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Praktyk zarządzania projektami z wieloletnim doświadczeniem, które zdobyła prowadząc globalne
projekty i programy na całym świecie w różnych sektorach i branżach, łącząc w nich podejścia
zwinne z tradycyjnymi. Tak jak Michael Jordan wierzy, że "dzięki talentowi możesz wygrywać

spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa". 
 

Prelegentka na konferencjach w Polsce i na świecie, autorka wielu artykułów oraz bloga
agilepmo.pl. Autorka rozdziału Agile HR książki HR Business Partner pod redakcją Kariny Popieluch.
Od wielu lat aktywnie działa w stowarzyszeniu Project Management Institute® - Prezes PMI Poland

Chapter w latach 2014-2016. 
 

To co ją wyróżnia to kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania,
które proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta.

MERYTORYCZNIE

Certyfikaty: PMP®, AgilePM®, PSM®
Twórczyni innowacyjnych szkoleń 
i metodyk z zakresu zarządzania
projektami i przywództwa, 
w tym pierwszej Akademii Transition
Managera i programu on-job training,
współtwórczyni Akademii Zwinnej Liderki 
 oraz Akademii Zwinnego Przywództwa. 

WYRÓŻNIENIA

Wolontariusz roku 2015 w kategorii
„Najlepszy Lider” - Project Management
Institute Poland Chapter 
Strong Women in IT 2019 – Raport Come
Creations Group
Strong Woman in IT 2021 GLOBAL
EDITION - Raport Come Creations Group

http://www.agilepmo.pl/
http://agilepmo.pl/blog/
http://www.akademiatransitionmanagera.com/
https://www.zwinnaliderka.pl/


WYBRANE PROJEKTY

stworzenie i realizacja programu on-job training, podczas którego uczestnicy zdobywają
doświadczenie pracując w zespołach zwinnych (od 2021); 
uruchomienie Akademii Zwinnego Przywództwa – modułowego programu
szkoleniowego, który przygotowuje do efektywnego zarządzania w świecie VUCA i
wpiera wzrastanie w kryzysie (2020);
uruchomienie Akademii Zwinnej Liderki – społeczności zrzeszającej wszystkich, którym
filozofia zwinności jest bliska (2017);
od 2013 wspieranie klientów w procesach transformacyjnych, w tym transformacjach
Agile. Przykłady: wsparcie zarządu Astor w tworzeniu nowej strategii w oparciu o
wartości zwinne; współtworzenie i wdrożenie procesu zarządzania projektami - Smart
Factory; usprawnienie pracy w projektach poprzez wprowadzenie elementów Agile -
Whirpool, Ekodolina i inne. 
przygotowywanie i realizacja innowacyjnych programów szkoleniowych dostosowanych
do potrzeb klientów – Allegro, Whirpool, Smart Factory, Siemens, Adamed, Novartis,
Astor, Metsa, Thomson Reuters, Akademia Leona Koźmińskiego,
rozwój produktów i usług AgilePMO od 2013 w roli Product Ownera, Scrum Mastera i
Developera 
wdrożenie Scrum i filozofii Agile philosophy i jednym z departamentów Thomson
Reuters (2011-2013).
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