
SZKOLENIE TEAM KANBAN
PRACTITIONER 

Propozycja programu szkoleniowego

Transparentny przepływ zadań

Samoorganizacja

Wdrożenie systemu Kanban do organizacji

Piotr Sarecki
Certyfikowany trener,
pasjonat zmian i praktyk
zwinnego zarządzania,
doświadczenie menedżerskie
nabyte w międzynarodowych
korporacjach,
wykładowca na AGH. 

DLA KOGO:
kadry zarządzającej,
pracowników zespołów HR, 
kierowników zespołów,
niezależnych konsultantów,
pracowników zespołów zwinnych,
przedsiębiorców, 
chcących rozwijać nowoczesny zespół

trisar.pl



Warsztat online zaplanowany jest na 2 dni

szkoleniowe, trwające po 4 godziny każdy, w

godzinach 9:00 – 13:00

Warsztat stacjonarny to 2 dni szkoleniowe, po 8

godzin każdy, realizowane dzień po dniu. 

Kanban to system polegający na transparentnym przepływie zadań, w którym
wszyscy pracownicy samoorganizują się wokół jasnych zasad i wspólnych
wartości.

CZYM JEST KANBAN

ILE TRWA WARSZTAT

trisar.pl

Jeżeli czujesz, że zadania w twojej firmie mogą być wykonywane lepiej,
twoje procesy uporządkowane sprawniej a pracownicy byli mniej obłożeni
pracą, ale nie wiesz jak to osiągnąć to szkolenie Kanban University jest dla

Ciebie!



Zobaczysz jak w praktyce wygląda wizualizacja przepływu pracy

Dowiesz jak działa tablica kanban, stworzymy jej różne typy i warianty 

Zaprojektujemy kategorie, bilety i uzgodnimy regulaminy

Poeksperymentujesz z ograniczeniem pracy w trakcie (WIP Limit) i przekonasz się

jak multitasking przeszkadza w produktywnej pracy 

Dowiesz się jak chronić zespół przed przeciążeniem pracą i nagłymi “wrzutkami” 

Poznasz historię wdrożeń Kanban w firmach zarówno polskich jak i globalnych .
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CO OTRZYMASZ PO WARSZTACIE

dostęp do sieci ekspertów Kanban i nowe

znajomości zawarte podczas warsztatów 

materiały, ćwiczenia i gry gotowe do

wdrożenia w firmie i zespole 

darmową kopię książki Davida Andersona

Kanban “Successful Evolutionary Change for

Your Technology Business” (e-book w

angielskiej wersji językowej).

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Team

Kanban Practitioner

PODCZAS WARSZTATÓW
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PROGRAM SZKOLENIA

Team Kanban Practitioner  (online, 2 dni szkoleniowe, 8 godzin)

Wprowadzenie tablicy Kanban

6 praktyk Kanbanu

Symulacja Featureban®

Limity pracy w trakcie (WIP)

Wdrażanie zmian w Kanban

Statystyki tablicy Kanban, mierzenie efektywności

Pętle zwrotne (Kanban Cadences)

Podsumowanie warsztatów

Cena: 1700 zł netto/osoba

Praktyk zarządzania z doświadczeniem zarówno w międzynarodowych
korporacjach i krajowych firmach konsultingowych, ekspert w zakresie
zarządzania projektami i zarządzania zmianą, product owner, konsultant
ds. transformacji biznesowych i restrukturyzacji. CEO w Solvbot i główny
konsultant w Trisar.

Wykładowca Akademii
Górniczo-Hutniczej i UEK, licencjonowany
trener Management 3.0, Lean Kanban,
LEGO Serious Play i Change Formula.

Absolwent Executive MBA na Oxford
Brookes University, doktorant AWSB.

TRENER Piotr Sarecki
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+48 667057 577

kontakt@trisar.pl

ul.Lipowa 3/21 

30-702 Kraków

Prowadziliśmy szkolenia w takich firmach jak:


