


Szukasz prostego sposobu by skutecznie zarządzać swoimi
projektami, programami i portfolio?

Potrzebujesz sposobu by osiągać cele projektów pomimo zmian w wymaganiach od
klientów? Chciał(a)byś osiągnąć to bez biurokracji i drastycznych zmian? Dostrzegasz
potrzebę lepszej współpracy, proaktywności, kultury skupionej na za kliencie i biznesie,
ale nie wiesz od czego zacząć zmianę?

To wszystko może brzmieć zbyt pięknie by było prawdziwe, ale firmy stosujące praktyki
Kanbanu do zarządzania widocznością stanu prac wykazują większą jej
przewidywalność oraz wyższą satysfakcję klientów. Dostrzegają również zmianę w
kulturze w kierunku lepszej współpracy, uzgodnienia działań, orientacji na klienta. Co
ciekawe nie chcą wracać do starych sposobów zarządzania. Więcej takich przykładów
znajdziesz na stronie, www.berriprocess.com (w jęz. angielskim i hiszpańskim).

Dzięki wkładowi ich doświadczenia wierzę, że przewodnik ten będzie pomocny dla
Ciebie, jeśli zarządzasz jednym lub kilkoma projektami, lub przewodzisz biuru
projektowemu (Project Management Office, PMO). 

Stań się lepszym Manager-em/ką!

Po ośmiu latach wprowadzania Kanbanu do zarządzania projektami i portfolio
postanowiliśmy udokumentować kluczowe koncepcje i kroki tak, byś również Ty
mógł/mogła zastosować je z sukcesem w Twojej organizacji.

Kilkanaście osób z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu projektami, portfolio oraz
Kanbanem przejrzało wstępną treść tego przewodnika. Należą do nich: Dimitar
Karaivanov, Juanje Alberdi, Javier Ferrer, Gabriela da Cunha, Brigitte Pfeifer-Schmöller,
Thomas Grant, Ivaylo Gueorguiev, Laura Bachiller, Giuseppe Satriani, Javier Romero oraz
Ana Jimeno Avi, którym dziękuję za ich komentarze i wskazówki.
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 1. CEL TEGO PRZEWODNIKA

Celem tego przewodnika jest odpowiedź na potrzeby organizacji, które
zarządzają projektami, programami oraz portfolio (portfelami) projektów i które
chcą szybciej dostarczać postrzeganą przez klienta wartość, robić to w sposób
zrównoważony, adaptować się w sposób ciągły oraz umieć odnajdować w
zmiennym środowisku.

Przewodnik przedstawia zasady oraz praktyki Metody Kanban dostosowane do
specyfiki zarządzania projektami. Zostały one poddane walidacji w rzeczywistych
warunkach tak, by wspomagać rozwój oraz dostarczanie produktów i rezultatów,
zarówno tych namacalnych (dobra fizyczne) jak i nienamacalnych (np. produkty
cyfrowe) w taki sposób by wypełniać oczekiwania klientów, użytkowników oraz
realizować cele biznesowe organizacji.

Przewodnik jest pomyślany dla osób o następujących rolach w organizacjach*:

Kierownictwo Portfolio (Portfeli), których zadaniem jest upewnianie się, że
grupa programów i projektów jakimi kierują jest skupiona na realizacji
strategii organizacji.

Kierownictwo Programów, których odpowiedzialnością jest, że każdy z
projektów będących elementem zarządzanych przez nich programów lub
inicjatyw dostarcza wartość we właściwym czasie oraz że projekty są
realizowany w sposób właściwie zsynchronizowany oraz zgodny z celami
biznesowymi.

Kierownictwo Projektów, których praca jest skupiona na spełnianiu celów
projektu oraz wypełnianiu oczekiwań jakościowych dostarczanych
produktów i usług z wykorzystaniem dostępnych zasobów, osiągnięcie dat i
budżetów uzgodnionych z klientem.

Członkowie zespołów projektowych oraz wszystkie inne osoby
zainteresowane stosowaniem zasad i praktyk Kanbanu w zarządzaniu
projektami. 

