet. Proces zbierania ankiet był tak skonstruowany, aby 

umożliwić ich wypełnienie jedynie posiadaczom certyfikatu PMP pracującym w 

Polsce. Strona z ankietą była zabezpieczona hasłem i wysyłano indywidualne 

zaproszenia do konkretnych osób zidentyfikowanych w serwisie Linkedin, do 

znajomych i współpracowników posiadających PMP oraz za pośrednictwem strony 

internetowej pmp.edu.pl. Również polski oddział PMI umieścił link do naszego 

badania na stronie pmi.org.pl i z tego źródła kilku chętnych się zgłosiło. Każde 

zgłoszenie jednak było weryfikowane pod kątem faktu, czy dana osoba posiada PMP 

i jest z Polski. Samo badanie było jednak anonimowe. Zaproszenie do wypełnienia 

ankiety wysłano do kilkuset ludzi z grupy docelowej. 

 

Ankieta składała się z 8 pytań jednokrotnego lub niekiedy wielokrotnego wyboru z 

możliwością wpisania w nich dodatkowego komentarza. Wszystkie pytania były 
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obowiązkowe, jednak miały opcje typu „inne”, „nie dotyczy”, aby uniknąć 

przypadkowych odpowiedzi. 

 

Dane demograficzne 
Na pytanie: „Od ilu lat pracujesz przy projektach (jako kierownik projektu lub osoba 

wspierająca kierownika projektu)?” udzielono poniższych odpowiedzi: 

 

 
 

Wymóg wstępny posiadania doświadczenia 3 lat w projektach z definicji wyklucza 

młodszy staż posiadaczy PMP, ale ciekawe jest to, że ponad połowa PMP pracuje 

przy projektach 8 lat lub dłużej. Wynika z tego, że za PMP zabierają się zwykle dużo 

bardziej doświadczeni kierownicy projektów niż nakazuje minimum. 

 

Na pytanie „Od ilu lat posiadasz certyfikat PMP?” odpowiedziano: 
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Duża część respondentów ma PMP od 1 roku (40%) lub 2 lat (15%). W powiązaniu z 

poprzednim pytaniem, gdzie rozkład doświadczenia jest dużo bardzie rozproszony 

pokazuje to, że ostatnich kilka lat przyniosło znaczny wzrost popularności certyfikatu 

PMP, i to niezależnie od posiadanego stażu w projektach. Linia trendu pokazuje, że 

dynamika nowych PMP jest duża ostatnimi czasy. 

 

Na pytanie „W jakim sektorze gospodarki pracujesz (wybierz najbardziej pasującą 

opcję)?” udzielono poniższych odpowiedzi: 
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Niemal połowa respondentów reprezentuje sektor informatyczny (46%), kolejne to 

telekomunikacja (18%), finanse i bankowość (13%), konsulting (12%). Łącznie te 

cztery sektory gospodarki reprezentują 90% respondentów. Na wykresie nie 

umieszczono sektorów, które nie uzyskały żadnych odpowiedzi. Co ciekawe jednym 

z sektorów, który był w pytaniu, a nikt go nie wskazał było budownictwo, w którym 

przecież duża część prac realizowana jest w trybie projektowym. Nie pojawił się też 

żaden respondent z sektora administracji publicznej. Jest to o tyle interesujące, że 

wydaje się, że coraz powszechniej w przetargach wymaga się posiadania 

certyfikatów zarządzania projektami przez oferentów. 

 

Ocena wartości PMP 
Poniżej można zobaczyć odpowiedzi na pytanie: Jaki był powód wyboru certyfikatu 

PMP (a nie np. PRINCE2, IPMA)? 

 

 
(można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

 

Na rynku polskim istnieje kilka certyfikatów dla kierowników projektów, które zdobyły 

popularność, wśród nich można wymienić Prince2 Foundation i Practitioner, PMP i 

CAPM oraz IPMA C i D. Alternatywą dla tychże są jedynie dyplomy studiów i kursów, 

jednak tutaj brak wyróżniającego się dostawcy. Zatem zapytaliśmy, dlaczego PMP, a 

nie inny tytuł. Dla zweryfikowania jakości samego badania jedną z odpowiedzi było, 

iż egzamin PMP łatwiej zdać (w potocznej opinii jest to trudny egzamin). Tej opcji nikt 
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nie wybrał. Nawiasem mówiąc, ciekawe wyniki mogłyby dać badania porównujące 

trudność uzyskania poszczególnych certyfikatów. Ponadto kilka osób dopisało 

komentarz, że PMP wybrali, bo właśnie był trudniejszy do zdania, niż inne. Dla 

uzupełnienia dano możliwość wyboru odpowiedzi „Jego cena jest niższa”, ale tym 

kierowało się tylko 3%. Mimo, iż egzamin jest trudniejszy jest wybierany ze względu 

na rozpoznawalność na rynku pracy (78% wskazań) oraz atrakcyjność samego 

standardu PMOK (40% wskazań). 37% podało, że ich firma stosuje ów standard i to 

było podstawą wyboru PMP. 

