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Zarządzanie czasem 



Definicja EQF 

Wiedza 

• Student zdobywa 

wiedzę na temat 

zalet i technik 

zarządzania 

czasem 

Umiejętności 

• Student zdobywa 

umiejętności 

efektywnego 

zarządzania 

czasem 

Kompetencje 

• Student 

dowiaduje się i 

zdobywa 

kompetencje 

dobrego 

menedżera czasu 



Przed rozpoczęciem… 

Ważne jest, aby pamiętać o następującym cytacie: 

„Jedyne, co mamy w tym życiu, to czas: różnica polega na tym, jak wykorzystujemy ten czas i jak wiemy, jak 

to zrobić z korzyścią dla nas.” 



Wprowadzenie 

Zarządzanie czasem jest rozumiane jako odpowiedni 

podział czasu pracy danej osoby na różne zadania, 

które musi ona podjąć. Zarządzanie czasem pozwala 

zarządzać czasem pracy, aby uzyskać najwyższą 

możliwą wydajność. 



Dlaczego ważne jest efektywne zarządzanie czasem? 

Jeśli efektywnie wykorzystasz swój czas, wzrośnie Twoja motywacja i 

poczucie własnej wartości: twoje uczucie będzie przyjemniejsze, a w skrócie 

– poczujesz się lepiej. 

Jeśli nie zarządzasz wydajnie swoim czasem, spowoduje to frustrację, 

która prowadzi zarówno do słabej wydajności, jak i do problemów 

zdrowotnych, takich jak stres. 



Ważne jest, aby wiedzieć… 

Kiedy mówimy o zarządzaniu czasem, ważne jest, aby znać następującą koncepcję: 

Złodzieje czasu 

Jednym z najważniejszych kluczy do dobrego zarządzania czasem jest umiejętność identyfikowania działań 

lub sytuacji kradnących nasz czas: złodziei czasu. 



Złodzieje czasu 

Złodzieje czasu to te czynniki lub okoliczności, które 

uniemożliwiają nam efektywne zarządzanie czasem: 

powodują, że „marnujemy czas” i zmniejszamy naszą 

wydajność. 

Czasami złodzieje czasu są nam obcy, ale w wielu 

innych przypadkach to my ich generujemy. 

Czy wiesz, że złodzieje czasu skracają nasz efektywny 

czas pracy o 50 do 70%? (workmeter.com) 



Przykłady złodziei czasu (1) 

 

 

 

 
 

Przerwanie ważnego zadania, aby odebrać telefon, nie tylko przerywa samo zadanie, 

ale także ogranicza naszą koncentrację i niepotrzebnie wydłuża czas na jego 

zakończenie. Nic się nie stanie, jeśli nie odbierzesz połączenia, mogą zostawić Ci 

wiadomość lub na pewno spróbują ponownie. 

Telefon 

E-mail 
E-maile same w sobie nie stanowią problemu, problemem jest ciągłe przerywanie 

naszych zadań w celu sprawdzenia skrzynek odbiorczych. 



Przykłady złodziei czasu (2) 

 

 

 

 
 

Wiadomości WhatsApp, messenger itp. są ciągłymi zakłóceniami i w większości 

przypadków nie są ważne ani pilne, ale my traktujemy ze szkodą dla 

wykonywanego zadania. 

WhatsApp, 

Messenger, itd 



Przykłady złodziei czasu (3) 

 

 

 

 
 

W większości przypadków brak przygotowania, organizacji i planowania powoduje, 

że spotkanie trwa znacznie dłużej niż to konieczne, nie dodając nic wartościowego 

do wyników lub wniosków. 

Niekończące się 

spotkania 

Brak motywacji 

Nie zawsze wykonujemy prace, które są naszą pasją i możemy mieć pokusę, aby 

rozproszyć samych siebie lub znaleźć wymówki, nie zdając sobie sprawy, że te 

rozproszenia, które dostają, powodują opóźnienie zadania i pozostanie na naszej 

liście zadań, aż stanie się zbyt pilne by je zwrócić, odłożyć, co ma zły skutek na 

końcu. 



Przykłady złodziei czasu (4) 

 

 

 

 
 

Ocena czasu potrzebnego na poświęcenie zadaniu nie zawsze jest łatwym 

zadaniem. Jeśli przejdziesz w pętlę przeglądu, poprawy, optymalizacji, ukończenia 

itp., to co robisz ponownie, to marnowanie czasu ... w większości przypadków 

spędzony czas nie jest proporcjonalny do dokonanej poprawy. 

Bądź więcej niż 

perfekcjonistą 

Korzyści, jakie przynoszą nam obecne urządzenia mobilne, są bezdyskusyjne, ale 

nauka dobrego korzystania z nich w codziennym życiu jest wyzwaniem. Niezliczone 

możliwości konfiguracji z powiadomieniami wszystkich aplikacji mobilnych mogą 

być stałym źródłem zakłóceń, które nieustannie przerywają naszą pracę. 