* Przyjęcie definicji 6-tej edycji PMBOK PMI i wstępnych informacji o PMBOK 7 w momencie pisania tego
przewodnika.
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Brak widoczności realnego stanu projektów oraz ich przewidywalności,
np.:

brak sposobów na zapewnienie wizualizacji obecnego stanu prac oraz
podejmowania szybko właściwych akcji
szybkie zmiany priorytetów, które wpływają na spełnienie celów projektu
czy programu
powolne i nieefektywne rozwiązywanie nieprzewidzianych sytuacji, które
zagrażają istotnym datom oraz budżetowi
wysokie i niezrównoważone obłożenie pracą, które powoduje opóźnienia,
poprawki oraz generuje dodatkowe koszty
trudności w zarządzaniu procesem definiowania wymagań, rozwijaniu
pomysłów, określaniu zakresu, w szczególności, gdy w proces
zaangażowanych jest kilkoro interesariuszy.

2. DLACZEGO ZARZĄDZAĆ PROJEKTAMI Z
KANBANEM?

Kanban pomoże Ci w zarządzaniu projektami, programami lub portfolio, jeśli
doświadczasz jednego lub większej liczby następujących problemów:

Trudności w wypełnianiu zmiennych wymagań klientów, np.:
niezdolność od adaptacji i szybkiej odpowiedzi na zmianę wymagań ze
strony klienta
niezdolność do odpowiedniej zmiany na zapotrzebowanie, szybko
zmienne realia biznesowe, czy sytuację rynkową
nieświadomość poziomu spełnienia wymagań klientów lub niska
satysfakcja klientów

Niedociągnięcia w funkcjonowanie organizacji oraz stosowania przez nią
strategii, np.:

brak współpracy, nieefektywna lub nieistniejąca koordynacja pomiędzy
obszarami biznesowymi czy zespołami
wyzwania w adopcji zwinnego podejścia do pracy, brak modelu
zarządzania, który skalowałby się przy niskim poziomie biurokracji
brak zgodności pomiędzy strategią biznesową a celami projektów
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Kanban to metoda zarządzania pracą opartą o wiedzę korzystająca z zasad
podejścia Lean. Jako taka jest skupiona na dostarczaniu wartości oraz
wypełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów. Klienci to Ci, którzy zamawiają usług
i/lub produkty. W tym ujęciu projekt jest sposobem organizacji części lub całego
rozwoju tego, co zamówił klient.

Zespoły zaangażowane w projekt używają tablic kanban by zarządzać pracą,
którą realizują w ramach projektu. W Kanbanie pracę, którą zespół realizuje na
potrzeby projektu nazywamy usługą. Sieć tablic różnych zespołów przez które
płynie praca składająca się na projekt jest podstawą systemu dostarczania usług.
W Kanbanie nazywamy to siecią usług.

Organizacja stosująca Kanban definiuje jasne zasady służące przepływowi pracy
oraz szybkiemu podejmowaniu spójnych decyzji w oparciu o określone kryteria.
Organizacje te praktykują również tzw. kadencje (spotkania i przeglądy), które
dostarczają koniecznej informacji zwrotnej by zapewnić ciągły przepływ
informacji w organizacji, ale również z klientami, dostawcami czy innymi
interesariuszami.

 3. STRESZCZENIE METODY KANBAN DLA
ORGANIZACJI PROJEKTOWYCH
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Te same, odpowiednio dostosowane zasady
pozwalają na zarządzanie pracą na każdym
poziomie organizacji – w zespole, pomiędzy
zespołami zaangażowanymi w jeden
projekt, pomiędzy projektami należącymi
do tego samego programu czy też na
poziomie całego portfolio. 

Tablice kanban dla programu czy portfolio
wizualizują roadmapy inicjatyw
realizowanych przez organizację, co
pozwala na sprawną komunikację do
interesariuszy oraz podejmowanie
koniecznych decyzji. 
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Innymi słowy Kanban skaluje się naturalnie pozwalając na zarządzanie
projektami, programami, czy portfolio bez dodawania złożoności czy biurokracji
przy projektowaniu organizacji.

Praktyki Kanbanu pasują również do potrzeb zarządzania operacyjnego.
Zarządzanie projektami oraz działaniami operacyjnymi używają tych samych
zasad i praktyk ogólnych wzmagając rozwój ogólnej zwinności organizacji.

