
Glassdoor umieszcza Scrum Master na liście najlepiej płatnych stanowisk pracy 
z medianą wynagrodzenia na poziomie 98 239 USD.  LinkedIn umieścił również Scrum 
Master na liście najbardziej obiecujących miejsc pracy w 2019 roku. 
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Uznawany i szeroko stosowany na całym świecie SCRUM stanowi 
ramy do opracowywania, dostarczania i utrzymywania 
kompleksowych produktów dzięki efektywnej współpracy 
zespołowej. Jest obecnie uznawany za najczęściej stosowaną na 
świecie metodą z rodzin Agile. Stworzony przez Kena Schwabera 
i  Jeffa Sutherlanda Idealnie pasuje do projektów, w  których 
pojawiają się nieoczekiwane wymagania. Osoby w  zespole 
SCRUM’owym pełnią różne role. Zespół deweloperski dostarcza 
działający, gotowy produkt. Product Owner decyduje o kolejności 
realizacji wymagań, czyli kształcie produktu, rozwiązania. 
Odpowiedzialność za cały proces bierze na siebie Scrum 
Master, który dba i wspiera swój zespół. Pomaga 
zrozumieć pozostałym członkom zespołu metodę, 
zasady, wartości oraz celowość stosowania SCRUM. Jego 
zadaniem jest stwarzanie zespołowi najlepszych 
warunków w celu realizacji zadania.

• poznasz szczegółowo metodę Scrum - teorię, praktyki, role, zasady 
i wartości, określone w The Scrum Guide,  

• zrozumiesz zwinne podejście do pracy Zespołów Developerskich, 
• dowiesz się jakie są kluczowe elementy metody SCRUM, 
• zrozumiesz rolę Scrum Mastera oraz interakcji tej roli z członkami 

zespołu i innymi interesariuszami, 
• opanujesz zasady Scrum, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie po 

powrocie do miejsca pracy, 
• dowiesz się, w jaki sposób budować efektywny Zespół Developerski 

z odpowiednim połączeniem umiejętności i doświadczenia, 
• Będziesz wiedzieć jak działać jako servant-lider w zespole Scrum, 

promując i  umożliwiając członkom zespołu samoorganizację 
w procesie tworzenia rozwiązań o wysokiej wartości, 

• dowiesz się, w jaki sposób usuwać przeszkody w postępach Zespołu 
Scrum, 

• poznasz i zrozumiesz wszystkie przydatne techniki i narzędzia 
wspierające stosowanie SCRUM, 

• przygotujesz się do certyfikacji Agile Business Consortium Scrum 
Master.
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Korzyści i efekty udziału 
w szkoleniu Agile Business Consortium 
Scrum Master 

Znaczenie szkolenia 
i certyfikacji
Wyniki z raportu Scrum Master Trends 2019 wskazują na to: 
• 44% uczestników, którzy posiadają certyfikat, zadeklarowało, że 

zarabiają ponad 100 000 USD (w porównaniu z 18% bez 
certyfikatu)! 

• 38% uczestników, którzy deklarowali odbycie szkolenia Scrum, 
odnotowało wynagrodzenie w wysokości 100 000 USD 
(w porównaniu do zaledwie 15% uczestników bez szkolenia)!

12 powodów, dla których warto wybrać certyfikat  
APMG - Agile Business Consortium Scrum Master 
1. Materiały źródłowe: Kurs APMG-ABC, program nauczania i cele edukacyjne opierają się na przewodniku The Scrum Guide (The Defi nitive 

Guide to Scrum: The Rules of the Game). 
2. Eksperci z zakresu zwinności: Opracowany we współpracy z Agile Business Consortium - liderami w promowaniu i zapewnianiu dynamiki 

biznesowej. 
3. Materiały wysokiej jakości: Materiały szkoleniowe i ćwiczenia opracowane przez doświadczonego Trenera Scrum Master. 
4. Doświadczenie szkoleniowe: Zajęcia są wysoce interaktywne, zachęcają do współpracy i wzmacniają cele nauczania. 
5. Szersze ukierunkowanie na biznes: Większa koncentracja na zastosowaniach Scrum, 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. 
7. Stała jakość: Akredytowani przez APMG akredytowani dostawcy korzystają ze znormalizowanych akredytowanych materiałów opracowanych 

przez Agile Business Consortium oraz doświadczonych trenerów/praktyków Scrum. 
8. Brak wymagań dotyczących ponownej certyfikacji: Certyfi kat APMG Scrum Master nie wygasa; kandydaci nie muszą przechodzić 

ponownej certyfi kacji. 
9. Wygoda: Egzamin APMG-ABC Scrum Master można zdawać zaraz po zakończeniu kursu. 

Rola Scrum Master
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Program szkolenia 

Zapraszamy na szkolenie obecnych i przyszłych członków zespołów Scrum, przedstawicieli działów biznesowych oraz IT, członków zespołów 
projektowy, liderów i menedżerów zespołów, wszystkie osoby odpowiedzialne za wykorzystanie Scrum w  organizacji oraz zainteresowanych 
uzyskaniem międzynarodowego certyfi katu Agile Business Consortium Scrum Master.

Dzień 1 Dzień 2

• Wprowadzenie 
• Ogólny przegląd Scrum 
• Samoorganizacja 
• Zasady zwinności 
• Podejście empiryczne do rozwoju produktu 
• Zdarzenia Scrum - Sprint Planning, Sprint, Daily Scrum, 

Review, Retrospective 
•  Zespół Deweloperski

• Role w zespole Scrum 
• The Produkt Backlog 
• Planowanie i wykonanie Sprintu  
• Postępy Sprintu 
• Symulacja Scrum 
• Rozwój kompetencji Scrum Master 
• Przygotowanie do egzaminu Agile Business Consortium Scrum 

Master

• Przygotowanie do egzaminu Agile Business Consortium Scrum 
Master.  

