
POZNAJ SCRUM



Zdajemy sobie sprawę, że każdą organizację tworzą ludzie, dlatego bardzo przykładamy się do rozwoju ich
kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.

Nasze autorskie szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących lub rozpoczynających pracę
ze Scrumem. Zakres oraz zagadnienia bezpośrednio przygotowują zarówno do certyfikacji Professional
Scrum Master I, jak i Certified Scrum Master I. Prowadzący szkolenie Mirosław Dąbrowski jest bardzo
długo związany z branżą IT na różnych stanowiskach, a od ponad 12 lat dzieli się swoim doświadczeniem
podczas szkoleń i warsztatów.. To pasjonat informatyki, świetnie rozumiejący świat biznesu oraz potrzeby
klienta.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo:
• informacje o zespole trenerów Indeed,
• szczegółowy zakres szkolenia,
• profil trenera prowadzącego szkolenie.

Dzięki koordynacji procesu szkoleniowego przez zespół Indeed, jesteśmy w stanie dopasować szkolenie
do Waszych indywidualnych potrzeb oraz wpłynąć na poprawne wprowadzenie Scruma do Waszej
organizacji.
Zapraszamy do kontaktu.

Z pozdrowieniami

Szymon Górnik
Założyciel Indeed

Mirosław Dąbrowski
Trener
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WSTĘP



Trenerzy Indeed to eksperci-praktycy, którzy specjalizują
się w swoich dziedzinach. Połączyliśmy ich doświadczenia
w jednym zespole, aby spojrzeć na Twoją organizację
z różnych stron.

Współpracując z nami, zapewniasz sobie wsparcie
specjalistów, których kompetencje wpłyną na rozwój
potencjału zawodowego Twoich pracowników.

INFORMACJE O INDEED
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praktycy w swoich dziedzinach

b-learning

dzielenie się wiedzą



POZNAJ SCRUM 

best partner to develop your crew

„Używanie Scruma w wytwarzaniu oprogramowania jest trudne, 
ponieważ wytwarzanie oprogramowania jest trudne. Nie Scrum.”

– Ken Schwaber



DLACZEGO SCRUM?

Źródło: The State of Scrum Report 2017 Edition, Scrum Alliance  

Dzięki zwinnemu zarządzaniu projektami mamy możliwość lepszego dostosowania się do otoczenia, reagowania na zmiany oraz szybkiego zbierania
informacji zwrotnej. To również główne powody stosowania Scruma, który praktykuje 92% respondentów pracujących w projektach. Dodatkowo w tych
organizacjach możemy dostrzec lepszą współpracę i atmosferę, dlatego 98% respondentów chce w przyszłości nadal korzystać ze Scruma.

29%  spełnianie konkretnych potrzeb klientów

24%  skrócenie „time to market”

17%  utrzymanie założonego budżetu, czasu i zakresu

12%  innowacyjność prowadzonych projektów

10%  dodatkowe funkcjonalności

6%  zwiększenie jakości produktów

2%  inne

Najważniejsze priorytety biznesowe, których wskaźniki wzrosły według menadżerów zarządzania projektami po wprowadzeniu Scruma
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82% 70% 83%
osób przyznaje, że certyfikacja 

pomogła im w lepszym 
zrozumieniu Scruma

zbadanych projektów 
wykazuje dostarczanie 

większej wartość dla klienta

zbadanych zespołów 
potwierdziło, że Scrum wpłynął 
na poprawę jakości współpracy



ZAKRES SZKOLENIA „POZNAJ SCRUM”
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Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy:

• Dowiedzą się gdzie leżą początki zwinnego podejścia do zarządzania projektami, 
kim byli pierwsi twórcy, jak wygląda Manifest Agile oraz czym różni się 
metodologia od szkieletu postępowania (framework).

• Zobaczą jak wyglądają dwa główne nurty zarządzania projektami, gdzie te 
podejścia mogą się uzupełniać i nawzajem od siebie czerpać, jakie narzędzia będą 
wspierały tą współpracę oraz kiedy z nich korzystać.