 
Zadano również pytanie: Oceń wpływ zdobycia certyfikatu PMP na twoją karierę 

zawodową. 

 

 
(można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

 

Główna wartość certyfikatu to w oczach jego posiadaczy Uporządkowanie wiedzy i 

dzięki temu uniknięcie problemów w projektach (72% wskazań) oraz Praktyczne 

ułatwienie w realizacji projektów (55% wskazań). Jednocześnie tylko 12% pytanych 

stwierdziło, że PMP nie miał wpływu na karierę zawodową. W komentarzach do tego 

pytania kilkukrotnie pojawiła się opinia, że PMP dało większa pewność i autorytet 

kierownikowi projektu. Okazuje się zatem, że wpływ PMP jest bardzo różnorodny u 

różnych kierowników projektów. 

 

Zadano także pytanie o poziom wzrostu wynagrodzeń po uzyskaniu PMP: Oceń 

wzrost wynagrodzenia dzięki otrzymaniu certyfikatu PMP (wpisz procent). 
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Odpowiedzi na to pytanie są spójne z poprzednim - 60% respondentów nie wskazała 

wpływu PMP na wynagrodzenie. Natomiast dla jednej trzeciej wypełniających ankietę 

wzrost pensji wyniósł 10% lub więcej. 

 

Droga dojścia do certyfikacji PMP 
Na pytanie: Określ sposób przygotowania się do egzaminu PMP uzyskano poniższe 

odpowiedzi. 

 
(można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 
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Jak widać mimo kursów najwięcej respondentów uczyło się samodzielnie z użyciem 

podręczników – 87%. Na drugim miejscu są kursy PMP – 63% respondentów brało w 

nich udział. Co ciekawe sam PMBOK® Guide był stosowany jako wsparcie w nauce 

tylko przez 27% badanych. To pokrywa się z ogólnym postrzeganiem tej książki jako 

trudnej w odbiorze.  

Generalny wniosek z tego pytania wypływa taki, że tylko niewielka grupa uczy się do 

tego egzaminu tylko w trakcie kursów (6%), z reguły stosowanych jest równolegle 

kilka metod nauki. 57% przyznało, że uczyli się zarówno samodzielnie z użyciem 

podręczników, jak i byli na szkoleniu przygotowującym do PMP. 23% odpowiedziało, 

że uczyli się wyłącznie samodzielnie z użyciem podręczników, PMBOKa oraz 

artykułów w internecie. Relatywnie dużą popularnością cieszą się też grupowe sesje 

ze znajomymi wsparte nauką własną z podręczników – 17% odpowiedzi. 

Warto wspomnieć, że 2 osoby dopisały w komentarzu, że korzystały z testów online, 

taki wariant nie był obecny w zestawie odpowiedzi, więc być może jest 

niedoszacowany w tym badaniu. 

 

Zapytaliśmy na koniec: Za którym razem udało się zdać egzamin PMP? 

 

 
 

Okazuje się, że za pierwszym razem PMP zdało aż 98% pytanych. 2% zdało za 

drugim razem. Zaskakujący wynik, jeżeli faktycznie jest tak, to wszelkie promocje 
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typu „100% gwarancji zdania testu albo zwrot pieniędzy” tracą sens. To wysoki wynik 

zważywszy na trudność przyswojenia PMBOK® Guide oraz złożony egzamin 

składający się aż z 200 pytań. Wynik ten sugerowałby raczej, że posiadacze PMP 

nie bagatelizują stopnia trudności i nie podchodzą do certyfikacji dopóki nie nabędą 

pewności co do swoich szans na teście. Z drugiej strony brakuje wiedzy o tym, ilu 

ludzi w ogóle nie zdaje i więcej już nie podchodzi do tego egzaminu (badanie 

prowadzone było jedynie wśród posiadaczy PMP). Ta pula mogłaby pogorszyć ów 

wynik. 

To pytanie zostało dołączone do ankiety w trakcie jej trwania, toteż uzyskano na nie 

nieco mniej odpowiedzi niż na pozostałe. 

 

Komentarz 
Z rozmów z niektórymi posiadaczami PMP oraz komentarzy wpisanych w samych 

ankietach wynikło, że certyfikat nie tyle wpłynął na wzrost wynagrodzenia albo 

umożliwił zmianę pracę, lecz otworzył nowe możliwości. To, czy dana osoba była w 

stanie z sukcesem z nich skorzystać już nie zależało od certyfikacji, jednak, gdyby 

nie posiadanie PMP, taka możliwość mogłaby się nie pojawić. Przykładowo jeden z 

badanych podał, że w firmie otworzyła się możliwość realizacji dużego projektu i 

pojawił się dylemat, kto kogo poprowadzi. Zdobycie PMP ułatwiło wybór. Następnie 

dzięki zdobyciu doświadczenia w większym projekcie, dało nowe perspektywy 

rozwoju posiadaczowi PMP. 

