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GRUPA INVESTIN ZAPRASZA NA WARSZTAT 

Temat: AGILE – ZWINNE WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. 
CZYNNIKI SUKCESU.   

Termin: 25 października 2017 r. 

Miejsce: Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna 
ul. Smolna 4 (wjazd od ul. Kruczkowskiego) 
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AGILE – ZWINNE WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH  

PROJEKTÓW. CZYNNIKI SUKCESU.   

 

Cele ogólne: 

 Zdobycie wiedzy, narzędzi i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego 

wdrażania innowacyjnych projektów metodą Agile. 

 Zdobycie nowych kompetencji w efektywnym zarządzaniu produktem w realiach 

zmiennych potrzeb rynku. 

 Poznanie głównych czynników wpływających na wartość biznesową w ujęciu Agile. 

 

Korzyści dla uczestników: 

 Opanowanie umiejętności zarządzania innowacyjnymi projektami według metody Agile. 

 Poznanie ryzyk oraz najlepszych praktyk - Agile Best Practices. 

 

Termin 25 września 2017 r., godz. 10:00 – 17:00 

Miejsce Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4  

(wjazd od ul. Kruczkowskiego) 

Zakres 
tematyczny 

Poziom „Why” 

1. Agile – zwinne podejście do biznesu, jako odpowiedź na szybkie 

zmiany na rynku. 

2. Priorytety – sztuka wyboru najważniejszych celów firmy. 

Przerwa kawowa 

Poziom „How” 

3. Innowacje i zmiany – jak utrzymać klienta w zmieniającym się 

środowisku (Iteracyjna realizacja, MVP , R&D). 

4. Agile Best Practices oraz znane ryzyka – wykorzystanie praktycznego 

doświadczenia. 

Lunch 

Poziom „What” cz. 1. 

5. Wizja i realizacja produktu w szybkozmiennym otoczeniu – rozwiązania. 

6. Adaptacyjne Zarządzanie Innowacyjnymi Projektami (Agile Project 

Management). 

Przerwa kawowa 

Poziom „What” cz. 2. 

7. Wartość biznesowa – w ujęciu Agile. 

8. Model: Big Picture organizacji LEAN & AGILE. 

Certyfikat Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający 

zdobyte kompetencje. 
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Metodologia 

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimalnie 6 a maksymalnie 13 osób 

i ukierunkowane są na budowanie relacji biznesowych. Wszystkie treści przekazywane są 

w oparciu o przykłady konkretnych projektów zaczerpniętych z doświadczenia trenera i Grupy  

INVESTIN.  

Trener 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa INVESTIN 

Grupa INVESTIN od ponad 15 lat rozwija i finansuje zaawansowane technologie, poprzez 

doradztwo biznesowe w obszarze globalnego rynku innowacji, programy akceleracji start-upów 

oraz inwestycje Venture Capital. 

Ludmiła Pisiewicz 

Posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami 

wdrożeniowymi oraz zarządzaniu departamentami rozwoju 

oprogramowania. Zarządzała wdrożeniem wielu złożonych projektów 

biznesowo-technologicznych. Jako Project Manager i Dyrektor 

Zarządzający przeprowadziła transformację LEAN Agile w ING, która 

należała do największych w Polsce.  

Jest prelegentem, ekspertem podczas konferencji biznesowych oraz 

wykładowcą na uczelniach. 

Posiada certyfikat Project Management Professional PMP® oraz dyplom 

MBA. Jest absolwentem The Art and Science of Coaching Wszechnicy 

UJ. 

Zajmuje się doradztwem i coachingiem biznesowym w zakresie 

transformacji i strategicznych zmian, wdrożeniami, szkoleniami 

i konsultingiem. Jej podejście charakteryzuje kompleksowe i praktyczne 

podejście do zmiany, komunikacji i zarządzania w kontekście konkretnej 

wartości biznesowej.  
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Odbiorcy 

Akademia Komercjalizacji® to program dedykowany następującym grupom osób, 

odpowiadającym za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właściciele, 

kadra kierownicza, menedżerowie, specjaliści, pomysłodawcy. 

 

Koszt uczestnictwa 
 

  

 

 

 

Istnieje możliwość uzyskania rabatu przy uczestnictwie kilku osób z tego samego 

podmiotu/instytucji. 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, 

certyfikat. 

 

Zgłoś się! 

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o niezwłoczne przesłanie formularza zgłoszeniowego 

na adres k.michalska@investin.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 20 

października 2017 r.  

Zapraszamy do kontaktu: 

  

Katarzyna Michalska 

Menedżer ds. Rozwoju i Komunikacji 

k.michalska@investin.pl 

+48 606 245 499 

 

CENA PROMOCYJNA PRZY ZGŁOSZENIACH DO 13.10.2017 R.: 599 PLN + 23% VAT 

CENA REGULARNA.: 699 PLN + 23% VAT 

mailto:k.michalska@investin.pl

