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Agile Project Management 
Practitioner 

Opis: Warsztaty z zakresu Agile Project Management oparte są o metodykę DSDM® Atern®. 
Reprezentuje ona jedno z najstarszych (1995 rok) usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania 

projektami w oparciu o metodykę Agile Project Management. Zajęcia przygotowują uczestników do 
prowadzenia projektu z wykorzystaniem Agile PM. 

Czas: 16 godzin 

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób, które: 

1) wdrożyły lub planują wdrożyć APM w swojej organizacji;

2) prowadzą projekty lub zespoły projektowe;
3) chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki Agile Project Management ponad poziom

podstawowy.

Zakres tematyczny 

1) Powtórzenie podstawowych zagadnień - dotyczących konstrukcji metodyki Agile Project

Management, w tym omówienie filozofii i pryncypiów, Zapoznanie ze scenariuszem
ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia.

2) Cykl życia projektu Agile i produkty - środowisko zarządcze projektu APM. Przegląd
typowych faz projektu APM oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w APM.

Jakość i jej planowanie w projekcie. Różne plany w APM. Koncepcja okienek czasowych

(timebox) i iteracji.
3) Ludzie i role w projekcie Agile - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role

poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania
projektem Agile. Eskalacje w projektach Agile.

4) Techniki metodyki Agile PM – Warsztaty Facylitowane, Modelowanie, Rozwój Iteracyjny,
Priorytety MoSCoW i Okienka Czasowe.

5) Sterowanie projektem Agile - cechy sterowania (kontrolowania) projektem zarządzanym

metodą Agile. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wykaz wymagań z priorytetami i rola
Analityka Biznesowego w projekcie Agile. Różne techniki szacowania wykorzystywane w

APM. Zalecane podejście do monitorowania projektu. Powtórzenie pryncypiów Agile.

Metody szkoleniowe: Prezentacje, przykłady, dyskusje, ćwiczenia w grupach, podsumowania, 

pytania i odpowiedzi, przykładowe pytania egzaminacyjne. 

Certyfikacja: 

Od Ponad 10  lat  jesteśmy Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym  
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Trener: 

Zajęcia prowadzone są przez Agile Coacha, posiadającego doświadczenie zarówno w metodykach 
tradycyjnych (tj. PRINCE2/PMBOK5), jak i zwinnych: Scrum, DSDM, AgilePM, DAD, SAFe, PRINCE2 

Agile. Były programista PHP/JEE, Webdeveloper oraz Webdesiger (25 projektów z obszaru www). 

Podwójny finalista międzynarodowego konkursu Agile Awards 2015 w kategoriach: najlepszy zespół 

pracujący zgodnie z metodyką DSDM oraz Wybitny promotor metodyki DSDM na świecie.  

Trener posiada doświadczenie techniczne (inżynieria oprogramowania oraz architektura IT) oraz 

ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie. Przeszkolił 3000+ osób w Europie, spędzając blisko 15.000 
godzin na sali szkoleniowej. Certyfikowany jako Professional Scrum Master (PSM1), DSDM, AgilePM, 

Agile Consortium Foundation. Całościowo posiada ponad 100 certyfikacji z szerokiego zakresu IT. 
Ekspert Agile osobiście przeszkolony przez Arie van Bennekum’a, jednego z twórców manifestu Agile. 

Zawodowo pracuje jako niezależny konsultant w roli Agile Coacha oraz Scrum Mastera. 

12 
lat międzynarodowego 

doświadczenia w IT 

10 
lat praktyki jako 

międzynarodowy trener 

100+ 
klientów (sektor publiczny 

i prywatny) 

15000 
zrealizowanych godzin 
szkoleń i warsztatów 

3000+
przeszkolonych osób (w 

Polsce i Europie) 

25+ 
prowadzonych lub 

wspieranych zespołów 

100+ 
certyfikacji z obszaru IT 

oraz zarządzania 

10 
akredytacji trenerskich 

35+ 
zaprojektowanych 

akredytowanych szkoleń 

100+ 
projektów komercyjnych i 

non-profit 

5 
wyróżnień 

100% 
pasji (od czasów C64 

i Amigi 500) 
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