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• Przyspiesz działania w projektach 

• Ułatw zarządzanie priorytetami 

• Zwiększ produktywność 
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Doskam w 2018 r. uzyskała w APMG International status Accredited Training 
Organization (ATO) w zakresie AgilePM® (Agile Project Management), co umożliwia 
nam organizację akredytowanych szkoleń i międzynarodowych, certyfikacyjnych 
egzaminów z obszaru metodyki AgilePM®.

przeszkolone
osoby

21380 850
przeszkolone
organizacje

99.4%
poziom 

satysfakcji 

Doskam w liczbach 

lat obecni 
na rynku 

17

10 powodów, dla których warto wybrać akredytowane przez APMG 
International szkolenia z certyfikacyjnym, miedzynarodowym 
egzaminem Agile PM® 
1. Źródło: Program szkolenia opiera się na The Agile Project Framework, w najnowszej wersji DSDM® co tworzy akredytowane szkolenie Agile Project 

Management (AgilePM®). Stanowi podstawowe i wyczerpujące źródło wiedzy dla egzaminów AgilePM® Foundation i  Practitioner . 
2. Eksperci zwinności: Program opracowany we współpracy APMG International oraz DSDM® Consortium - liderami w promowaniu i  zapewnianiu 

dynamiki biznesowej. 
3. Materiały wysokiej jakości: Materiały szkoleniowe i ćwiczenia opracowane przez doświadczonych Project Managerów. 
4. Doświadczenie szkoleniowe: Zajęcia są wysoce interaktywne, zachęcają do współpracy i wzmacniają cele nauczania. 
5. Szersze ukierunkowanie na biznes: Większa koncentracja na zastosowaniach Agile, wykraczających poza rozwój IT i oprogramowania. 
6. Eksperci: Kursy prowadzone przez akredytowanych przez APMG trenerów i organizacje szkoleniowe. Procesy akredytacji APMG są respektowane 

na całym świecie i akredytowane przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service). 
7. Stała jakość: Akredytowane przez APMG firmy szkoleniowe korzystają ze znormalizowanych akredytowanych materiałów opracowanych przez 

Agile Business Consortium oraz doświadczonych trenerów/praktyków zwinnego zarządzania. 
8. Wygoda: Egzaminy AgilePM® można zdawać zaraz po zakończeniu szkolenia. Egzaminy Agile PM® Foundation i Practitioner dostępne są zarówno 

w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Elastycznie można wybrać format, język i termin egzaminu. 
9. Bezpłatne członkostwo: Osoby, które pomyślnie ukończyły egzamin, mają prawo do bezpłatnego, kwartalne członkostwa w Agile Business 

Consortium (dostęp do webinarów on-line, unikalnych wartościowych treści, zniżki na ofertę ABC). 
10. Dzielimy się sukcesem: Osoby, które pomyślnie ukończyły egzamin, mogą ubiegać się o identyfikator cyfrowy (badge) i dzielić się swoim 

sukcesem on-line.
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Co zyskasz? 
• Poznasz praktyczne podejście do metodyki Agile,  

korzyści i ryzyka tej metodyki, poznasz filozofię, pryncypia, 
role i obowiązki w zespole projektowym oraz produkty 
DSDM®. 

• Przećwiczysz praktyki wykorzystywane w  zwinnie 
zarządzanym projekcie, np. określanie roli i obowiązków 
w  projekcie, wybór produktów DSDM® dla  kontroli 
i  transparentności projektu, priorytetyzacja MoSCoW,   
Delivery Planning. 

• Przygotujesz się do egzaminu AgilePM® Foundation.

Program szkolenia AgilePM® Foundation 

1 DZIEŃ 2 DZIEŃ

• Manifest Agile 
• DSDM® jako podejście zwinne – elementy składowe 
• Filozofia, zmienne projektu, pryncypia 
• DSDM® 
• Czynniki wpływające na sukces 
• Proces DSDM® 
• Model zespołu projektowego 
• Role i obowiązki w zespole projektowym 
• Produkty DSDM®

• Planowanie, testowanie i kontrola w ciągu  
     cyklu życia projektu 
• Praktyka - priorytetyzacja MoSCoW 
• Praktyka - stosowanie timeboxów 
• Pozostałe praktyki - warsztat facylitowany, modelowanie 

i rozwój iteracyjny 
• Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® 

Foundation 

• Egzamin AgilePM® Foundation

• obejmuje programu nauczania Agile PM® Foundation 
• trwa 40 minut  
• składa się z 50. pytań wielokrotnego wyboru 
• do zaliczenia wymagane 50% poprawnych odpowiedzi 

Egzamin 

• Interaktywne szkolenie oparte o studium przypadku 
• Akredytowane materiały szkoleniowe w formie papierowej 
• Egzamin w j. polskim w wersji papierowej na sali 

(opcjonalnie on-line w wersji polskiej lub angielskiej 
w wybranym terminie)  

• Certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego wydany 
przez Doskam w j. polskim lub j. angielskim 

• Przerwy kawowe oraz lunch na szkoleniu stacjonarnym 

Zapewniamy: 

Cena: 
Cena udziału jednej osoby w szkoleniu i egzaminie on-line 
wynosi 1440 zł zw. z VAT.

Dla kogo szkolenie:
Dla Ciebie, jeśli jesteś: 
• Kierownikiem projektu 
• Liderem zespołu 
• Twórcą rozwiązań  
• Testerem 
• Pracownikiem działu biznesowego 
• Osobą zarządzają projektami 
• zainteresowany uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu 

AgilePM® Foundation i ewentualnie certyfikatu AgilePM® 
Practitioner.
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Program szkolenia AgilePM® Practitioner  

1 DZIEŃ 2 DZIEŃ

• Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM® 
• Role i obowiązki z punktu widzenia 
• Kierownika Projektu Agile 
• Zarządzanie projektem w cyklu życia 
• Efektywne korzystanie z produktów DSDM® 
• Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania timeboxów 
• Ludzie, zespoły i interakcje 
• Wymagania i Historyjki Użytkownika 
• Szacownia

• Planowanie projektu w cyklu życia 
• Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości 
• Zarządzanie ryzykiem 
• Dostosowanie podejścia DSDM® 
• Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® 

Practitioner 

• Egzamin AgilePM® Practitioner

Dla kogo szkolenie:
Dla Ciebie, jeśli jesteś posiadaczem certyfikatu AgilePM® 
Foundation, a przy tym jesteś: 
• Kierownikiem projektu 
• Liderem zespołu 
• Twórcą rozwiązań  
• Testerem 
• Pracownikiem działu biznesowego 
• Osobą zarządzają projektami 
• zainteresowany uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu 

AgilePM® Practitioner.

• Interaktywne szkolenie oparte o studium przypadku 
• Akredytowane materiały szkoleniowe w formie papierowej 
• Egzamin w j. polskim w wersji papierowej na sali 

(opcjonalnie on-line w wersji polskiej lub angielskiej 
w wybranym terminie)  

• Certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego wydany 
przez Doskam w j. polskim lub j. angielskim 

• Przerwy kawowe oraz lunch na szkoleniu stacjonarnym 

Zapewniamy: 

Co zyskasz? 
• Poszerzysz wiedzą  nt. Stosowania pryncypiów DSDM®,    

roli Kierownika Projektu i zaangażowania innych ról na 
każdym etapie projektu. 

• Przećwiczysz praktyki szacowania i planowania na 
każdym etapie projektu, formułowania user stories, 
analizowania ryzyka i wskazywania obszarów wymagających 
korekty. 

• Przygotujesz się do egzaminu AgilePM® Practitioner.

• obejmuje programu nauczania Agile PM® Practitioner 
• trwa 150 minut  
• składa się z 80. pytań wielokrotnego wyboru 
• do zaliczenia wymagane 50% poprawnych odpowiedzi 
• można korzystać z podręcznika Agile PM® Handbook v2. 

Egzamin 

Cena: 
Cena udziału jednej osoby w szkoleniu i egzaminie on-line 
wynosi 1790 zł zw. z VAT. W cenę nie jest wliczony podręcznik.
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Katarzyna Wolna-Belska

Akredytowany Trener AgilePM®, 
akredytowany Trener Agile Business 
C o n s o r t i u m S e r u m M a s t e r 
i  akredytowany Trener Facylitator 
Change Management w APMG 
Internat ional . Posiada również 
certyfikat Master Business Trainer Level 

Expert, oraz dyplom Management and 
Marketing International Education Society. Absolwentka 
Zarządzania i Marketingu w GWSH w Katowicach oraz studiów 
podyplomowych w WSB w Poznaniu – Zarządzanie Projektem. 
Absolwentka Studium Psychologi i i  komunikacj i 
Interpersonalnej. Obszar specjalizacji: Metodyka Agile, 
Zarządzanie Projektami, Change Management, Management 
3.0, Budowanie Zespołu, Metoda Scrum, Facylitacja zespołów, 
Coaching zespołowy. Manager z ponad dwudziestoletnim 
doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi 
i  rozproszonymi. Posiada ponad siedemnastoletnie 
doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes 
firmy doradczo - szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 
17. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów 
rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne 
Biznesowo)   Certyfikowany trener, doradca, konsultant, coach. 
Zrealizowała ponad 10000 godzin szkoleniowych, kilkaset 
godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa. 
Pracuje z  korporacjami, dużymi przedsiębiorstwami oraz 
firmami z  sektora MSP jak również administracją publiczną. 
Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive 
&  Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne 
doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, 
Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. 

Trenerzy akredytowani przez APMG International, 
doświadczeni praktycy zarządzania projektami, eksperci, 

menedżerowie i konsultanci. 

