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Wstęp 

 

Bardzo często słyszymy od bliskich, znajomych, od rodziny lub w pracy 

sformułowania typu „nie mam czasu”. Być może również sami wypowiadamy się w podobny 

sposób. Potocznie używamy zwrotów, że ktoś ma więcej czasu lub mniej czasu i zazwyczaj 

głębiej się nad tym nie zastanawiamy. Zazwyczaj „brak czasu” lub „za mało czasu” staje się 

rodzajem usprawiedliwienia, wymówki lub logicznego wytłumaczenia, że ktoś czegoś nie 

zrobi – a jeszcze częściej, że ktoś czegoś nie zrobił. 

Można nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że większość rzeczy, których nie 

zrealizowaliśmy spowodowane było tym, że nie mieliśmy czasu lub że było go za mało. 

Zastanówmy się ile znamy osób, które mówią, że mają „dużo czasu”? Co to w ogóle znaczy, 

że ktoś ma mniej lub więcej czasu? 

Precyzyjna odpowiedź na to pytanie może się wielu osobom nie spodobać. Otóż 

prawda jest taka, że wszyscy mamy dokładnie tyle samo czasu, bo dla każdego z nas doba 

trwa dokładnie 24 godziny. Generalnie nikt nie ma czasu mniej lub więcej – może za 

wyjątkiem garstki osób (śmiertelnie chorych lub skazanych na karę śmierci), którzy wiedzą 

kiedy dokładnie odejdą z tego świata. 

Jeśli więc każdy z nas ma dokładnie tyle samo czasu, to czy można zarządzać tym 

czasem? Tu znowu wpadamy w pułapkę potocznych zwrotów i może się wydawać, że czasem 

zarządzać możemy… Niestety to kolejna pułapka myślowa, ponieważ, żyjąc na planecie 

Ziemia, nie można w żaden sposób realnie zarządzać czasem i jego upływem. Nie możemy w 

południe zarządzić, że jest już wieczór, nie możemy czasu ani przyspieszyć, ani spowolnić, 

ani cofnąć. Przestawianie godzin w zegarkach na czas zimowy to tylko iluzja zarządzania 

czasem – bo i tak musimy tę godzinę fizycznie odczekać. 

W takim razie co tak realnie w praktyce możemy zrobić? Możemy zarządzać sobą – 

czyli tym w jaki sposób ten czas (równy dla wszystkich) wykorzystamy. Możemy decydować 

co zrobimy a z czego świadomie zrezygnujemy. Możemy przemyśleć i nauczyć się jak pewne 

czynności i zadania wykonywać szybciej i sprawniej – czyli bardziej efektywnie. Pamiętając, 
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że doba ma zawsze 24 godziny – możemy świadomie decydować, które czynności 

rzeczywiście warto zrobić, a które nie przyniosą nam większych korzyści i będziemy je 

interpretować jako „stratę czasu” – czyli czas, który moglibyśmy wykorzystać lepiej, bardziej 

efektywnie. 

Pewnie czytając ten tekst domyślacie się już, że efektywność osobista jest ściśle 

powiązana z jak najlepszym wykorzystaniem czasu – tych 24 godzin, z których składają się 

miesiące i lata naszego życia – tego spędzonego w pracy zawodowej i tego prywatnego. 
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Informacje o autorze 
 

Roman Iwasieczko - trener, coach ICC, HR Biznes Partner, Master NLP. Od 2000 

roku trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, sprzedażowych, motywacyjnych 

i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmuje się rozwojem kadry 

kierowniczej, programami sprzedażowymi, rekrutacyjnymi i outplacementowymi. Swoje 

doświadczenia i umiejętności przekazuje poprzez szkolenia, coachingi, wdrożenia, 

certyfikacje, superwizje i rozwój kadry trenerów wewnętrznych w firmach. Posiada bogate, 

praktyczne doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach biznesowych, rekrutacji, zarządzaniu 

zespołami handlowymi, rozwijaniu kadry menedżerskiej oraz zarządzaniu projektami 

szkoleniowymi (10 lat stanowiska menedżerskie, 5 lat Szef Projektu Szkoleniowego, 3 lata 

