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PROFESSIONAL SCRUM  

MASTER™ 

OPIS SZKOLENIA  

Szkolenie PSM to szkolenie zaawansowane. Nie będziemy tutaj mówić o tym czym jest Scrum, ale 

dlaczego tak wygląda. Jak obecność jego poszczególnych elementów: ról, artefaktów i wydarzeń 

pomaga radzić sobie ze złożonością wytwarzania produktów. Jeśli chcesz poprawić swoje zrozumienie 

Scrum, lepiej wykorzystać Scrum w swoim zespole czy organizacji - to szkolenie jest właśnie dla 

Ciebie. 

Szkolenie PSM dodatkowo przygotowuje do certyfikacji znanej i docenianej organizacji - Scrum.org, 

założonej przez jednego z twórców Scrum - Kena Schwabera. 

Podczas swojej pracy zawodowej, wiele razy spotykaliśmy się z wprowadzeniem Scrum jako dogmatu 

- bez czasu na refleksję i pokazania jakie problemy Scrum adresuje. Szkolenie PSM nakierowane jest 

na zdobycie wiedzy o zaawansowanych aspektach Scrum i pracy Scrum Mastera. Podczas szkolenia 

nauczysz się też postaw, zachowań i technik przydatnych w  codziennej pracy. Wszystko to pod okiem 

wieloletniego praktyka stosowania metody Scrum. 

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU NAUCZYSZ SIĘ: 

• Jak łączą się mechanizmy frameworku Scrum. 

• Facylitować zdarzenia scrum-owe. 

• Jak pokazać różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym sposobem wytwarzania produktów. 

• Dlaczego ukończony przyrost (Done) jest krytyczny dla budowania przejrzystości. 

• Budować Product Backlog, by zwinnie planować. 

• Poznają postawy i umiejętności dobrego Scrum Mastera. 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE? 

• Dla Scrum Masterów i osób przygotowujących się do pełnienia tej roli.  
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• Dla prowadzących transformację zwinną i jej uczestników . 

• Dla Liderów, Managerów , którzy czują potencjał do podniesienia efektywności 

dostarczania rozwiązań IT.  

• Dla Product Ownerów poszukujących głębszego zrozumienia frameworku  Scrum. 

AGENDA SZKOLENIA: 

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI 

Fundamenty i teoria Scruma.  

Dlaczego właściwie Scrum? Różnice między 

preskryptywnym i empirycznym wytwarzaniem 

oprogramowania. Empiryczna kontrola procesu 

wytwarzania. 

Scrum.  

Role, artefakty i zdarzenia, które umożliwiają 

zmianę sposobu zarządzania. Timeboxy. Dobre 

praktyki. Czego unikać. Przewidywalność, 

estymacja i podejście empiryczne. Zarządzanie 

ryzykiem. Monitorowanie postępu pracy. 

Budowanie zespołów samoorganizujących się. 

Wartości Scrumowe. Rola granic i pętli informacji 

zwrotnej w rozwoju samoorganizacji. 

Ukończona praca (Done).  

Znaczenie Definicji ukończenia dla prognozowania 

i przejrzystości. Dlaczego tak ważne jest 

posiadanie czytelnych kryteriów jakościowych dla 

wytwarzanego oprogramowania. 

Wartościowe zdarzenia scrumowe.  

Facylitacja, moderacja. Techniki poprawiające 

jakość komunikacji w zespole. 

Scrum Master,  

Umiejętności i sposób myślenia. Jak budować i 

rozwijać zespoły. Zachowania i postawy, które 

pomagają. Jak używać danych do budowania 

samoregulacji zespołu. Kluczowe umiejętności 

Scrum Mastera. Scrum Master – techniczny/nie-

techniczny 

Wdrożenie Scruma w organizacji. 

 Jak zmieniać organizacje. Postawy proaktywne. 

 

CENA OBEJMUJE: 

ZAKRES 

• dwa dni intensywnego szkolenia; 

• dużo wiedzy popartej zdobywanym na bieżąco doświadczeniem; 

• drukowane, akredytowane materiały szkoleniowe; 

• voucher na egzamin Professional Scrum Master I (on-line) - w przypadku podejścia do egzaminu w 

czasie 14 dni od ukończenia szkolenia i nie osiągnięcia wymaganych 85% - otrzymasz drugi voucher 

bezpłatnie; 

• zniżka na voucher pozwalający na przystąpienie do egzaminu Professional Scrum Master II (on-line) 

 

MATERIAŁY 

• Materiały w formie elektronicznej  

• Polecane materiały do przeczytania/zapoznania się po szkoleniu  

• Wsparcie mailowe po szkoleniu (pytania od uczestników)  

https://lp.performancelabs.pl/agilerebels/trainings/professional-scrum-master/
http://www.scrum.org/Assessments/Professional-Scrum-Master-Assessments/PSM-I-Assessment
http://www.scrum.org/Assessments/Professional-Scrum-Master-Assessments/PSM-II-Assessment
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WYŻYWIENIE (szkolenie otwarte) 

• Zapewniony lunch w ramach szkolenia  

• Kawa, napoje i przekąski w ramach przerw kawowych 

KONTAKT: 

Email:  szkolenia@agilerebels.org   WWW: http://agilerebels.org/szkolenia/  
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