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AGILE - Adaptacyjne Zarządzanie Projektami
czyli innowacyjność i adaptacja, szansa i konieczność

Jak wytwarzać innowacyjne produkty, czyli  jakie  zasady i metody projek-
towe pomagają tworzyć innowacyjne produkty i szybko je weryfikować?

Jak korzystać z doświadczeń, czyli jak wdrożyć mechanizm ciągłego 
doskonalenia produktu i pracy zespołu?

Jak wdrożyć i utrzymać zwinną pracę, czyli jak utrzymać dyscyplinę pracy 
zespołu i ramy działania?

Jak doskonalić produkt, czyli iteracyjne i przyrostowe tworzenie wizji
i mapy produktu?

Jak stworzyć interdyscyplinarny zespół projektowy, czyli ramy, role
i odpowiedzialności w pracy zwinnej?

Jak zdążyć przed konkurencją, czyli jak wytworzyć minimalny produkt 
(MVP)?

Jak wykorzystać ograniczenia czasu i funduszy, czyli jak określać priory-
tety?

Prowadząca razem z uczestnikami odpowiedzą na ważne pytania:

Zapraszamy na szkolenie!

witalni.pl

AGILE -  ADAPTACYJNE 
Z ARZ ĄDZ ANIE  PROJEKTAMI

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności 

związanych z wykorzystaniem zasad Agile Project Management (Adaptacyj-

nego Zarządzania Projektami). Zwinność w proponowanym szkoleniu jest 

rozumiana, jako skuteczne wdrażanie produktów i usług przynoszących 

wymierną wartość biznesową. Warsztat oparty jest na holistycznym podej-

ściu obejmującym: poziom nowych wymagań rynku, kluczowe pojęcia Lean

&Agile&Design Thinking, najlepsze praktyki oraz eliminacji zagrożeń wynika-

jącymi ze zmian podejścia.

Uczestnicy szkolenia zdobędą intensywną wiedzę, poznają najczęściej stosowa-

ne narzędzia, metodyki i techniki, które mają na celu zwiększenie dostarczanej 

wartości biznesowej w realizowanych projektach. Iteracyjne i przyrostowe (Agile) 

wytwarzanie rozwiązań, szybka weryfikacja koncepcji, tworzenie minimalnego 

produktu (MVP) to odpowiedź na tempo zmian na rynku, nowe potrzeby klienta

i zmieniającą się konkurencję. Wiedza metodyczna oraz wynikająca z doświad-

czeń wielu firm zostanie uzupełniona praktycznym tworzeniem modelu realizacji 

i komunikacji w  konkretnym projekcie oraz tworzeniem praktycznego ‘przewod-

nika’ bycia zwinnym (Agile)  wykorzystując autorski model AGILE. BIG PICTURE 

GUIDE, który może być łatwo zastosowany w rzeczywistej realizacji projektu. 

Warsztaty są wprowadzeniem do nowego podejścia, ról i kompetencji i stanowią 

podstawę do dalszego zdobywania wiedzy oraz nowych doświadczeń i zastoso-

wania w tworzeniu ram i realizacji projektu.
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:

LEAN & AGILE & DESIGN THINKING JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY NA RYNKU
Jak się zmienia konkurencja. Jak działają start’upy, i jaki jest wpływ technologii na koncepcje biznesowe.  Co to znaczy być zwinnym 
Agile.

KONCEPCJA ZWINNEJ FIRMY. PRYNCYPIA I ZASADY LEAN & AGILE &DESIGN THINKING
Fundamenty zwinności. Jakie podejście daje szansę. F undamenty jako ilustracja powiedzenia ‚Ważne jak coś robimy, a nie czym”. 

ZARZĄDZANIE I MONITOROWANIE POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE ADAPTACYJNYM
Cele projektu adaptacyjnego. Iteracyjna realizacja zakresu. Raporty postępu prac dla iteracji. Zastosowanie zwinnego podejścia – 
kiedy i dlaczego. Ciągłe zmiany w projekcie a cel projektu.

WIZJA PRODUKTU, MAPA PRODUKTU, ZAKRES ITERACJI
Iteracyjne i przyrostowe zarządzanie wymaganiami.  Odejście od koncepcji „wszystko albo nic” – priorytety. Prototypowanie. Miary 
sukcesu w projektach adaptacyjnych (ROI, MVP)

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU PROJEKTOWEGO. SCRUM I KANBAN.
Organizacja zespołu: zasady, role, odpowiedzialności, ceremonie i artefakty. 
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ZAGADNIENIA

METODY SZKOLENIA

Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę i koordynują przebieg 
zajęć – angażują uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami.