HR Biznes Partner). W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie, 

fabularne gry szkoleniowe; innowacyjne, komputerowe symulacje biznesowe oraz aplikacje 

wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Posiada 

następujące certyfikaty: Coach ICC (International Coaching Community), Praktyk i Master 

NLP (The Society of Neuro-Linguistic Programming – Christina Hall), Insights Discovery, 

Hogan Assessment Certification (testowanie potencjału osobowości na polu prywatnym i 

zawodowym), HRD BP (Human Resources Business Partnering). 
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Czym jest efektywność osobista 

Efektywność to rezultat podjętych działań. Liczy się przede wszystkim stosunek 

efektów do poniesionych nakładów. Najlepsza efektywność to taka, gdy nasze wysiłki 

przynoszą najlepsze rezultaty, przy czym wysiłki te mają być jak najmniejsze, a rezultaty jak 

największe.  

W ramach efektywności mówimy o wielu elementach, takich jak:  

 Zarządzanie sobą w czasie - planowanie, ustalanie priorytetów 

 Zarządzanie działaniami - świadome gromadzenie spraw, analiza, kategoryzacja i 

wybór działania   

 Relacje z innymi  - dobrze pojęta asertywność i wywieranie wpływu, delegowanie 

zadań, motywowanie  

 Umiejętność wyznaczania celów oraz kreślenia misji 

 Zdolność właściwego reagowania na stres 

 Dbanie o harmonię wewnętrzną, związaną z takimi obszarami jak fizyczny, 

umysłowy, społeczno-emocjonalny i duchowy 

 

Żeby zadbać o efektywność, nie można mówić tylko o jednym z tych obszarów. Brak 

myślenia o wszystkich elementach powoduje, ze jakiś obszar będzie przysparzał nam 

problemów i pochłaniał naszą energię wewnętrzną. I nawet jeśli w wielu innych obszarach 

radzimy sobie znakomicie, to kłopoty z tym jednym będą przyczyną braku satysfakcji. Żeby 

zacząć pracę nad odzyskiwaniem energii wewnętrznej i zwiększaniem efektywności, warto 

zastanowić się, gdzie mogą znajdować się nasze ewentualne bariery na drodze do 

skuteczności i harmonii. 

Poniżej przykładowa krzywa obrazująca wydajność w ciągu dnia – tzw. krzywa 

REFA. 

 

 

 

 

 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Nak%C5%82ady
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Zarządzanie sobą w czasie – wyniki badań 

Umiejętna organizacja czasu polega na właściwym podejściu: musimy chcieć się 

zorganizować, zainwestować czas, by wypracować odpowiednie metody i wreszcie znaleźć 

tyle silnej woli, by wprowadzić je w życie. Najczęściej mamy dużo chęci, brak nam jednak 

umiejętności i dyscypliny. 

Każdy z nas może usprawnić swoją pracę. Z badań wynika, że od błędów nie są wolni 

nawet menedżerowie! W organizacji pracy  menedżerów można wyróżnić bardzo wiele 

słabości i mankamentów. Wyniki badań przeprowadzonych przez H. Minzberga w Kanadzie i 

W. Kieżuna w Polsce dowodzą, że:  

 Długość dnia pracy kierowników jest nadmierna i wynosi  8,48 – 14,43 godziny 

dziennie (powinno być 8 – 9 godzin).  

 Struktura dnia pracy jest zbyt rozdrobniona, kierownicy wykonują do 43 – 583 

różnych czynności dziennie (powinno być 10 – 15), skutkiem tego jest 

dekoncentracja oraz spontaniczna skłonność do przepracowywania się.  

 Kierownicy wolą spontaniczność i akcyjność działania zamiast zajmowania się 

poważnymi i zaplanowanymi działaniami.  

 Zaobserwowano bardzo niski stopień planowości pracy kierowników, czego 

wynikiem jest realizacja zaledwie 20% zaplanowanych czynności (powinno być 60 – 

70%) praca ich jest bardzo żywiołowa, często ulegają naciskom zewnętrznym.  

