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Serdecznie zapraszamy do udziału w Agile Bootcamp - hybrydowym programie rozwojowym 

dla całego Twojego zespołu. Nauczymy Cię metodyki SCRUM i innych zwinnych sposobów 

zarządzania, a także pokażemy, jak można działać zwinnie na wielu płaszczyznach Twojej 

organizacji. W oparciu o zawarte w nim założenia bootcampu, stworzymy agendę warsztatów, 

szkoleń i spotkań dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojego zespołu - w modelu 

stacjonarnym, online lub hybrydowym.

Od blisko 20 lat pracujemy zarówno w małych, jak i dużych organizacjach, a także 

zarządzamy własnymi biznesami. Spotykamy na swej drodze setki przedsiębiorców, 

menedżerów i pracowników rozmaitych firm polskich i zagranicznych. Z praktycznie każdym 

z nich dzielimy wspólną pasję - poszerzanie horyzontów, poznawanie świata, odkrywanie 

samych siebie. 

Kompetencje to wiedza, praktyczne umiejętności i postawa sprawiająca, że działamy tak, a 

nie inaczej. Ich kształtowanie to złożony proces wymagający odpowiednich narzędzi i technik. 

Ale nie tylko… Wierzymy, że know-how połączony z radością płynącą z jego poznawania to 

klucz do sukcesu w budowaniu kompetencji jednostki, zespołów i całych organizacji.

Szanowni Państwo!

Przemysław Skrzek

Managing Partner

Maciej Gawlik

Managing Partner

1



Agile, scrum, scrum of 

scrums, współpraca, 

agile stack, projekty, 

management 3.0, 

skalowanie zwinności

2



Praktycy agile, liderzy, Scrum Masterzy, Product Ownerzy, członkowie

zespołów, właściciele firm, kierownicy projektów, specjaliści, stażyści

DLA KOGO?

Kilkutygodniowy, intensywny program rozwoju umiejętności 

zwinnych dla całego zespołu, oparty o skuteczne techniki

samoorganizacji, samozarządzania i budowanie kultury

zwinności na poziomie całej organizacji

Formuła

bootcampu

z

CO NAUCZYSZ SIĘ STOSOWAĆ?

Zarządzanie projektem, zarządzanie zwinne, SCRUM, Kanban,

Management 3.0, Scrum of Scrums, Agile STACK,

samozarządzanie, współpraca, rozwój, skalowanie zwinności

JAKI JEST CEL BOOTCAMPU?

Zwiększenie efektywności pracy zespołowej przez świadome 

stosowanie skutecznych metod komunikacji i współpracy w zespole. 

Stworzenie „konstytucji zespołu” opartej o wspólne wartości, 

identyfikację talentów i uświadomioną kulturę organizacyjną. 
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JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJEMY? 

Twoje projekty nigdy nie kończą się na czas i w budżecie, a Twoi

klienci narzekają na nieterminowość i niską jakość prac?

Próbujesz wdrożyć SCRUM, ale nie potrafisz, a Twój zespół jest niedoświadczony

w podejściu agile i słabo zintegrowany?

Brakuje Ci narzędzi, które poprawiłyby jakość współpracy 

w zespole i szukasz inspiracji do zmiany w sposobie zarządzania?

Myślisz, że agile ma sens tylko w branży IT i trudno Ci uwierzyć, że istnieje tylko jedna 

słuszna i niezależna od kontekstu metoda zarządzania (np. SCRUM)?

Chcesz przenieść zarządzanie zwinne na poziom całej

organizacji, ale nie wiesz jak podejść do tego trudnego zadania?

Chcesz wejść w „nowe czasy” dzięki wewnętrznej sile ukrytej

w Twojej organizacji?