Interaktywny wykład

Uczestnicy jako interdyscyplinarny zespół projektowy stworzą zgodnie z ramami zwinnego podejścia innowacyjny produkt. Doświadczą 
pracy zespołowej, która jest fundamentem zwinnego podejścia. Zgodnie z pryncypiami zwinności Agile iteracyjnie i przyrostowo będą mieli 
możliwość planowania, realizacji adaptacji nowego produktu

Symulacja projektu zwinnego

KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

Kierownicy projektów 
zainteresowani tematyką Agile

Kadra Kierownicza 

Analitycy biznesowi
i właściciele produktu

Specjaliści ds. innowacji
określanie i komunikowanie celów
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98,21%

ponad 15 000
wydanych certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10 -20  l ipca 20 14
odbyła szkolenie z  technik  sprzedażowych 
tym samym zosta ła specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10 -20  l ipca 20 14
odbyła szkolenie z  technik  sprzedażowych 
tym samym zosta ła specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych

CERTYFI KAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10 -20  l ipca 20 14
odbyła szkolenie z  techni k  sprzedażowych 
ty m samym została  specjal istą  do spraw 

i  kontaktów handlowych

CERTYFI KAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10 -20  l ipca 20 14
odbyła szkolenie z  techni k  sprzedażowych 
ty m samym została  specjal istą  do spraw 

i  kontaktów handlowych

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10 -20  l ipca 20 14
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specja l istą do spraw 

i  kontaktów handlowych

NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

uczestników szkoleń
w Polsce to menedżerowie. 
Postaw na rozwój i uzyskaj 

przewagę. 
(według badań nf.pl)

63%

GŁÓWNE KORZYŚCI

Posiadam zestaw narzędzi

i metod do zastosowania

i dostosowania w projektach

Wiem jakie zasady wspierają 

konkurencyjność i innowacyjność

Wiem, jak określić minimalny 

produkt (MVP)

Rozumiem jak korzystać z doświadczeń

i doskonalić tworzone produkty i usługi 

oraz sposób pracy zespołu projektowego

Znam zasady zwinnej pracy 

zespołu projektowego

UCZESTNICY PO  INTENSYWNYM WARSZTACIE, WYPOSAŻENI W WIEDZĘ, NARZĘDZIA I DOŚWIADCZENIE:

Wiem jak wykorzystać 

ograniczenia czasu i pieniędzy 

poprzez ustalanie priorytetów

Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 

3* oraz 4*

ziewać w tych 

materiałach. Tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. ziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach

Lorem psum at dolor ikonki mówią 
nam o 

tym czego się spodziewać w tych 

materiałach. tym czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym czego się spodziewać 

w tych materiałach

WARTOŚĆ SZKOLENIA TO TAKŻE NASZA JAKOŚĆ USŁUG SZKOLENIOWYCH:

Wysokiej jakości produkty edukacyjne dają najlepsze rezultaty rozwojo-

we. Dla nas jest to jedna z kluczowych wartości, dlatego wypracowaliśmy 

standard Jakości Szkoleń Witalnych. 

Programy szkoleń są opracowane przez naszych specjalistów w najbardziej 

przystępnej formie oraz poparte aktualnymi przykładami rynkowymi. 

Uczestnicy każdorazowo otrzymują komplet materiałów, które wspomagają 

ich podczas kursu, a także w okresie późniejszym.

Szkolenia organizowane są w obiektach o wyższym standardzie, wyposa-

żone w udogodnienia, które ułatwiają efektywne prowadzenie szkolenia.

Nasze produkty edukacyjne realizujemy  zgodne z wymogami 

organizacyjnymi Standardu Usług Szkoleniowych 2.0, wyda-

wanym przez DEKRA Certification.  Uczestnicy naszych szkoleń mogą być 

pewni wysokiej jakości usług Witalnych.

Przerwy kawowe 
oraz posiłki

Sale szkoleniowe 
dostosowane na 
potrzeby treningu

Program 
przygotowany

i realizowany przez 
specjalistów

Optymalny 
harmonogram 

treningu

Wsparcie 
merytoryczne w 
trakcie oraz po 

szkoleniu

DODATKOWE KORZYŚCI
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udział w szkoleniu zarządzania projektami metodyką 

Agile

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

1990,00PLNnett  oInwestycja:

Doświadczenie 
budowane od 2002 r.

Dokładamy starania, aby oferowane przez 
nas usługi zawsze spełniały oczekiwania 
Klientów. Badamy jakość naszych usług 
oraz śledzimy trendy w standardach usług 
szkoleniowych.

jesteśmy wpisani do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych

jesteśmy członkiem Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych

nasze produkty szkoleniowe 
spełniają Standard Usług 

Szkoleniowych

Prowadzimy stałe badania ankietowe po 
każdym  zrealizowanym szkoleniu. 
Przykładowy wzór naszych ankiet mogą 
Państwo sprawdzić pod adresem: 
witalni.pl/po-szkoleniu

D L A C Z E G O 
WARTO NAM 
Z A U F A Ć ?

Możliwość dofinansowania

Nasze szkolenia objęte są programem dofinansowania w ramach, którego można uzyskać nawet 80% zwrotu wartości inwestycji. Szczegółowe warunki 

mogą Państwo poznać na naszej stronie lub kontaktując się pisząc na kontakt@witalni.pl

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu 

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem 

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA 

Certification

dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami

nieograniczony serwis kawowy



LUDMIŁA PISIEWICZ

Ma ogromne doświadczenie  w zarządzaniu złożonymi  projektami  wdrożeniowymi   oraz  zarządzaniu departamentami rozwoju 
oprogramowania.  Posiada certyfikat  Project Management Professional PMP®. Dyplom MBA. Absolwentka  The  Art and Science 
of Coaching Wszechnicy UJ. 

