
        
    

 

Warsztaty 
przeprowadzone przez ekspertów z Niemiec  
i tłumaczone na język polski  
 
Inteligentne metody pracy dla 
inteligentnego przedsiębiorstwa - 
co trzeba wiedzieć i jak 
organizować pracę 
w epoce Gospodarki 4.0 
 
Termin 

10.-11.06.2019 
10.00-17.00 (w tym przerwy kawowe + lunch) 
 

Miejsce 

Warszawa, ul. Miodowa 14 
Sala konferencyjna AHK Polska, tel. 22-5310560 
 

 

 

 

 

Pojęcie Industrie 4.0 zostało po raz pierwszy użyte podczas Hannover 

Messe w 2011, a w 2013 grupa robocza przedstawiła rządowi RFN jej 

koncepcję. Jej twórcami byli Siegfried Dais z firmy Robert Bosch 

i Henning Kagermann z acatech (Deutsche Akademie für 

Technikwissenschaften). Do dziś koncepcje związane z agilnością są 

najbardziej rozwinięte właśnie w Niemczech.  

 

Dlatego AHK Polska zaprosiła dwoje doświadczonych niemieckich 

ekspertów z wieloletnim stażem trenerskim do przeprowadzenia 

dwudniowych warsztatów poświęconych „zwinnym” metodom pracy. 

Zdobyte podczas warsztatów doświadczenie (praca nad postawą 

i wykorzystanie narzędzi) umożliwi Państwu przełamanie barier 

swoich i otoczenia, wypracowanie postawy Agile Mindset i zostanie 

prekursorem współpracy zespołowej w ciągle zmieniającym się, 

digitalnym środowisku świata pracy 4.0. 



        
    

 

Program – 1 dzień 
10.00 – 10.15 Powitanie 
10.15 – 10.45 Poznanie oczekiwań uczestników 

10.45 – 11.30 Praca w dobie zmiany 
Jak merytorycznie i organizacyjnie zmienia się nasza 
praca? 
Jakich kompetencji będziemy potrzebować  
w przyszłości? 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 

11.45 – 12.15 Dygitalizacja – wymiana doświadczeń i dyskusja 

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa 

13.15 – 14.45 Zmiana – ryzyko czy szansa? 

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa 

15.00 – 15.45 Word Cafe „Jak obchodzić się ze zmianą” 

15.45 – 16.30  Prezentacja prac grupowych 

16.30 – 17.00 Feedback 1 dnia 
 
 
 
Wieczorne Get-Together dla zainteresowanych  

Program – 2 dzień 
10.00 – 10.15 Refreshing poprzedniego dnia 

10.15 – 10.45 Przykłady z przedsiębiorstw, które odniosły sukcesy  
w implementacji agilności (np. Freenet) 
wymiana doświadczeń uczestników 

10.45 – 11.30 Being Agile/Doing Agile – cz. I 
Zasady i wartości agilnej pracy 
Elementy sukcesu samoorganizujących się zespołów 
Agilny projektmanagement vs. waterfall 

11.30 – 11.45   Przerwa kawowa 

11.45 – 12.30 Being Agile/Doing Agile – cz. II  
Przedstawienie wybranych metod: Scrum, KANBAN, 
Design Thinking, VUCA i inne 

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa 

13.30 – 14.40 Przedstawienie zadania i praca zespołowa „Agilne 
metody” na przykładzie Scrum 

14.40 – 15.00 Przerwa kawowa 

15.00 – 16.00 Przedstawienie wyników prac zespołowych 

15.45 – 16.30  Transfer – jak wykorzystać zdobyte umiejętności  
w pracy/w przedsiębiorstwie - dyskusja 

16.30 – 17.00 Feedback 2 dnia, zakończenie szkolenia 



        
    

 

  

Trenerzy 

Nikola Milanovic  
 

 

 

Certyfikowany trener szkoły opartej na podejściu systemowym, 
dyplomowany pedagog z 28-letnim doświadczeniem  
w consultingu posiadający doświadczenie w współpracy  
z przedsiębiorstwami i urzędami niemieckim (m.in. jako osoba 
piastująca kierownicze stanowisko w urzędzie miasta 
Hamburg). Ma doświadczenie związane z prowadzeniem 
szkoleń z obszarów: prawa pracy, Change Management, 
prowadzenia rozmów, resilience oraz superwizji zespołów.  

http://milanovic-plan-be.de 

 

 

 

Anja Roggow 
 

 

 

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce gospodarczej, 
certyfikowany Doradca Biznesu z zakresu Change Management 
Consulting i Agilne Metody Pracy. Scrum-Master, Coach 
biznesu, trener NLP z 12 letnim doświadczeniem w pracy  
w bankowości i zarządzania projektami.  

 

 

 