• Egzamin składa się z 50. pytań wielokrotnego wyboru 
• do zaliczenia jest wymagane 74% tj. 37 poprawnych odpowiedzi 
• czas trwania 40 minut 
• wersja egzaminu papierowa w języku angielskim. 
• Szkolenie i certyfikacja opierają się na przewodniku SCRUM Guide. 

Certyfikat APMG Scrum Master nie wygasa.

• Szkolenie prowadzenie w j. polskim lub angielskim  
z wykorzystaniem używanej angielskojęzycznej terminologii, 

• materiały szkoleniowe w języku angielskimi, ułatwiające 
przygotowanie się do egzaminu, 

• wsparcie trenera w zakresie tłumaczenia z j. angielskiego dla 
oczekujących tego, 

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

• catering oraz lunch, 
• możliwość wymiany doświadczeń.
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Agile Business Consortium Scrum Master 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

Dla kogo to szkolenie?

Ekspert Trener Praktyk
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 
w niwersytecie SWPS Warszawie. Wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji (SPIK), Prorektor ds. 
Dydaktycznych kadencji 2005/2006.  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  mianą, 
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®. Doktor informatyki, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1990. 
Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, z wyróżnieniem (Diplôme International de Management / MBA), Institut Français de Gestion, Warszawa, 
2000. Obszar specjalizacji: Metodyka SCUM (Scrum Master™), Zarządzanie projektami w ujęciu klasycznym (PMI, PRINCE2®) oraz zwinnym 
(AgilePM®). Zarządzanie programami (MSP®), Zarządzanie portfelami (MoP®), Zarządzanie zmianą organizacyjną (Change Management). 

„Podczas szkolenia Scrum Master zrealizujemy precyzyjnie ułożony, akredytowany program nauczania, umożliwiający 
przygotowanie się do międzynarodowego egzaminu certyfikującego Scrum Master. Serdecznie zapraszam na szkolenie!”  

Jarosław Milewski
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1. Cena szkolenia zawiera udział w szkoleniu jednej osoby, materiały szkoleniowe, catering, lunch, akredytowany egzamin.
2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do Doskam zgłoszenia i wpłacenie należności przed szkoleniem na rachunek 04 1050 1298 1000 0023 3482 3628 ING Bank Śląski S.A.
3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Doskam sp. z o. o. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia, jeśli lista 

osób mających uczestniczyć w danym szkoleniu będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób. W takiej sytuacji wpłata zostanie niezwłocznie 
odesłana.

4. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, zgłaszający zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie 
zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia zgłaszającego z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi mieć 
formę pisemną. Możliwe jest zgłoszenie innej osoby w zastępstwie poprzedniego uczestnika. 

5. Doskam sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, terminu, miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. 
6. Oświadczam, że:

[  ]**Akceptuję powyższe Ogólne Warunki Uczestnictwa. 
[  ]**Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem   
       ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.  oświadczam, że zostałam/em  
       poinformowany, iż podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. 
[  ]**Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji zamówienia przez firmę Doskam Sp. z o. o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, NIP 6312448523. 
[  ]**Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych (Imienia, Nazwiska, adresu e-mail) uczestników szkolenia, w celu realizacji egzaminu i obsługi z nim związanej do APM Group 
Limited, 

               Totteridge Road, High Wycombe, Buckinghamshire, UK, HP13 6DG tel.: +44 494452450. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na przekazanie danych skutkuje 
niedopuszczeniem 

       do egzaminu.
[  ]***Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Doskam Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie cofnięcia 
zgody  
       w każdym czasie. Więcej w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.doskam.pl

Pani/Pana dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez – Doskam Sp. z o. o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, NIP 6312448523, w celu realizacji 
umowy - zgłoszenia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć 
zgodę w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zgłoszenia, a w przypadku, o którym mowa powyżej 
również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy Doskam Sp. z o.o, uprawnieni pracownicy firmy egzaminującej APM Group Limited, dostawcy usług 
internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe czy kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku 
działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zgłoszenia lub 
wycofania zgody, o której mowa powyżej, chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych także prawo do wniesienia 
sprzeciwu.

Nazwa szkolenia
Agile Business Consulting 
Scrum Master

Rabat 25% za opłacenie 
udziału do 21. dni przed 
szkoleniem lub rabat 15%       
do 14. dni przed.

Data szkolenia Cena udziału:

Miejsce szkolenia 3 500,00 zł brutto*

Firma zgłaszająca Wybierz swój rabat:

Adres  Cena po 25% rabacie: 

NIP 2 625,00 zł
Osoba zgłaszająca  Cena po 15% rabacie:

e-mail 2 975,00 zł
telefon

 	 Kwota za wszystkie zgłaszane osoby z uwzględnieniem rabatu:

UMOWA - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy proszę odesłać na: info@doskam.pl

Ogólne warunki uczestnictwa
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bezpłatne 

wsparcie 

przy 

pozyskaniu 

dofinansowania

*Doskam Sp. z o.o. jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego zarejestrowaną w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem 2/2009. W związku z tym jest 
zwolniona z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 r. Ten fakt został potwierdzony interpretacją 
indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29.09.2012 r.

Zgłaszane osoby:

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon

**Pole wymagane	 ***Pole opcjonalne
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