Powiadomienia 



Przyczyny złego zarządzania czasem i rozwiązania (1) 

W rzeczywistości złodzieje czasu są 

konsekwencją złego zarządzania czasem, 

ale przyczyny można pogrupować w ... 



Przyczyny złego zarządzania czasem i rozwiązania (2) 

Brak 

organizacji 

Brak 

zarządzania 

priorytetami 

Brak 

planowania 



Brak organizacji 

Konieczne jest określenie zadań do wykonania w 

celu planowania zgodnie z priorytetami. 

Bez wcześniejszej organizacji poświęcisz zbyt 

dużo czasu na poznanie, co należy zrobić dalej, 

jaki byłby właściwy przepływ pracy. 



Brak zarządzania priorytetami 

Gdy uda Ci się uporządkować i wyszczególnić listę zadań, które musisz wykonać, zdasz sobie sprawę, że nie 

wszystkie z nich mają takie samo znaczenie dla celów, do których dążysz. 

Musisz jasno określić swoje priorytety i ustalić porządek. 



Brak planowania 

Gdy uda Ci się uporządkować i wyszczególnić listę zadań, które musisz wykonać, zdasz sobie sprawę, że nie 

wszystkie z nich mają takie samo znaczenie dla celów, do których dążysz. 

Musisz jasno określić swoje priorytety i ustalić porządek. 



Matryca Eisenhowera (1) 

Dwight Eisenhower był generałem armii amerykańskiej podczas II wojny 

światowej i prezydentem Stanów Zjednoczonych od 1953 do 1961 r. W 

trakcie swojej kadencji uruchomił programy, które doprowadziły 

do opracowania systemu autostrady międzystanowej, uruchomienia 

Internetu lub eksploracji kosmosu . Miał świetną umiejętność zarządzania 

czasem i utrzymywania wydajności przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. 

Jego najbardziej znana metoda zarządzania czasem jest znana jako 

pudełko bądź matryca Eisenhowera i działa jak wskazano poniżej. 



Matryca Eisenhowera (2) 

Najpierw musisz podzielić zadania na cztery ćwiartki: 

1. Pilne i ważne: obejmuje zadania, które należy wykonać 

natychmiast. 

2. Ważne, ale nie pilne: są to zadania, których wykonanie 

można zaplanować na później. 

3. Pilne, ale nie ważne: zadania, które możesz przekazać innej 

osobie. 

4. Ani pilne, ani ważne: zadania, które możesz odrzucić lub 

wyeliminować. 



Matryca Eisenhowera (3) 

Eisenhower powiedział: „To, co ważne, prawie nigdy nie jest pilne, 

a to, co jest pilne, prawie nigdy nie jest ważne”. Dlatego 

kluczowe jest rozróżnienie między pilnym a ważnym. Odbieranie 

połączenia od klienta lub szefa może być pilne, ale sprawdzanie 

wiadomości e-mail od dostawców będzie ważne, ale mniej pilne i 

możesz je zostawić na później. Wskazane jest ograniczenie liczby 

zadań każdego typu do maksymalnie ośmiu na kwadrant, aby 

zapewnić realistyczny plan zarządzania czasem. 



Matryca Eisenhowera (4) 

Zrób Zdecyduj 

Oddeleguj Wyeliminuj 

Pilne Nie pilne 

Waże 

Nieważne 



Matryca Eisenhowera (5) 

Zaletą metody Eisenhowera jest także możliwość 

klasyfikowania w bardzo jasny i wizualny sposób pilności i 

znaczenia każdego zadania w słynnym czterokwadrantowym 

pudełku. Pozwala ona zidentyfikować działania, które należy 

wykonać, a także te, które można wyeliminować, aby lepiej 

zarządzać czasem i zwiększyć produktywność. Możesz wybrać 

numer ręcznie lub na komputerze lub pobrać aplikację 

Eisenhower na swój telefon. 



Korzyści z zarządzania czasem w miejscu pracy 

Korzyści z zarządzania czasem są liczne. Tutaj zostaną wymienione tylko 

niektóre z nich. Do najważniejszych należą: 

- Wyższa produktywność; 

- Większa pewność siebie; 

- Nabycie umiejętności realizacji proponowanych celów; 

- Możliwość czerpania radości z tego, co jest robione, i zdobycia większej 

kontroli nad swoim życiem i pracą. 



Wnioski 

Aby efektywnie zarządzać czasem, powinieneś… 

- Zaplanować dzień; 

- Priorytetyzować zadania; 

- Zidentyfikować złodziei czasu; 

- Unikać bezproduktywnych spotkań; 

- Radzić sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami; 

- Robić zaplanowane przerwy. 



Pamiętaj! 

„Człowiek, który ośmiela się zmarnować godzinę życia, nie odkrył wartości życia” 

Karol Darwin 




