
QUICKER, BETTER, CHEAPER, 

IN A MORE JOYFUL WAY

OFERTA PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI 

DZIAŁANIA ZESPOŁÓW AGILEHUM
AN CAPITAL - THE MAIN BUSINESS FACTOR

Zespół, ulegając naciskom, zgadza się na 

wzięcie zbyt wielu zadań – kosztem 

jakości produktu

Spotkanie retrospektywne to jedynie 

okazja do narzekania, bez uczciwej 

diagnozy i konstruktywnych wniosków

Klient eskaluje żądania rodzące ryzyko pożaru 

na produkcji i brakuje relacji zaufania, żeby 

otwarcie porozmawiać o urealnieniu wymagań

Pozbawiony decyzyjności zespół nie jest 

dostatecznie zaangażowany, co ma 

negatywny wpływ na jakość produktu

Spotkania zespołu są pustym rytuałem, 

w którym każdy wie, że trzeba, ale nikt 

nie wie po co

CZY W PRACY TWOJEGO ZESPOŁU DOŚWIADCZASZ TAKICH SYTUACJI, JAK:

To tylko kilka przykładów trudnych sytuacji, którym Zespół 
Agile powinien zaradzić. Proponujemy ścieżkę wejścia na drogę 
skuteczności składającą się z kilku etapów, mając świadomość, 
że nie każdemu potrzebne są wszystkie z nich.
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Przykładem może być:

Umiejętność udzielania i odbierania informacji 
zwrotnej oraz zadawania pytań – co poprawia 
skuteczność spotkań retrospektywnych

Umiejętność grupowego rozwiązania problemów 
i podejmowania decyzji – co poprawia 
skuteczność planowania sprintu

Umiejętność wyrażania swojego zdania i 
argumentacji w kontakcie z Product Ownerem – 

co pomaga urealnić zakres sprintu

W naszej ofercie wychodzimy naprzeciw potrzebom działów IT z organizacji 
wdrażających zwinne modele działania. Liderzy i zespoły pracujące zgodnie z tą 
metodą, pomimo ogólnie satysfakcjonujących wyników, obserwują zachowania 
lub zjawiska, które mogą świadczyć o konkretnych dysfunkcjach w sposobie ich 
pracy, nie pozwalających na osiąganie jeszcze lepszych rezultatów.

QUICKER, BETTER, CHEAPER, IN A MORE JOYFUL WAY

OFERTA PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZESPOŁÓW 

Pomagamy naszym Klientom nie tylko zdiagnozować te blockery, ale również 
wspieramy ich w systemowym rozwoju postaw i miękkich umiejętności Agile.

Nasza praktyka wskazuje na to, że skuteczność działania zespołów w modelu 
zwinnym zależy nie tylko od znajomości reguł i narzędzi, ale przede wszystkim od 
„czynnika ludzkiego”, czyli od postaw, sposobu myślenia i umiejętności 
społecznych, takich jak komunikacja, budowanie współpracy, orientacja na 
zmiany. Koncentrujemy się na praktycznym wymiarze tych umiejętności – 
krytycznie ważnych dla realizacji celów Scrum.

Szczególną rolę w naszej ofercie przywiązujemy do efektywności Agile Leadera, 
od której zależy zbudowanie Agile High Perfomance Team.
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Diagnoza kompetencji oraz indywidualnie 
zaprojektowany pakiet działań rozwojowych

Spotkania indywidualne z coachem –  pozyskanie i 
pogłębienie feedbacku, autorefleksja, Plan Rozwoju 
Osobistego

Warsztaty umiejętności – facylitacja i moderacja, 
efektywna komunikacja, udzielanie i przyjmowanie 
feedbacku, rozwiązywanie problemów i podejmowanie 
decyzji, budowanie zespołu

PROPOZYCJA NASZYCH DZIAŁAŃ  W ZARYSIE:

EFFECTIVE AGILE LEADER – PROGRAM ROZWOJU AGILE LEADERA
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OFERTA PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZESPOŁÓW 

Przedstawiona powyżej oferta ma charakter poglądowy, gdyż ostateczny jej kształt 
zależy od Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu!
Zespół Business Factor

EFFECTIVE AGILE TEAM

It’s all about soft skills – warsztat: budowanie zespołu Agile – cechy zasady 
działania, metody pracy, umiejętności Agile budujące współpracę (feedback, 
grupowe rozwiązywanie problemów, skuteczna komunikacja, negocjowanie)

Towards excellence – warsztat/teamcoaching: w kierunku High Performance 
Team – określenie etapu rozwojowego zespołu, typ zespołu MBTI a wyzwania 
stojące przed zespołem – różnorodność w służbie biznesu, komunikacja budująca 
relacje, Plan Rozwoju Zespołu

Team in action – outdoor i warsztat: budowanie współpracy poprzez 
wspólne rozwiązywanie problemów w terenie, feedback na temat pracy 
zespołu w duchu Agile, rozwój umiejętności Agile
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