 Do menedżerów dociera zbyt wiele nieistotnych informacji, które nie są wczesnej 

selekcjonowane.  

 Zbyt mało rutynowych zadań jest delegowanych do pracowników niższego szczebla, 

co prowadzi do przepracowania.  

 Nakłady czasu przeznaczone na samokształcenie wynoszą zaledwie 2 – 4%.  

 Kierownicy poświęcają na zebrania i narady aż 20 – 60% swojego czasu.  

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że czas pracy tej grupy zawodowej jest źle 

wykorzystywany, jego większość ulega zmarnowaniu na czynności jałowe i nieefektywne.  
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Źródło: http://www.czas2003.webpark.pl/ 

 

Typowe błędy 

Ważnym składnikiem zarządzania sobą w czasie jest rozpoznanie i uświadomienie 

sobie własnych typowych problemów. Nie ma ludzi idealnych pod tym względem, dlatego 

warto się przyjrzeć dokładnie, co może stanowić balast podczas sprawnego wykonywania 

zadań. 

Wyróżniamy następujące zachowania, która mogą stanowić źródło problemów: 

odwlekanie, perfekcjonizm, pracoholizm, zespół zachowań prowadzących do chorób serca, 

specyficzne nawyki codzienne.  

Odwlekanie  

Odwlekanie polega na świadomym lub nawykowym odkładaniu na później spraw, 

których nie lubimy, a które powinny być zrealizowane od razu.  

Chodzi o sytuacje, gdy zaplanowany termin realizacji zadania minął albo gdy w ogóle nie 

planuje się terminów, a sprawa stała się paląca i budzi stały niepokój. Odwlekanie wykonania 

zadań skutkuje ich nagromadzeniem się i koniecznością realizacji wielu nielubianych zadań 

naraz. Istnieje wiele przyczyn odkładania spraw na później. Psychologowie uważają, że do 

głównych powodów odwlekania działań należą:  

 Unikanie odpowiedzialności i ryzyka za sprawy, które przerażają i wydają się trudne 

do realizacji;  

 Przytłoczenie rozmiarami i złożonością zadania;  

 Zbyt długie analizowanie każdego zadania i wszystkich możliwych rozwiązań;  

 Brak umiejętności hierarchizowania i klasyfikowania na ważne i mniej ważne;  

 Zapominanie o ważnych sprawach, które należy wykonać;  

 Niepokój przed nadchodzącym lub przewidywanym niepowodzeniem;  

 Obawy przed błędem, krytyką lub przed negatywną oceną;  

 Przyzwyczajenia do zaczynania i niekończenia zadań;  
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 monotonia, nuda oraz niedostrzeganie korzyści i radości wynikających z 

wykonywanego zadania;  

 Niesamodzielność i niepewność w pracy oraz ciągłe liczenie na pomoc innych  

 

 

Perfekcjonizm  

Strach przed porażką prowadzi do perfekcjonizmu. Jesteśmy tak zaabsorbowani tym, 

co pomyślą o nas inni, że nieustannie prowadzimy dzieło do perfekcji, marnując przy tym 

niepotrzebnie czas. Zabijamy przy tym własną kreatywność i spontaniczność. Perfekcjonizm 

wywodzi się z błędnego przekonania, że im więcej czasu spędzimy nad czyś, tym to coś 

będzie lepsze.  

Perfekcjonizm może oznaczać brak pewności siebie, to z kolei powoduje obsesyjne 

doprowadzanie rzeczy do całkowitego porządku. Ludzie, którzy chcą wszystko robić 

perfekcyjnie, często w ogóle nie rozpoczynają pracy, gdyż przez zbytnią drobiazgowość, 

najprostsze zadanie staje się ponad ich siły.  

Bez wątpienia nad niektórymi projektami trzeba dłużej pomyśleć, ale tragedią jest, 

kiedy ta sama osoba występuje w roli autora i krytyka, a krytyk niszczy to, co stworzył autor. 

Wiele ludzi wykazuje skłonność do perfekcjonizmu nie zdając sobie z tego sprawy. 

