
Zarządzanie sobą w czasie 
 

Głównym celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom istoty zagadnienia zarządzania sobą samym poprzez 
zarządzanie czasem. Zrozumienie faktu, że każdy człowiek dysponuje identyczną ilością zasobu, jakim jest czas, a słowa 
„nie mam czasu” wynikają jedynie z percepcji planu dnia, jaki sami sobie tworzymy, pozwalają uczestnikom podjąć 
świadomą i silnie ugruntowaną decyzję o zmianie swoich rutynowych zachowań. 

 

 

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla osób,  
które spełniają przynajmniej 3 z poniższych kryteriów: 

 Wiecznie nie mają czasu, wciąż są zapracowane. 

 Biorą na siebie zbyt wiele obowiązków, po czym nie są w 
stanie poradzić sobie z ich realizacją. 

 Odczuwają skutki zmęczenia pracą, jej monotonią lub 
nadmiarem. 

 Nie dysponują narzędziami (lub nie potrafią ich używać) 
ułatwiającymi porządkowanie priorytetów i planowanie 
pracy. 

 Nie potrafią poradzić sobie z nadmiarem obowiązków, 
przez co stres towarzyszy im przez większość czasu. 

 Mają problem z asertywnym odmawianiem, przez co 
biorą na siebie dodatkowe obowiązki. 

 Często zostają po godzinach lub/i biorą pracę do domu. 

 

 

Po szkoleniu uczestnicy: 

 Są bardziej świadomi własnego wpływu na zaplanowanie 
każdego dnia. 

 Znają metody i narzędzia wspierające planowanie  
i rangowanie priorytetów oraz potrafią z nich korzystać. 

 Mają więcej czasu dla siebie lub na dodatkowe projekty. 

 Są bardziej uporządkowani. 

 Są bardziej efektywni, potrafią zrobić więcej w tej samej 
jednostce czasu. 

 Potrafią odmówić, kiedy ktoś próbuje zrzucić na nie 
dodatkowe obowiązki, na których realizację nie posiadają 
zasobów. 

 Rzadziej zostają po godzinach a mimo to, są w stanie 
wykonać pracę na którą do tej pory brakowało im czasu. 

 Każdy dzień rozpoczynają od planowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować w praktyce techniki pozwalające skutecznie planować i 
organizować czas pracy, ustalać priorytety, skutecznie reagować na pojawiające się dystraktory, delegować zadania 
oraz w sposób asertywny odmawiać aby bronić swój kalendarz przed nieautoryzowanym wpływem „ludzkich 
dystraktorów”.  

 



Program szkolenia 

Dzień 1 
 Prezentacja celów i założeń całej sesji. Wprowadzenie do szkolenia. 

 Analiza czasu – reguły zarządzania czasem. 

 Znaczenie zarządzania sobą w czasie. 

 Umiejętne zarządzanie priorytetami: 

 analiza ABC, 

 zasada Pareto, 

 zasada Eisenhowera. 

 Przeszkody w zarządzaniu czasem – pożeracze czasu:  

 czym są pożeracze czasu i ich rodzaje, 

 istota i znaczenie w skutecznej realizacji zadań i priorytetów, 

 metody radzenia sobie z optymalizacją pożeraczy czasu. 

 Podsumowanie pierwszego dnia. 

Dzień 2 
 Powtórzenie wiedzy z dnia pierwszego.  

 Planowanie: 

 wytyczanie celów i priorytetów, 

 cele krótko – i długoterminowe, 

 SMART i SMARTNES, 

 tworzenie efektywnego planu działania, 

 tworzenie harmonogramu zadań-wykres Gantta, 

 identyfikowanie problemów w realizacji zadań CPM, 

 monitorowanie podjętych działań 

 Elementy asertywności w zarządzaniu czasem 

 asertywne odmawianie 

 asertywne delegowanie 

 Podsumowanie szkolenia. 

 


