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PRODUCT VISION

Wierzymy, że innowacyjne produkty 

technologiczne mogą zmieniać świat. Dlatego 

wspieramy liderów produktów i projektów, 

przekazując im wiedzę i nasze doświadczenia o 

nowoczesnym zarządzaniu.

Od 5 lat prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla 

właścicieli produktów, project managerów, 

marketerów, UX Designerów oraz wszystkich 

tych, którzy chcieliby pogłębić produktową i 

projektową wiedzę.

Nasi konsultanci i trenerzy pracowali m.in. z:

● Benefit Systems SA

● PolskaPress

● SentiOne

● Urząd Miasta Gdańsk

● Netguru

● Gdańska Organizacja Turystyczna

● Pomorski Park Naukowo Technologiczny

● Akcelerator i fundusz kapitałowy Alfabeat



Średnia ocen z naszych warsztatów: 4,6 / 5



Szkolenie
Product Owner - wstęp 
do zarządzania 
produktami

Szkolenie zapoznaje uczestników z rolą 

Product Ownera w Scrumie. Pozwala 

wyposażyć przyszłych i obecnych liderów 

produktów w niezbędny zestaw 

umiejętności, technik oraz narzędzi 

pozwalających efektywnie podejmować 

biznesowe decyzje o rozwoju produktu oraz 

współpracować z interesariuszami i 

zespołami deweloperskimi.



METRYKA

Dla kogo?

● Początkujący i średnio-zaawansowani 

product ownerzy / managerowie, 

● Analitycy biznesowi, 

● członkowie zespołów Scrumowych, 

● wszyscy, którzy aspirują do powyższych 

ról w zespołach

Korzyści dla uczestników:

● Poznanie obowiązków Product Ownera, 

a także procesów i praktyk Agile i Lean 

Startup

● Identyfikacja pułapek najczęściej 

pojawiających się w pracy Product Ownera 

i rady jak sobie z nimi radzić

● Nauka tworzenia i zarządzania backlogiem 

produktu



PROGRAM

1. Wprowadzenie do Agile i Scrum
a. Czym jest Scrum, a czym nie jest
b. Agile vs. Waterfall
c. Manifest Agile i wartości w Scrumie

2. Role w Scrumie: Scrum Master, Product 

Owner: Development Team

3. Narzędzia (artefakty) w Scrumie: Product 

Backlog, Sprint Backlog, Przyrost produktu, 

Sprint

4. Wydarzenia w Scrumie: Daily Scrum, Sprint 

Planning, Sprint Review, Sprint 

Retrospective, Backlog Refinement

5. Rola i kompetencje Product Ownera

6. Najczęstsze pułapki czekające na Product 

Ownera

7. Toolbox Product Ownera
a. Wizja produktu
b. Zarządzanie backlogiem
c. Techniki ustalania priorytetów dla rozwoju 

produktu
d. Metryki i raportowanie
e. Definition of Done, Definition of Ready
f. Zrozumieć User Stories
g. Szacowanie pracochłonności i techniki 

planowania



WARUNKI

Data
Sobota, 27 października

Czas
8 godzin

Miejsce
Gdańsk

Liczba uczestników
Maksymalnie 10 osób, min 4 osoby

Cena
do 8.10: 598 zł netto
od 9.10: 799 zł netto

Rejestracja na szkolenie:
https://productvision.pl/szkolenia/

https://productvision.pl/szkolenia/


Mateusz
Kapica
Trener prowadzący szkolenie

Project Manager z dużym doświadczeniem 

w międzynarodowych projektach IT. 

Aktywnie działa w branży IT od ponad 11 lat 

i w tym czasie brał czynny udział w 

projektach z USA, UK, Francji, Skandynawii i 

oczywiście z Polski. 

Specjalizuje się w usprawnianiu komunikacji 

i budowaniu silnych relacji z partnerami 

biznesowymi. Obecnie, jako konsultant / 

Agile Project Manager, uczestniczy w 

projekcie rewolucjonizującym duńskie 

koleje.
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