KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy stosują zwinne procesy w praktyce - i chcą się
tym doświadczeniem dzielić z innymi. Fascynuje nas szeroko pojęta zwinność,
samoorganizacja oraz rozwój. Nie ustajemy w odkrywaniu nowych sposobów
wytwarzania oprogramowania i chcemy do tego zachęcać innych. Jesteśmy
nastawieni na praktyczne przekazywanie wiedzy - skupiamy się więc na
interaktywnych warsztatach i innych formach, które zwiększają szansę wdrożenia
nowych kompetencji w życie. Wspomagamy w związku z tym ﬁrmy i organizacje w
ich dążeniu do zwinności, przygotowując dla nich szyte na miarę szkolenia i
programy rozwojowe.
Zorganizowaliśmy także ponad 100 warsztatów w ramach spotkań Agile Wrocław i
konferencji Agile on the Boat. Prowadzimy także spotkania w ramach Agile on
Site
czyli
wymiany
wiedzy
na
temat
Agile
w
ﬁrmach.
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W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY?
Nasi eksperci mają szerokie doświadczenie w pracy w podejściu Agile oraz Lean.
Dodatkowo, szkolimy także w obszarach komunikacji, budowania zespołów,
samoorganizacji i rozwijaniu produktów. Dobieramy narzędzia rozwojowe w taki
sposób, aby zarówno zespoły jak i pozostali interesariusze mogli znaleźć
efektywniejsze sposoby na dostarczanie wartości swoim klientom.

PRZYKŁADY SZKOLEŃ
Przykłady szkoleń, które dostarczyliśmy klientom Fundacji:
Agile mindset dla zespołów spoza IT
Feedback grupowy i indywidualny
Scrum
Design Thinking
Metoda Kanban
Goal-Question-Metric
Value Stream Mapping
Uster Story Mapping
Samoorganizujące się i samozarządzające się zespoły
Podstawy aktywnego słuchania i praca z pytaniami
Mentoring - Product Owner, Scrum Master, Project Manager

CZEMU WARTO NAS WYBRAĆ?
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●

●

●

Specjalizujemy się w krótkich, interaktywnych warsztatach (2-3h), które
mogą być częścią dłuższego programu. Jesteśmy przekonani, że krótsze i
częstsze spotkania pomagają uczestnikom we wdrażaniu nowych
kompetencji w życie szybciej i efektywniej.
W gronie naszych trenerów są sami praktycy, którzy nigdy nie przestali
działać “na linii frontu”. Wiedzą oni co działa, a co nie działa w konkretnych
sytuacjach i są w stanie dostosować szkolenia do potrzeb uczestników.
Wszystko, co robimy dostosowane jest do środowiska pracy zdalnej.
Wiemy jak zorganizować efektywne szkolenie online oraz jakie wyzwania
stoją przed rozproszonymi zespołami.
Jako jedna z niewielu organizacji w Polsce, praktykujemy samozarządzanie
(w formie Holakracji).

FIRMY, Z KTÓRYMI PRACOWALIŚMY

SYLWETKI EKSPERTÓW
Katarzyna Cieślińska - Scrum Master, Agile Project
Manager. W swoich pierwszych krokach pomagała
organizacjom adaptować praktyki Lean zarówno w
sektorze produkcyjnym jak i w sektorach
usługowych. Doświadczenie trenerskie zdobywała
prowadząc zajęcia na Politechnice Wrocławskiej jak
również w London Waltham College. Od 5 lat
związana z branżą IT. Certyﬁkowany Scrum Master
i Kanban Management Professional. Propagatorka
Visual management.

SYLWETKI EKSPERTÓW

Paweł Słowikowski - Trener, Scrum Master, Agile
Coach. Od ponad 14 lat pracuje w wielokulturowym
środowisku projektów IT, w tym od 11 lat jako Scrum
Master. Spędził ponad 2000 godzin na sali
szkoleniowej w roli trenera metod zwinnych oraz
umiejętności miękkich. Praktyk Holakracji i innych
form samoorganizacji. Posiada certyﬁkaty SPC4,
CSM, CSP, PMI-ACP, ISTQB Test Manager. Jest także
certyﬁkowanym trenerem biznesu Akademii SET.
Współzałożyciel Fundacji Zwinność i inicjatywy
Agile Wrocław.

SYLWETKI EKSPERTÓW

Paweł Stachurski - Scrum Master, Agile Coach,
Agile Project Lead. Od 12 lat związany z
wrocławskim światem IT. W swojej pracy jako Scrum
Master i Agile Coach bazuje na pragmatycznym
doświadczeniu zdobytym w różnych rolach w
procesie wytwarzania oprogramowania, zarówno w
organizacjach produktowych, jak i projektowych.
Praktyk gryﬁkacji. Certyﬁkowany Scrum Master.
Pomysłodawca Agile on Site.

SYLWETKI EKSPERTÓW

Sylwia Tatarczak - Agile Project Manager, Scrum
Master. Scrum Master z powołania i z wieloletnim
doświadczeniem także po stronie QA. Absolwentka
szkoły trenerów zmiany grupy NOVO. Skupiona na
rozwoju ludzi i pracy nad udoskonalaniem
komunikacji między ludźmi. Praktyk graﬁcznej
wizualizacji i facylitacji.

SYLWETKI EKSPERTÓW

Marcin Chyła - Product Manager, Product
Owner. Od ponad 10 lat pracuje nad rozwojem
produktów cyfrowych stosując szeroki wachlarz
metod zwinnych. Jego doświadczenie obejmuje
także moderację procesów Design Thinking,
Design Sprint oraz zarządzanie projektami (wg
PRINCE2, AgilePM). Absolwent szkoły trenerów
biznesu SET. Pomysłodawca konferencji Agile
on the Boat.