6h / 2-4 tygodniePodsumowanie Warsztatów nr 1

Diagnoza potrzeb kompetencyjnych zespołu 

4 „pigułki” kompetencyjne video z ćwiczeniami

Zadanie domowe – opracowanie planu „transformacji agile”

Praca pomiędzy warsztatami, uzupełnienie

i utrwalenie zdobytej wiedzy

Zadanie domowe

16h / 2 dni
Zarządzanie projektami jako metoda realizacji

unikalnych przedsięwzięć

Zarządzanie zwinne, czyli „jak robić dwa razy więcej,

dwa razy szybciej”

SCRUM „w pigułce”, czyli jak stosować najpopularniejszą 

metodykę zwinną

Fundamenty zwinności jako droga do zrozumienia mocy podejścia agile

Symulacja Scrum Droid, czyli 5 iteracji zwinnego budowania produktu w praktyce ̨

Pierwsza część Bootcampu – integracja

zespołu podczas 2- dniowych intensywnych

warsztatów poświęconych uniwersalnym

zagadnieniom w obszarze komunikacji, 

feedbacku i zarządzania konfliktem, udział w

Symulacji projektowej Scrum Droid

Warsztaty nr 1

2h / 1-2 tygodnieCele rozwojowe

Kultura zwinności w organizacji

Szczegóły organizacyjne

Oferta i formalności

Analiza potrzeb organizacji, wprowadzenie do 

merytoryki i narzędzi używanych podczas 

Bootcampu, wybór kluczowych zagadnień 

rozwojowych (25 spośród 50+)

Przygotowania

Czas / OkresPropozycja zagadnieńZakresSekcja

Etap 1

Harmonogram Bootcampu
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48h / 1-3 miesiące25 zagadnień poruszonych podczas warsztatów 

i samodzielnej nauki online

Kompetencje w wybranych

obszarach, integracja zespołu wokół

kultury zwinności, plan „transformacji agile”

SUMA

8h / 2-4 tygodnie
Podsumowanie Bootcampu

Rekomendacje powarsztatowe

4 „pigułki” kompetencyjne video z ćwiczeniami

Zadanie domowe – dopracowanie planu „transformacji agile”

4h wsparcia mentoringowego i coachingowego

Praca po zakończeniu Bootcampu,

uzupełnienie i utrwalenie zdobytej

wiedzy, wsparcie dla zespołu.

Podsumowanie

16h / 2 dniSCRUM „od kuchni”, czyli praktyczne aspekty zwinnego 

zarządzania

Management 3.0 jako narzędzie budowania kultury zwinności

Scrum of Scrums i skalowanie zwinności jako sposób

na realizację dużych projektów

Agile STACK i zwinność na poziomie całej organizacji

jako przewaga w świecie zmienności

Certyfikacja agile – jak się do niej przygotować?

Druga część Bootcampu –

kontynuacja pracy zespołu podczas

2-dniowych warsztatów

poświęconych tematyce skalowania

podejścia agile, zwinności na poziomie

całej organizacji i codziennych praktyk

zarządzania zwinnego.

Warsztaty nr 2

Czas / OkresPropozycja zagadnieńZakresSekcja

Etap 2

Harmonogram Bootcampu
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Podstawowy / średniozaawansowany

POZIOM

CHARAKTERYSTKA

10% Teoria

70% Praktyka

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW /  CZAS TRWANIA

Maks. 20 osób / 48h

20% Rozmowa
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Gdzie organizujemy

bootcampy?

W biurze Twojej firmy, wybranym centrum konferencyjne 

i/lub online. Możemy zrealizować bootcamp w oparciu o 

Twoje indywidualne pomysły i preferencje. Uzupełnimy go 

dostępem do naszych materiałów online i intensywnym 

wsparciem dla całego Twojego zespołu.



Rezultaty bootcampu
8

Doświadczysz siły zwinności biorąc udział w nagrodzonej przez

międzynarodowa społeczność symulacji projektowej.

Poznasz 25 zagadnień spośród rosnącej bazy „pigułek”

kompetencyjnych, które zastosujesz w życiu zawodowym i prywatnym..

Wykonasz kilkadziesiąt ćwiczeń, podczas których nauczysz się

lepiej współpracować z członkami Twojego zespołu.

Rozwiniesz umiejętności skutecznego zarządzania projektami

poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi „agile”.

Otrzymasz dostęp do materiałów online i wsparcia

mentorigowego / coachingowego dla całego Twojego zespołu.

Zbudujesz efektywną organizację przygotowaną na zmiany 

i skupioną na tworzeniu wartości biznesowej.



Dlaczego warto?