 Wizualizuj
 Ograniczaj pracę w toku
 Zarządzaj przepływem
 Uczyń polityki jasnymi
 Ustanów pętle zwrotne
 Doskonalenie przez
współpracę, ewolucja przez
eksperymenty 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

P R A K T Y K I  O G Ó L N E  
K A N B A N U

Limitowaniu pracy w toku do realnej zdolności dostarczania zespołu czy
obszaru biznesowego w celu przyspieszenia przepływu wartości,
zapobieganiu przeładowania jednostek, co powoduje oszołomienie i stres.
Wizualizacji pracy na tablicach kanban, która wzmaga współpracę wewnątrz
i pomiędzy zespołami. Jasne i jawne zasady umocowują poszczególne osoby i
zespoły do podejmowania decyzji. Wszystko to tworzy również warunki do
rozwoju wiedzy i umiejętności osobistych.

Poza przyniesieniem usprawnień na poziomie zarządczym Kanban jest również
bardzo pomocny na poziomie zespołu, gdzie ludzie są zwykle obłożeni pracą i
borykają się ze swoimi zobowiązaniami względem organizacji. W szczególności
mowa o:

Z punktu widzenia biznesu Kanban ułatwia identyfikowanie strat i
marnotrawstw (defekty, opóźnienia, nadprodukcja, zapasy) oraz większa
efektywność. Kanban wprowadza również metryki przepływy, które zwiększają
przewidywalność dostarczania produktów i usług.



W ciągle ewoluujących środowiskach biznes musi umieć szybko odpowiedzieć na
zmianę w zapotrzebowaniu czy oczekiwaniach za strony klienta w ciągu całego
cyklu życia projektu. Takie zmiany mogą dotyczyć zarówno produktu jak i usługi,
którą biznes oferuje. Potrzeba dostosowania biznesu do potrzeb może również
wymagać adaptacji istniejących funkcji. Kanban nie wymaga ani nie sugeruje
radykalnych zmian w środowisku.
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Oparty jest o zasadę „zacznij od tego co
robisz obecnie” oraz „poszukuj
doskonalenia drogą zmiany
ewolucyjnej” pobudzając do
przywództwa na każdym poziomie w
organizacji. Praktyka „doskonalenie
przez współpracę, ewolucja przez
eksperymenty” sugeruje akcje
prowadzące do ciągłego doskonalenia
również w organizacjach projektowych.

Praktyki Kanbanu wzmacniają wartości
m.in. skupienia na kliencie, współpracy,
szacunku czy spójności. Połączenie
praktyk Kanbanu i właściwej kultury
prowadzi do lepszych rezultatów
biznesowych.

 Zacznij od tego co robisz
obecnie:

Zrozum obecnie
praktykowane procesy
Uszanuj istniejące role,
tytuły i odpowiedzialności

 Zbuduj porozumienie do
podążania drogą zmian
ewolucyjnych
 Zachęcaj do aktów
przywództwa na wszystkich
poziomach

1.

2.

3.

Z A S A D Y  Z A R Z Ą D Z A N I A
Z M I A N Ą

Więcej o Kanbanie dowiesz się z Oficjalnego Przewodnika po
Metodzie Kanban (wersja PL) przygotowanego przez Kanban
University. Więcej o tym jak zacząć i rozwijać zwinność oraz

odporność organizacji z Kanbanem dowiesz się z książki Davida J.
Andersona oraz Teodory Bozhevej Kanban Maturity Model: A Map to

Organizational Agility, Resilience and Reinvention

https://kanban.university/wp-content/uploads/2021/11/The-Official-Kanban-Guide_Polish_A4.pdf
https://berriprocess.com/en/kanban-maturity-model/


Zasady zarządzania projektami z Kanbanem mogą być stosowane do każdego
sektora biznesowego. Dostarczają podejścia holistycznego oraz wskazują
właściwe zachowania i nastawienie osób zaangażowanych w projekty, programy
i portfolio.

Wizualizacja
Wizualizuj całą pracę i informacje potrzebne w celu podejmowania spójnych
decyzji na wszystkich poziomach organizacji.

Ciągły, zbalansowany przepływ wartości
Stwórz ciągły i zbalansowany przepływ rezultatów by efektywnie zarządzać
różnymi potrzebami klientów, priorytetami, ryzykiem oraz zdolnością systemu
do dostarczania wartości.

Skupienie
Skup swoje akcje na potrzebach klientów, celach biznesu oraz priorytetach
strategicznych.