Przykład innego badanego pokazuje, że PMP może być potwierdzeniem 

konsekwencji zainteresowania zarządzaniem projektami. Ów respondent zdał PMP 

tuż przed rozmową rekrutacyjną, która zakończyła się pomyślnie i pozwoliła na 

stworzenie biura projektów i rozwój kariery przez następnych kilka lat. PMP na 

pewno nie było warunkiem wystarczającym do zdobycia owej posady, natomiast 

pozwoliło na większe zwrócenie uwagi akurat na tego kandydata. Według słów osoby 

rekrutującej żaden inny kandydat nie miał tego certyfikatu. 

Przykład innego respondenta pokazuje, że niekiedy PMP staje się warunkiem 

koniecznym osiągnięcia wyższej pozycji w organizacji. Firma z definicji nie powierza 

projektów menadżerom bez tej certyfikacji. Wówczas każdy pracownik chcący 

awansować musi się o niego postarać. 
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PMP postrzegany jest jako trudny certyfikat, trudniejszy niż konkurencyjne 

przynajmniej w oczach posiadaczy PMP. Ale to z drugiej strony może świadczyć o 

jego wartości. Być może pojawia się swego rodzaju efekt elitarności posiadania tego 

tytułu. Ciekawe wyniki mogłoby dać analogiczne badanie wśród posiadaczy tytułów 

Prince2 oraz IPMA. 

Podsumowując, badanie choć krótkie dało ciekawe wyniki, tym bardziej wartościowe, 

że osadzone w realiach naszego kraju. Certyfikowanie umiejętności mimo, że nie 

sprawdza szerokiego spektrum umiejętności społecznych koniecznych do pracy z 

projektami oraz wiedzy dziedzinowej, staje się coraz bardziej popularne w Polsce. 

Luźne szacunki pokazują, że co roku przybywa ponad 2000 nowych posiadaczy 

różnych certyfikatów w tym zarządzania projektami, a dynamika jest rosnąca. Zawód 

kierownika projektu powoli profesjonalizuje się i kto wie, może za kilka lat znajdzie 

się na liście profesji ministerstwa pracy, i dołączy w końcu do wróżki, astrologa i 

wróżbity. 

 

O firmie Octigo 
W firmie Octigo sp. z o.o. zajmujemy się tworzeniem i prowadzeniem szkoleń z 

zarządzania projektami wzbogaconymi o gry symulacyjne. Jesteśmy autorami 

naszych szkole. Prowadzimy też unikalne kierunki studiów podyplomowych z 

zakresu zarządzania projektami oraz optymalizacji procesów Six Sigma oparte w 

50% na grach symulacyjnych. Octigo jest PMI Registered Education Provider. 

Jednym z naszych szkoleń jest PMP Koloseum – kurs przygotowujący do certyfikatu 

PMP (w katalogu PMI pod kodem OCTIGO-PMP). Główne korzyści: 

• Istotny wzrost szans na egzaminie PMP 

• Nabycie nie tylko wiedzy, ale i umiejętności technik zarządzania projektami 

• Wysoka atrakcyjność szkolenia 

• Użycie różnorodnych technik i metod szkoleniowych: wykład, ćwiczenia, 

warsztaty, pytania kontrolne, gra symulacyjna, symulacja komputerowa 

• Trenerzy są certyfikowanymi PMP oraz PgMP praktykami projektów 

• Ponad 300 pytań kontrolnych, w tym pełny test próbny PMP. 
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O autorze badania 
Dr Marcin Żmigrodzki, PgMP, PMP, Lean Six Sigma Black Belt jest 

zdobywcą nagród PMI Award 2007, 2009, 2010 oraz Polish Chapter 

PMI 2010 Award. Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w 

zarządzaniu projektami i programami w sektorze finansowym, IT i 

produkcyjnym, autor kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania 

projektami, wykładowca na konferencjach i uczelniach, autor książki "Zarządzanie 

projektami małymi kroczkami" i pierwszej aplikacji edukacyjnej na platformę mobilną 

z zakresu zarządzania projektami. Współzarządzający i współwłaściciel firmy Octigo 

sp. z o.o. 

Skontaktuj się z nami: szkolenia@octigo.pl, +48 512 364 075. 

 

Zapraszamy też do lektury naszego bloga na temat zarządzania projektami i 

procesami pod adresem www.octigo.pl/blog. 
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