Jarosław Milewski

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami w ujęciu klasycznym 
(PMI®, PRINCE2®) oraz zwinnym (AgilePM®). Zarządzanie 
programami (MSP®) Zarządzanie portfelami (MoP®) 
Zarządzanie zmianą organizacyjną (Change Management). Od 
2011 Asesor w APMG International, UK. Audytował większość 
polskich akredytowanych organizacji szkoleniowych (ATO) i ich 
trenerów, a także szereg firm, materiałów szkoleniowych 
i  trenerów z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Francji, 
Turcji i Rosji. W latach 2003-2017 Wykładowca na 
Uniwersytecie SWPS Warszawie. Wieloletni zastępca dyrektora 
Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji 
(SPIK), Prorektor ds. Dydaktycznych kadencji 2005/2006. 
W  latach 1998-2003 Dyrektor i członek zarządów w kilku 
firmach branży informatycznej i telekomunikacyjnej (ATM, 
eKatalyst, NetPower). 1992-1998 Online Coordinator 
eksperymentu ZEUS w Deutsches Elektronen-Synchrotron 
DESY, Hamburg. Do 1992 adiunkt w Instytucie Informatyki UW. 
Ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu akredytowanych 
szkoleń z zarządzania projektami, programami i zmianą, ponad 
1000 przeszkolonych osób – głównie w Polsce, ale również 
w Skandynawii, Austrii i Luksemburgu. Ponadto, w sumie 20 lat 
doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich, głównie 
w  obszarze informatyki oraz styku psychologii i informatyki. 
Współautor materiałów szkoleniowych z metodyki PMI, autor 
materiałów szkoleniowych z PRINCE2® i MSP®. Wykształcenie - 
Doktor informatyki, Instytut Informatyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, 1990. Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, 
z  wyróżnieniem (Diplôme International de Management / 
MBA), Institut Français de Gestion, Warszawa, 2000.
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Szkolenia Doskam inspirują do zmiany sposobu działania w oparciu o aktualne trendy i praktyczną 
wiedzę. Sprawdź kalendarz szkoleń otwartych Doskam i wybierz odpowiednie dla siebie.

Poznaj inne  
ścieżki rozwoju 

Jeśli są Państwo zainteresowani nowościami  z obszaru zwinnego zarządzania lub otrzymywaniem 
informacji o  podobnych tematycznie naszych usługach rozwojowych  zapraszamy do zapisu na 
newsletter. Zapewniamy, że nie nadużywamy udzielonej zgody i wysyłamy do Państwa tylko 
wyselekcjonowane treści.  W ramach podziękowania za subskrypcję otrzymają Państwo poradnik 
„Jak radzić sobie z konfliktem w zespole”. 

Zapisz się na newsletter

Rozwój Kompetencji MenedżerskichAkredytowane w APMG International 
szkolenia z egzaminami 

Sprawdź szkolenia otwarte
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Dlaczego warto z nami 
współpracować? 

21380 
Uczestników szkoleń

850 
Klientów

99,4% 
poziom satysfakcji Uczestników

Realizujemy dedykowane programy rozwojowe zgodnie z modelem SEB (Szkolenia Efektywne 
Biznesowo). W ramach procesu zapewniamy: 
1. pogłębione badanie potrzeb 
2. określenie zakresu odpowiedzialności w projekcie 
3. sformułowanie celów na czterech poziomach Kirkpatricka 
4. opracowanie programu, narzędzi, materiałów, metod utrzymania rezultatów 
5. realizacja projektu rozwojowego 
6. ocena skuteczności projektu 
7. wsparcie dla uczestników szkoleń

DOSKAM Sp. z o.o., ul. Leśna 45, 44-102 Gliwice 
tel. +48 730 005 350, e-mail: info@doskam.pl, www.doskam.pl

Zapraszamy do kontaktu

AgilePM® jest znakiem handlowym Agile Business Consortium. APMG International logo oraz  Swirl Device logo są znakami towarowym The APM Group Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Doświadczenie. Od 2005 wspieramy przedsiębiorców  i pracowników w rozwoju dostarczając 
programy rozwijające umiejętności w obszarach zarządzania, strategii, efektywności osobistej. 

Aktualność i praktyczność. Stale monitorujemy trendy rozwojowe, aktualizujemy programy i formy 
rozwoju.   

Dynamika. Rocznie realizujemy około 1500 godzin szkoleń dla sektora administracji publicznej, oraz 
blisko 1000 godzin dla MŚP w tym z branży IT i przemysłu. Wspieramy doradczo start-up’y. 

Prestiżowe partnerstwo. Od 2018 r. jesteśmy  jedną z nielicznych firm  w Polsce 
posiadających  międzynarodową akredytację APMG International uprawniającą do realizowania 
międzynarodowych szkoleń i egzaminów Agile PM®,  ABC Scrum Master,  Change Management.  

Odpowiedzialność. Bierzemy odpowiedzialność za procesy zwiększające efekty rozwojowe w oparciu 
o model SEB (Szkoleń Efektywne Biznesowo).  

Potwierdzony standard usług rozwojowych. Od 2012 r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm 
Szkoleniowych, a od 2017 r.  spełniamy najwyższe standardy usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.  

Dofinansowanie. Realizujemy usługi rozwojowe, doradcze i szkoleniowe dofinansowane z EFS.  

Wyróżnieni jako Firma szkoleniowa roku 2012, 2013, 2014, 2015.
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