Pętle zwrotne
Wdróż krótkie pętle informacji zwrotnej w ramach organizacji oraz z klientem i
rynkiem.

Kultura
Stwórz kulturę transparencji, współpracy, orientacji na kliencie, skupienia na
celu oraz odpowiedzialności.

4. KLUCZOWE ZASADY I PRAKTYKI
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Z KANBANEM

ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Z KANBANEM
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Wymienione poniżej trzy grupy praktyk Kanbanu, odpowiednio dostosowane do
charakterystyki danego biznesu, odpowiadają potrzebom skutecznego projektu,
program lub portfolio zidentyfikowanym w drugim punkcie przewodnika.

Wizualizacja procesów i przepływów pracy
Wizualizacja procesu i przepływu pracy w projektach, programach oraz portfolio
przez zestaw wzajemnie połączonych tablic kanban.

Stosowanie metryk przepływu oraz metryk skupionych na
efektach (outcome)
Stosuj odpowiednie metryki do zarządzania przepływem pracy oraz osiąganiem
określonych efektów.

Ustanowienie pętli zwrotnych
Realizuj kadencje spotkań i przeglądów by zapewnić spójność działania
organizacji w celu realizacji potrzeb klientów oraz celów biznesowych.

PRAKTYKI KANBANU DLA SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI

WIZUALIZUJ PROCESY I PRZEPŁYWY PRACY
Wizualizuj proces i przepływ pracy w projektach, programach i portfolio za
pomocą sieci połączonych wzajemnie tablic kanban.

Poziom Zespołu/Obszaru biznesowego – Dostarczaj w czasie rzeczywistym 
wizualizację elementów pracy czy zadań nad którymi pracuje zespół rozwijający 
projekt. Karty na tablicy powinny reprezentować takie elementy pracy.

Wizualizuj proces (np. kroki: Zamówione – Wybrane – W toku – Testy – 
Ukończone), zasady podejmowania decyzji, czy kryteria zarządzania pracą w 
całym procesie. To wspomaga prawidłowe wykonywanie pracy oraz pozwala 
zespołowi na identyfikowanie i określanie usprawnień w procesie.
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Wizualizuj typy wykonywanej pracy (np. komponenty, dokumentacja,
defekty), ich status w procesie, priorytet (np. pilne, ustalona data,
standardowe, nienamacalny). Wskazuj, jeśli są zablokowane, komunikuj
przyczyny blokad oraz zależności od innych elementów lub zadań.
 
Używaj avatarów by widzieć kto na czym pracuje, tak by zespół mógł łatwiej
zarządzać rozkładem pracy.
 
Jeśli zespół zajmuje się wsparciem lub utrzymaniem produktów już
dostarczonych użyj osobnej tablicy dla tych usług, dedykowanego przepływu
lub wiersza na tablicy przeznaczonego do tego celu.

Twoja organizacja jest unikalna. Zaprojektuj tablice tak by
najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom informacyjnym.

Poziom Projektu – dostarcza przegląd: statusu elementów projektu, blokad,
ryzyka, priorytetów pozwalając wszystkim zespołom zaangażowanym w
projekt tak by mogły w czasie rzeczywistym monitorować postęp, decydować
na czym się skupić i co podjąć jako następne.
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Jeśli rozwój produktu lub projektu zawiera fazę generowanie pomysłów, czy
też określania wymagań i/lub zakresu (w Kanbanie nazywamy to Upstream)
zmapuj odpowiednie kroki na tablicy.
 
Jeśli pracujesz w iteracjach możesz dodać kolumny dla kolejnych iteracji, np.:

W ten sposób możesz zobaczyć roadmapę całego projektu.
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Poziom Programu – pokazuje globalny status projektów należących do
programu. Zwizualizuj stopień ukończenia i zależności między projektami.
Użyj jednego z dwóch sposobów pokazania postępu: (1) Stosując fazy w
przepływie pracy, (2) Stosując linię czasu, tak by w dogodny sposób skupić
dyskusje interesariuszy nad akcjami jakie muszą podjąć by zrealizować cele
wszystkich projektów. To wspomaga rozwiązywanie problemów związanych
np. z dostawcami, klientami, ale też pomaga w efektywnym zarządzaniu
zasobami, tak by w sposób ciągły praca była zbalansowana i przewidywać
wąskie gardła.