Udział w warsztatach Agile Bootcamp

to okazja do trwałej zmiany sposobu 

działania poprzez zwiększenie 

zaangażowania, efektywności i jakości 

współpracy członków Twojego zespołu.
3 Skorzystasz z 25 „pigułek” kompetencyjnych

4 Podniesienie skuteczności realizacji Twoich projektów

5 Uruchomisz proces „uzwinnienia” pracowników firm

2 Skokowo rozwiniesz umiejętności Twoich współpracowników

Stworzysz plan „transformacji zwinnej" Waszej organizacji1
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Zwinność, integracja,

nowe otwarcie, 

kompetencje, synergia, 

zaangażowanie, rozwój, 

współpraca, metodyka
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WYBRANI KLIENCI

•  Management 3.0

•  Founder's Dilemmas

•  SCRUM

•  KANBAN

•  Cynefin Framework

•  Complex Adaptive Systems

•  NVC

ULUBIONE NARZĘDZIA

•  Agile

•  Zarządzanie strategiczne

•  Kultura organizacyjna

•  Strategia brandu

•  Inspirowanie do rozwoju

•  Zarządzanie projektami

•  Turkusowe organizacje

GŁÓWNE SPECJALIZACJE

Przedsiębiorca w branży IT, executive manager, pomysłodawca i animator wrocławskiego 

klastra firm informatycznych ITCorner. Wyznawca podejścia "together is better" z misją

jednoczenia ludzi chcących tworzyć WARTOŚĆ. Za działania na rzecz rozwoju współpracy 

wrocławskich firm branży nowych technologii został wyróżniony przez Prezydenta Wrocławia 

nagrodą „Kreatywny Wrocławia 2019”.

Na co dzień odpowiedzialny za strategię rozwoju firm branży IT oraz prowadzenie kluczowych 

dla nich projektów, m.in. współzałożyciel i prezes zarządu firmy programistycznej Cohesiva IT 

Special Forces, pracowni rekrutacyjnej Recruitiva i agencji doradczej LEANSPIN.

Z pasji – trener biznesu, mentor w projektach startupowych, praktyk nowoczesnych metod 

zarządzania i muzyczny multiinstrumentalista. Entuzjasta metodyk zwinnych i tworzenia kultury 

organizacyjnej wspierającej wykorzystanie energii i talentów pracowników firm.

Przemysław Skrzek

Przedsiębiorca w branży IT, executive manager, 

pomysłodawca i animator wrocławskiego klastra firm 

informatycznych ITCorner.

50%
strategia

40%
taktyka

10%
operacje

ROZWÓJ AKTYWATOR STRATEG

ARANŻER PRZYSZŁOŚĆ
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WYBRANI KLIENCI

•  Lean Startup

•  Strategyzer Toolkit

•  Continuous Innovation Stack

•  OKR

•  The Market Oppurtunity Navigator

•  Microsoft Office

•  Google Suite MVP

ULUBIONE NARZĘDZIA

•  Innowacje

•  Przedsiębiorczość

•  Analiza

•  Finanse

•  Modele biznesowe

•  Rentowność

•  Procesy

GŁÓWNE SPECJALIZACJE

Doktor ekonomii, trener biznesowy, przedsiębiorca w branży IT, z zamiłowania i doświadczenia 

startupowiec / innowator. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu analizy danych i 

procesów biznesowych, przetwarzania informacji oraz wnioskowania biznesowego w dużych i 

małych organizacjach. 

Praktyk lean i skuteczny project manager, szybko adaptujący najnowsze trendy i rozwiązania, 

wyznawca filozofii agile. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Zarządzania Finansami 

wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, posiadający stopień doktora nauk ekonomicznych. Duże 

doświadczenie w zakresie szkoleń dla obszaru operacyjnego, wywodzi się z „biznesu” i 

prowadzi warsztaty ukierunkowane na funkcje wykonywane przez uczestników w codziennym 

życiu biznesowym..

EMPATIA AKTYWACJA R0ZWÓJ

POMYSŁY PRZYSZŁOŚĆ

20%
strategia

50%
taktyka

30%
operacje

Maciej Gawlik

Doktor ekonomii, trener biznesowy, 

przedsiębiorca w branży IT, z zamiłowania 

i doświadczenia, startupowiec / innowator.
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www.leanspin.pl+ 48 695 950 745hello@leanspin.pl

Zapraszamy!