Upewnijmy się, czy nasza drobiazgowość nie jest spowodowana brakiem pewności siebie, 

wynikającej ze strachu przed oceną innych lub z własnego samokrytycyzmu. Aby ten strach 

przezwyciężyć, musimy wyznaczyć sobie plan każdego zadania i skupiać się nad tym, co 

stanowi meritum.  

Pracoholizm  

Osoba uzależniona od pracy nie może się bez niej obejść bez względu, jak szkodliwe 

jest to dla jej zdrowia psychicznego. Pracoholik jest prześladowany przez pracę i wcale nie 

musi odczuwać przyjemności z jej wykonywania. Pracoholicy to tacy ludzie, którzy nie są w 

stanie odpoczywać, nie mogą przestać myśleć o pracy, nie mają czasu na nic poza pracą.  
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Osoba ciężko pracująca (entuzjasta pracy) pracuje, aby wykonać jakieś zadanie. Praca 

sprawia jej przyjemność i wie, kiedy może przerwać, aby zając się czymś innym. W rezultacie 

entuzjasta pracy jest bardziej produktywny niż pracoholik. Ważne jest, aby odróżnić obie te 

kategorie. Warto się zastanowić, gdy czujemy, że popadamy w pracoholizm.  

Zespół zachowań prowadzących do chorób serca 

W 1968 roku Friedman i Rosenman wysunęli tezę, iż choroby serca powoduje nie tyle 

palenie tytoniu, brak ruchu i cholesterol, co specyficzny styl życia:  

 intensywne popędy i agresja,  

 ambicja i zamiłowanie do współzawodnictwa,  

 ciągły przymus robienia czegoś,  

 poczucie presji czasu,  

 zdecydowanie,  

 szybkie mówienie, lecz wykorzystanie niewielkich ilości słów,  

 niezmienna punktualność,  

 umiejętność myślenia o kilku rzeczach jednocześnie,  

 wykonywanie większej liczby czynności w krótszym czasie.  

          Dla osób reprezentujących ten styl czas jest przeszkodą w dążeniu do celu, należy go 

przyśpieszyć, bo jest czymś denerwującym.  
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Cztery generacje zarządzania sobą w czasie 
 

Czym są generacje zarzadzania sobą w czasie? Generacje zarządzania sobą w czasie 

można rozumieć jako pewne  etapy rozwoju.  

Można powiedzieć, że te etapy rozwoju kształtowały się przez wieki wraz z postępem 

całej ludzkości, ale z drugiej strony – generacje zarzadzania sobą w czasie można śmiało 

określić jako etapy rozwoju każdego człowieka – jako etapy jego efektywności osobistej. 

Tak jak dla każdej generacji ludzkości charakterystyczne były pewne narzędzia (koło, 

maszyna parowa, komputer) – tak samo poszczególne generacje zarządzania sobą w czasie 

wykorzystują swoje narzędzia i sposoby działania. Od ołówka i listy zadań do wykonania 

zaczynając, poprzez wyznaczanie priorytetów, a na realizacji wartości życiowych kończąc. 

Koncepcja czterech generacji zarządzania sobą w czasie została dokładnie opisana 

przez Steven’a Covey’a w książce „7 nawyków skutecznego działania”. 
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Pierwsza generacja zarządzania sobą w czasie 
Pierwsza generacja zarządzania sobą w czasie charakteryzuje się następującymi 

zachowaniami: 

 zadania wykonywane są w kolejności ich pojawiania się – często w przypadkowej 

kolejności 

 brak grupowania podobnych zadań 

 występują utknięcia wydłużające czas – ponieważ brak realizacji trudniejszego 

zadania wstrzymuje realizację kolejnego (być może łatwiejszego) 

 brak jakiegokolwiek planowania – bo robimy wszystko „jak leci”, często chaotycznie 

 zwykle odczuwamy większy stres, ponieważ brak planu uniemożliwia realne 

oszacowanie czasu realizacji wszystkich zadań – nie wiadomo czy „się wyrobimy”, bo 

każde trudniejsze zadanie może w każdej chwili zatrzymać realizację następnych 

 

Można zaryzykować twierdzenie, że pierwsza generacja zarządzania sobą w czasie to 

w zasadzie brak zarzadzania sobą w czasie. Zamiast świadomie kierować naszą 

efektywnością osobistą – realizujemy zadania, które akurat w tym momencie są do zrobienia 

– które pojawiają się na bieżąco. Bez głębszego planu, bez głębszej refleksji, bez 

zastanowienia się czy może lepiej zorganizować nasze czynności i działania. 