Możesz pokazać prace projektowe na osobnej tablicy lub jako część
tablicy programu. Elektroniczne narzędzia do wizualizacji

pozwalają na filtrowanie tablic po programach czy inicjatywach.
Spojrzenie na pracę pojedynczego projektu pozwala na szybkie

skupienie i podjęcie właściwych decyzji.

Poziom Portfolio – dostarcza przeglądu stanu roadmapy oraz statusu
wszystkich programów i projektów tak by wspomóc zapoznanie się z celami
strategicznymi i planowanie na poziomie zarządu.
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Stosuj linki zależności pomiędzy różnymi poziomami na
tablicach kanban tak by informacja o stanie pracy na poziomie

zespołu była automatycznie propagowana do poziomu
portfolio.
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STOSUJ METRYKI PRZEPŁYWU I SKUPIONE NA EFEKTACH 
Używaj istotnych metryk, które pozwolą zarządzać przepływem i określić
efekty

Efektywne zarządzanie przepływem pracy wymaga odpowiednich danych. Dwie
grupy metryk mogą pomóc w podejmowaniu decyzji związanych z przepływem
oraz efektami i są nimi:

 Metryki przepływu: 
Czas realizacji systemu (system lead time) czyli czas jaki
upływa od zobowiązania do dostarczenia danego elementu

Czas cyklu (cycle time) czyli czas jaki element spędza w
kolumnie na tablicy kanban

Czas realizacji klienta (customer lead time) czyli czas od
otrzymania zamówienia do dostarczenia do klienta

Przepustowość (throughput) czyli zdolność dostarczania
systemu, produktywność

Zapotrzebowanie (demand) 

Czas zablokowania (blockage time) 

Czas przeróbek/poprawek (rework time)

Efektywność przepływu (flow efficiency), czyli stosunek
czasu wytwarzania wartości do czasu realizacji systemu

Metryki zwinności, zrównoważenia i efektów:
Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. KPIs) mierzące
satysfakcję klientów i doskonalnie

Liczba defektów i poprawek (rozkład po typie, przyczynie,
itp.)

Koszt transakcyjny i koordynacyjny pracy (koszty
podejmowania decyzji oraz doprowadzania do nich)



Wybierająca narzędzie do zarządzania projektami, programami
czy portfolio upewnij się, że dostarcza ono funkcjonalności

pozwalające zarządzać pracą na wszystkich poziomach
organizacji, zarządzanie zależnościami czy analizę danych.

Sprawdź możliwość dostosowania do potrzeb czy integracji z
systemami takimi jak Twój ERP, CRM czy narzędzia projektowe.
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Organizacyjne wskaźniki zdrowia (organizational health
indicators) wskaźniki zrównoważenia z wewnętrznego
punktu widzenia

Koszt opóźnienia (cost of delay)

Sieć tablic kanban wizualizuje przepływ pracy projektowej, proces prowadzący
do tego oraz dostarcza kluczowych informacji do zarządzania, np. informacje o
blokadach, poprawkach, zależnościach, postępie, oczekującej pracy,
przeciążeniu, itp.

Kadencje (częstotliwości) spotkań i przeglądów zapewniają przepływ informacji
oraz wskazówki co do tego jak dostarczyć projekty z sukcesem oraz wypełnić
oczekiwania klientów i cele biznesowe. Wspomagają synchronizację i
wprowadzają spójność w działaniu zespołów i projektów w organizacji.

USTANÓW PĘTLE ZWROTNE

Przeprowadzaj spotkania i przeglądy, które zapewnią, że organizacja będzie
działała spójnie oraz w skupieniu na wypełnianiu potrzeb klientów i celów
biznesowych.

Dostosuj kadencje do potrzeb swojej organizacji.



Każda z kadencji na określony cel i towarzyszące jej wytyczne.
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(Codzienne) Spotkanie Kanban: Zespół lub obszar biznesowy dyskutuje
tematy związane z blokowaniem przepływu pracy oraz nad czym się obecnie
skupia (np. dziś, jeśli spotkanie jest codzienne). Istotne jest dokończenie
bieżącej pracy, nim rozpocznie się nowe zadania oraz by stosować się do
ustalonych wspólnie zasad (polityk). Kluczowe jest również utrzymanie
obłożenia pracą w zakresie ustalonych limitów pracy w toku (WIP limits).