• Poznają co jest integralną częścią Scrum, jakie role, artefakty oraz zdarzenia 
budują proces, jakie są najczęściej popełniane błędy.

• Nauczą się w jaki sposób wpływać na motywacje członków zespołów 
projektowych, jak stwarzać warunki do samoorganizacji oraz rozwoju kluczowych 
kompetencji.

• Dowiedzą się jakie są techniki i metody zarządzania produktem w sposób zwinny, 
czym jest MVP, jak przyspieszyć ROI, jak zaangażować klientów do rozwoju 
naszego produktu.

AGENDA

• Wprowadzenie do Agile
• Tradycyjne oraz empiryczne podejście
• Podstawy Scrum
• Ludzie, Zespoły, Samoorganizacja
• Zarządzanie produktem w Agile

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 WEBINARY



Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy:

• Nauczą się jak korzystać z tablicy Scrumowej, czym jest velocity
zespołu i jak je poprawnie wykorzystać w zarządzaniu rozwojem 
produktu.

• Dowiedzą się czym jest Product Backlog Refinement oraz kto 
jest odpowiedzialny za road mapę oraz priorytetowe 
funkcjonalności.

• Zobaczą jak wykorzystać Planning Poker, kiedy go stosować
i w jaki sposób facylitować takie rozmowy.

• Dowiedzą się z jakich źródeł korzystać, żeby najlepiej 
przygotować się do egzaminu (literatura, blogi, przydatne linki 
itd.).

AGENDA

• Mierzenie dostarczonej wartości
• Zarządzanie Product Backlogiem
• Estymowanie w Scrum
• Przygotowanie do egzaminu

ZAKRES SZKOLENIA „POZNAJ SCRUM”
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ZAKRES SZKOLENIA „POZNAJ SCRUM”
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Podczas webinarów uczestnicy:

• Dowiedzą się na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu do 
egzaminu.

• Zapoznają się z procesem certyfikacji zarówno PSM, jak i CSM.
• Wspólnie rozwiążą case study pod okiem eksperta.
• Będą mieli możliwość rozwiania wątpliwości podczas sesji pytań 

zamykających szkolenie.

AGENDA SPOTKANIA ONLINE

• Przykładowe pytania testowe
• Szczegóły certyfikacji
• Case study
• Sesja Q&A

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 WEBINARY



Jeden z najbardziej doświadczonych trenerów, agile coach’ów, specjalizujący się
w transformacjach całych organizacji (nie tylko zespołów IT).

Mirosław to pasjonat IT, który swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje uczestnikom szkoleń oraz
klientom w sesjach doradczych. Jego wiedzę potwierdza ponad 100 certyfikacji z zakresu inżynierii
IT, szeroko pojętego zarządzania projektem i produktem oraz aspektów miękkich. Jest autorem
narzędzia do audytu oraz badania dojrzałości projektów zwinnych: Project Health Check
Questionnaire (PHCQ). Pracując z ludźmi skupia się na wspieraniu ich mocnych stron oraz
kluczowych kompetencji. Przykłada dużą wagę do aspektów inteligencji emocjonalnej, jest bardzo
zaangażowany w rozwój zespołów, z którymi pracuje jako lider.

Speaker na międzynarodowych wydarzeniach

Związany z IT jeszcze od czasów Atari

Finalista prestiżowego międzynarodowego konkursu Agile Awards 2015 
w dwóch kategoriach

Jedyny w Polsce certyfikowany coach DSDM oraz Disciplined Agile Delivery

lat praktyki w IT w różnych 
rolach i zróżnicowanych 

projektach

lat prowadzenia szkoleń 
z tematyki zarządzania 

projektami

procent pasji i energii na 
treningach, którą zaraża 

uczestników

MIROSŁAW DĄBROWSKI - TRENER
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