Nie trudno się domyślić, że wykonując wszystkie zadania w kolejności ich pojawiania 

się prędzej czy później stracimy kontrolę, ponieważ nagle pojawi się tyle zadań, że przerośnie 

to nasze realne możliwości ich realizacji. 

Choć pierwsza generacja zarządzania sobą w czasie wydaje się najgorszym 

rozwiązaniem jest dość często stosowana. Dzieje się tak z jednego powodu – jest bardzo 

prosta w stosowaniu, nie wymaga analiz, planowania lub zastanawiania się, które zadanie jest 

ważniejsze – w pewnym sensie wydaje się naturalna. 

Pierwsza generacja zarządzania sobą w czasie ma również swoje zalety - przydaje się 

w czasie naszego odpoczynku i relaksu. Np. na urlopie możemy sobie pozwolić na robienie 

tego na co mamy w tym momencie ochotę („jak leci”), bo zazwyczaj nie musimy realizować 

jakiegoś planu i „wyrabiać się” z zadaniami. Podobnie jest w czasie większości spotkań 

towarzyskich, wesel, oglądania seansu w kinie lub sztuki w teatrze. Wtedy poddajemy się 

aktualnej sytuacji – raczej nikt nie planuje przyjść specjalnie na samo zakończenie filmu, aby 

zaoszczędzić czas. 
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Generacja ta może, a częstokroć musi być stosowana w sytuacjach kryzysowych np. w 

przypadku klęsk żywiołowych lub innych kataklizmów, gdzie bardzo często należy działać w 

zależności od bieżących wypadków. Jeżeli jednak realizowalibyśmy jakiś plan przygotowany 

na wypadek klęski żywiołowej – wtedy wychodzimy już z pierwszej generacji zarządzania 

sobą w czasie. 

W pierwszą generację wpadamy najczęściej, gdy realizujemy tzw. „wrzutki innych” – 

czyli niezapowiedziane zadania, które ktoś nam powierza lub prosi o ich wykonanie. Takimi 

osobami może być szef, kolega z pracy, ale i rodzina, dziecko, znajomi. 
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Druga generacja zarządzania sobą w czasie 
Druga generacja zarządzania sobą w czasie charakteryzuje się następującymi 

zachowaniami: 

 zadania są grupowane 

 eliminowane są utknięcia – ponieważ, w przypadku problemu z wykonaniem jakiegoś 

zadania, można przejść do realizacji kolejnych zadań, a to trudne i czasochłonne 

pozostawić na koniec  

 grupowanie zadań – np. na podstawie ich podobieństwa lub miejsca wykonania– 

przyspiesza ich wykonanie, ponieważ przy kolejnych zadaniach wykorzystujemy, a 

nawet ulepszamy wypracowane schematy rozwiązywania.  

 grupowanie zadań nie wybija nas z rytmu pracy i znacznie zwiększa naszą 

efektywność. To tak jak w hipermarkecie – będąc na dziale pieczywa grupujemy 

zakupy chleba i bułek, a na dziale mięsnym grupujemy zakup szynki i kiełbasy. 

Raczej mało osób robi zakupy cofając się kilka razy na ten sam dział – bo jest to strata 

czasu. 

 zwykle odczuwamy mniejszy stres, ponieważ mamy pewien plan i możemy go 

świadomie realizować – nawet jeśli się z czymś „nie wyrobimy” to zazwyczaj z 

mniejszą liczbą zadań, które świadomie pozostawiliśmy na koniec - na zasadzie „jak 

zdążę, to jeszcze to zrobię”. 