Uzupełnianie (Replenishment): Zespół i klient wybierają pracę, co do której
następuje zobowiązanie aż do kolejnego spotkania uzupełniania. Jest istotne
by brać przy tym pod uwagę cele projektu (zakres, kroki milowe, inne
oczekiwania), zdolność dostarczania i inne informacje pozyskane w trakcie
przeglądu projektu (patrz poniżej).

Przegląd wykonania (Performance review): celem tego spotkania jest
zapoznanie się ze stopniem wykonania prac przez zespół lub obszar
biznesowy. Powinna mieć tu miejsce analiza określonych wskaźników,
podjęcie akcji prowadzących do poprawy sytuacji, gdy jest to konieczne.
Potrzeba poprawek może wynikać z wymagań na poziomie projektu,
programu, portfolio lub z inicjatywy klienta. Zmiana może również pochodzić
od zespołu lub być podejmowana na podstawie wskaźników zdrowia (health
indicators).



Przegląd projektu: To spotkanie, które służy przeglądowi całościowego
statusu projektu, ryzyka związanego z realizacją jego celów, podjęcie tematów
zasygnalizowanych przez zespoły go realizujące takich jak blokady czy
zależności, które mogą wpłynąć na dalszy postęp. Na podstawie danych i
metryk należy podjąć decyzje I akcje by dostosować się i spełnić potrzeby
klienta, jak również zaplanować pracę do kolejnego przeglądu tego typu.

Przegląd Programu (Program review): to spotkanie służy zapoznaniu się ze
stopniem realizacji celów wszystkich projektów, które stanowią część danego
programu oraz związanych z nimi ryzykiem. W jego trakcje należy podjąć
tematy zależności między projektami, współdzielonych zasobów, klientów,
podwykonawców oraz definiowane są akcje prowadzące do rozwiązania
przeszkód na drodze wielu projektów. Powinno się zaplanować aktywności
do kolejnego przeglądu programu, jeśli jest taka potrzeba oraz uzgodnić akcje
z decyzjami podjętymi na przeglądzie operacyjnym całej organizacji (czego
nie obejmuje ten przewodnik). 

Przegląd Portfolio (Portofolio review): to spotkanie służy przeglądowi
stopnia realizacji celów wszystkich programów i związanych z tym ryzykiem.
Tu powinno się również zadecydować o dystrybucji i zarządzaniu portfolio
tak by osiągnąć cele strategiczne organizacji. Podejmowane tu decyzji
powinny stać w zgodzie z przeglądem strategii organizacji (nie objęte przez
ten przewodnik).
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Próba wprowadzenie wszystkich praktyk na raz mogłaby okazać się wyzwaniem
i budzić opór. W zamian tego użyj podejścia ewolucyjnego opisanego w modelu
dojrzałości organizacyjnej Kanban Maturity Model tak by zaangażować ludzi z
Twojej organizacji w doskonalenie procesów zarządzania projektami czy
produktami zaczynając od tego, gdzie jesteście obecnie. Formuła takiej
ewolucyjnej zmiany to: stresor – mechanizm refleksji – akt przywództwa. 

 5. JAK KROK PO KROKU WPROWADZIĆ
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I
PORTFOLIO Z POMOCĄ KANBANU?

https://berriprocess.com/en/kanban-maturity-model/
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Innymi słowy wprowadź drobne zmiany normatywne do obecnych sposobów
pracy (stresor) by sprowokować do refleksji, głębszego zrozumienia obecnych
procesów i sytuacji. Użyj powstałych przy tej okazji pomysłów do pobudzenia
przywództwa w celu lepszego funkcjonowania oraz wyników organizacji.

Kanban Maturity Model opisuje siedem poziomów dojrzałości organizacyjnej. Z
punktu widzenia zarządzania projektami kluczowe są poziomy od 1 do 4. Użyj
opisów aktywności związanych z zarządzaniem projektami na każdym z
poziomów by zdefiniować oczekiwania co do ewolucji na każdym poziomie.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI 1: SKUPIENIE NA ZESPOŁOWOŚCI
Pomóż zespołom pracować samodzielnie.

Stosuj zespołową tablicę kanban by zbudować pierwszą współdzieloną
wizualizację pracy oraz zrozumienie pracy, którą wykonujecie jako zespół w
ramach jednego lub kilku projektów oraz jak to robicie.