Zarządzała wdrożeniem wielu złożonych projektów biznesowo –technologicznych.  Jako Project Manager i Dyrektor Zarządzają-
cy  przeprowadziła transformację  LEAN Agile w ING, która  należała do największych w Polsce.  Prelegent ekspert wielu bizneso-
wych konferencji oraz wykładów na uczelniach . 

Zajmuje się coachingiem  biznesowym,  wdrożeniami, szkoleniami i konsultingiem. Podstawą oferty szkoleniowo-doradczej  jest 
kompleksowe i praktyczne podejście do zmiany, komunikacji  i zarządzania w kontekście konkretnej wartości biznesowej. 

W wolnych chwilach tworzy nowe klimaty, pisząc bajki – nie tylko dla najmłodszych. Choć nie są to "Bajki robotów",  znajduje 
wdzięcznych odbiorców.

IDG S.A, Fundacja Governica, DM BOŚ S.A., Grupa Agraf, SIG Sp. z o.o, 
Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Cybercom Group, Instalsoft, 
Euro-Net sp. z o.o., DHL Express Sp. Z o.o., Coveris Rigid Polska 
Sp. z o.o., T-mobile Polska S.A., Grupa LUXMED, Postdata S.A, 
Pramerica Życie TUiR S.A.

ZOBACZ MOJE PROFILE:

Warsztat oparty na podejściu:

Why? Świadomość potrzeby biznesowej i organizacyjnej

How? Pryncypia i zasady, Dobre praktyki i znane ryzyka

What? Metody i struktura, narzędzia

Zarzadzanie złożonymi projektami, przeprowadzanie zmian, 

szkolenia i warsztaty, diagnozy, analizy, plan wdrożenia PMO, 

uruchomienie projektów: optymalne, szybkie i skuteczne. 

witalni.pl
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HARMONOGRAM

ZAPISZ SIĘ
1 Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl, wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin i wypełnij wniosek. 

Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

2

3

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z nami telefonicznie dzwoniąc pod numer 71 757 52 19

W
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U
N
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PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgłoszenia 

na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji 

nie uwzględnia ewentualnego 

noclegu - na Państwa życzenie, 

możemy dokonać rezerwacji. 

1
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DZIEŃ I
0930 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

DZIEŃ II
0930 - 1700

X
lat

TERMINARZ SZKOLEŃ
STYCZEŃ  -  GRUDZIEŃ 2019

Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

Jeśli interesuje Cię szkolenie w 
innym terminie lub mieście skontaktuj 
się z Nami:

telefonicznie 71 757 52 19
lub mailowo biuro@witalni.pl

25 - 26.09.2019 
Wrocław



i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Data szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Agile - Adaptacyjne zarządzanie projektami

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z numerem 

NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Miejsce szkolenia



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Promocja 30/60,  korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości 
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie 
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed 
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za 
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.
Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej 
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2  oraz promocją 30/60
Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
A. Ostrowskiego 7 lok. 311 (zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Ostrowskiego 7 
lok. 311 w zakresie prowadzonej przez nią działalności 
gospo- darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo 
dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania 
zaprzestania ich przetwarzania.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1890,00 PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.
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WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

30/60             2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Agile - Adaptacyjne zarządzanie 
projektami
Wartość inwestycji 1890,00 PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

lub przez Livechat na 
naszej stronie witalni.pl


	Wyczyść pola: 
	Data: 
	Imię zgłaszającego: 
	Numer kontaktowy: 
	Nazwisko zgłaszającego: 
	Adres mailowy: 
	Pełna nazwa firmy: 
	NIP: 
	Ulica: 
	Nr budynku/lokalu: 
	Kod pocztowy: 
	Miejscowość: 
	Miejscowość firmy: 
	Zgłaszający=uczestnik: Off
	Uczestnik 1: 
	Uczestnik 3: 
	Uczestnik 1 - telefon: 
	Uczestnik 3 - telefon: 
	Uczestnik 1 - stanowsiko: 
	Uczestnik 3- stanowsiko: 
	Uczestnik 2: 
	Uczestnik 4: 
	Uczestnik 2 - telefon: 
	Uczestnik 4 - telefon: 
	Uczestnik 2 - stanowsiko: 
	Uczestnik 4- stanowsiko: 
	Specjalny posiłek: Off
	Udogodnienia: Off
	Wyczyść pola 2: 
	Podaj ilość zgłaszanych osób: 
	Podaj kod vouchera: 
	Suma inwestycji: 
	30/60: Off
	2 i więcej: Off
	Voucher: Off
	Łączna wartość inwestycji: 
	Info: Do sumy inwestycji należy dodać podatek VAT (23%). Jeśli korzystasz z rabatu należy odliczyć go od kwoty końcowej
	group_1: Off
	Data 2: 
	Wyślij formularz zgłoszenia: 
	Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu?: 