Ten sposób pracy wzmacnia współpracę, wymianę wiedzy oraz buduje wspólne
zrozumienie procesu. Obejmuje to również definiowanie pierwotnych wspólnych
zasad co do zarządzania pracą oraz kryteriów podejmowania decyzji. W efekcie
zwiększa się poczucie pracy zespołowej, które prowadzi do lepszych rezultatów
projektu.
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Spróbujcie postawić dalsze kroki używając podobnej tablicy do
wizualizacji pracy na poziomie całego projektu. Każda z kart na

niej reprezentowałaby dostarczany jego element.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI 2: POWODOWANIE KLIENTEM
Zapewnij, że praca w projekcie przepływa od początku do końca.

Stwórz przepływ pracy na poziomie zespołu, ale również całego łańcucha w
projekcie, co może obejmować pracę kilku zaangażowanych zespołów.
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Zdefiniuj jakie typy pracy są realizowane w projektach. Dowiedz się co utrudnia
przepływ, jaka jest zdolność do wytwarzania oczekiwanych rezultatów. Zastosuj
metryki przepływu do identyfikowania i doskonalenia osiąganych celów
projektowych.

Na tym poziomie dojrzałości zespoły uczą się jak lepiej zarządzać przepływem
pracy by dostarczać rezultaty szybciej. Zwiększa to ich zdolność do adaptacji do
zmiennych warunków w projekcie. Wizualizacja całego procesu (ang. end-to-
end), planowanie projektu, spotkanie przeglądowe wraz z orientacją na klienta i
metrykami przepływu prowadzą do zdefiniowania spójnego procesu.

Rezultatem jest większa satysfakcja zarówno zaangażowanych zespołów oraz
klienta choć nadal mogą występować jakieś niedociągnięcia w wypełnianiu
oczekiwań klienta w sposób spójny

POZIOM DOJRZAŁOŚCI 3: DOSTOSOWANIE DO POTRZEB
Zbalansuj pracę na poziomie programu

Zbalansuj pracę we wszystkich projektach należących do programu. Wizualizuj i
zarządzaj zależnościami typu rodzic-dziecko (ang. parent – child) oraz elementów
na równi (ang. peer-to-peer). Zdefiniuj i zastosuj klasy usług oraz kryteria
względem których wybierane są zamówienia do realizacji. Stosuje wskaźniki
(KPI) zorientowane na kliencie i efektach by śledzić doskonalenie wykonywania
pracy.
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Wzmocnij przegląd programu o informacje oparte na dowodach oraz danych co
do ryzyka w projekcie, zdolność dostarczania, informację zwrotną od klienta.
Używaj wskaźników (KPI) oraz metryk przepływu by identyfikować okazje do
doskonalenia procesu a następnie podejmuj należyte akcje.

Pojawia się tu zwykle potrzeba zdefiniowania polityk priorytetyzacji na poziomie
organizacji. Użyj tego okazji do zunifikowania oraz uzgodnienia tego jak
organizacja działa na rzecz realizacji wszystkich oczekiwań klienta w
zrównoważony sposób. W rezultacie cała organizacja zyskuje na swojej
zwinności oraz odporności.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI 4: ZABEZPIECZENIE PRZED
RYZYKIEM
Doskonal efektywność przepływu oraz odporność ekonomiczną.

Poziom dojrzałości 4 wzmacnia zarządzanie waszymi projektami dzięki użyciu
modeli predykcyjnych w celu lepszego prognozowania oraz zwiększania
efektywności przepływu za sprawą eliminacji strat w procesach. Po pozwala na
zwiększenie zysku z projektów i produktów przy zachowaniu wysokiego
poziomu zadowolenia klienta. Poprawisz również zarządzanie ryzykiem przez
adopcję praktyk profilowania ryzyka oraz aktywne zabezpieczanie przed nim
(ang. risk hedging). Przeprowadzając przegląd portfolio w bardziej rygorystyczny
sposób zwiększysz odporność ekonomiczną biznesu.
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6. PROWADZENIE INNYCH AKTYWNOŚCI
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Z
WYKORZYSTANIEM KANBANU

Planowanie pracy. Stosowanie realnych danych systemu co do jego
pojemności, zdolności dostarczania oraz modele przewidujące czas
dostarczenia pozwalają na planowanie z większą pewnością.

Zarządzanie komunikacją. Tablice kanban w sposób ciągły komunikują
status elementów pracy, obłożenie zespołu pracą, przeszkody na drodze
przepływu oraz ryzyko na wszystkich poziomach. Kadencje usprawniają
komunikację, budują zgodność w postępowanie zespołów, prowadzeniu
projektów, pracy dostawców i innych interesariuszy.

Zarządzanie ryzykiem. Analiza danych przepływu, wpływ blokad,
zależności, przeróbek dostarcza głębszego zrozumienia źródeł opóźnienia
oraz pomaga zdefiniować właściwe akcje by podjąć ryzyko dalszych opóźnień
lub niskiej jakości. Rozumienie potrzeb klienta pozwala na całościowe,
konkretne I spójne podejmowanie decyzji oraz proaktywne zarządzanie
ryzykiem.

Zarządzanie projektami to bardzo szeroka dyscyplina. Kanban nie zastąpi go.
Stosowanie jego praktyk może natomiast pomóc w osiąganiu wielu aktywności
zarządczych szybciej, lepiej, z mniejszym narzutem biurokracji. Kanban jest
szczególnie pomocny przy następujących aktywnościach:



Zarządzanie jakością. Rozumienie przyczyn oraz wpływu defektów oraz
innych rodzajów koniecznych poprawę pozwala na poprawą jakości
produktu czy usługi oraz efektywności przepływu.

Zarządzanie dostawcami. Wizualizacja zobowiązań ze strony dostawców
wobec zespołów lub projektów dostarcza szybkiej informacji zwrotnej na
temat ich zaangażowania. Regularne spotkanie z dostawcami zapewnia, że
ich praca jest również w zgodzie z działaniami projektowymi oraz postępami
prac.

Zarządzanie kosztami. Zbieranie informacji o kosztach pracy i materiałów
dla każdego elementu pracy wspomaga zarządzanie budżetem i wydatkami.
Stosuj dane historyczne do estymowania budżetu na przyszłe projekty i
produkty.
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Poster - Plakat Kanban w zarządzaniu projektami, programami i portfolio.
Video w języku angielskim 
Case studies firm stosujących Kanban w zarządzaniu projektami 

Więcej informacji znajdziesz na stronie, www.berriprocess.com

WIĘCEJ INFORMACJI

https://berriprocess.com/en/posters-english/
https://berriprocess.com/en/videos/
https://berriprocess.com/en/case-studies/
https://berriprocess.com/en/
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Berriprocess Agility działa by pomagać organizacjom w ciągłej ewolucji na rzecz
wypełniania oczekiwać klientów i realizowanie celów biznesowych w zrównoważony
sposób. W tym celu dostarcza praktycznych szkoleń z Kanbanu, zarządzania projektami
z wykorzystaniem Kanbanu oraz oferuje coaching.

Berriprocess Agility stosuje model dojrzałości organizacyjnej Kanban Maturity Model,
opracowany przez Teodorę Bozhevą oraz Davida J. Andersona jako mapę do rozwoju
zwinności, odporności oraz zdolności do wynajdowania się organizacji na nowo. 

O BERRIPROCESS AGILITY
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Teodora Bozheva jego założycielką i CEO Berriprocess Agility. Od ponad 15 lat pomaga
firmom z różnych obszarów doskonalić zarządzanie projektami oraz usługami tak, by
wypełnić a nawet przekroczyć oczekiwania klientów właśnie dzięki zastosowaniu
Kanbanu.
W roku 2021 została nagrodzona tytułem "Kanban University Distinguished Fellow
Award" za jej wkład w rozwój Metody Kanban oraz stworzenie modelu dojrzałości
organizacyjnej Kanban Maturity Model. Wraz z Davidem J. Andersonem jest
współautorką książek "Kanban Maturity Model".
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Praktyk Agile, który od ponad 15 lat pracuje z zespołami produktowymi, projektowymi i
usługowymi, a także z menedżerami i zarządami. Pasjonuje się promowaniem podejść
Lean i Agile, w szczególności Metody Kanban, której jest akredytowanym trenerem i
konsultantem Kanban University. Pomaga usprawniać pracę działów IT, zarządzanie
projektami, marketingiem, sprzedażą czy HR. Prowadzi jedyny polski podcast o Kanbanie
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(www.leanagile.ninja).  
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