Stosując drugą generację oraz dodatkowe narzędzia i zasady (omawiane w kolejnych 

ćwiczeniach) możemy już znacznie podnieść naszą efektywność osobistą. W tej generacji 

działamy już z jakimś prostym planem, a zwykłe grupowanie zadań – na zasadzie ich 

podobieństwa lub miejsca wykonywania – zazwyczaj znacznie przyspiesza czas ich realizacji 

lub jakość ich wykonania, co jednoznacznie wpływa na podniesienie efektywności osobistej.  
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Trzecia generacja zarządzania sobą w czasie 

Trzecia generacja zarządzania sobą w czasie charakteryzuje się następującymi 

zachowaniami:  

 zadaniom nadawane są priorytety – czyli ważność 

 zadania są grupowane na podstawie nadanych priorytetów – najpierw zadania 

najważniejsze, a na końcu te najmniej ważne (lepiej zrobić 3 zadania za 4 punkty i 

ewentualnie nie wykonać 3 zadań za 1 punkt – niż odwrotnie) 

 planowanie jest jeszcze bardziej efektywne, ponieważ możemy ocenić, które zadania 

dadzą nam lepszy rezultat i które zadania należy wykonać w pierwszej kolejności  

 dzięki nadawaniu priorytetów eliminujemy „pożeracze czasu” – czyli czynności, które 

są praktycznie nieważne a zabierają (marnują) nasz czas. Np. oglądanie brazylijskich 

seriali w żaden sposób nie podniesie naszej efektywności osobistej – dlatego, mając 

„mało czasu” i aby zrealizować ważniejszą sprawę, warto nieraz świadomie 

zrezygnować z niektórych przyzwyczajeń. 

 ograniczamy stres do minimum, ponieważ mamy konkretny plan i możemy go 

świadomie realizować – wiemy, że na pewno zrealizujemy rzeczy najważniejsze, a 

jeśli nawet nie damy rady zrealizować spraw mało ważnych lub nieważnych – to i tak 

nic złego się nie stanie – bo po co realizować sprawy nieważne? 

Największa trudność w stosowaniu tej generacji, to ustalenie własnej priorytetyzacji. 

Priorytetyzacja (czyli nadawanie priorytetów) to określenie, które sprawy, zadania, czynności 

są ważne, które mniej ważne, a które nie są ważne. Jest to trudne, bo skoro do tej pory 

wykonywaliśmy jakieś czynności, to mogą nadal wydawać się ważne (jak oglądanie 

brazylijskich seriali). 

Stosując trzecią generację zarządzania sobą w czasie musimy zmierzyć się z 

następującymi trudnościami: 

 przyznać się samemu przed sobą, że niektóre dotąd wykonywane czynności były 

nieważne i nie należy poświęcać im już więcej czasu; 
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 rozróżnić co jest ważne a co pilne, ponieważ bardzo często traktujemy te dwa pojęcia 

łącznie – na zasadzie, że jeśli coś jest pilne to musi być ważne. 

Tematyka ta omawiana jest przy matrycy Eisenhowera w dalszej części podręcznika. 

Czwarta generacja zarządzania sobą w czasie 

Czwarta generacja zarządzania sobą w czasie charakteryzuje się następującymi 

zachowaniami:  

 najważniejsze są Twoje wartości i to czy w pełni je realizujesz w swoim życiu 

zawodowym i osobistym 

 ważniejszy jest tu kompas (kierunek dokąd zmierzają Twoje działania) niż zegarek 

(czyli zdążenie w określonym czasie z realizacją zadania) 

 dość często zapominamy o realizacji naszych wartości (tego, co jest dla nas tak 

naprawdę najważniejsze) na rzecz bieżących spraw – warto to zmienić. 

Na przykład dość często jedną z najważniejszych naszych wartości jest „zdrowie”. 

Jednak w codziennej „gonitwie” zapominamy o realizacji tej wartości – nie robimy nic dla 

podniesienia jakości zdrowia (ćwiczenia, zdrowa dieta), a nawet tę jakość pogarszamy 

(przepracowanie, stres, złe odżywianie, używki). 

Zarządzanie sobą w czasie na podstawie czwartej generacji wymaga często zmiany lub 

uświadomienia sobie paradygmatów. Paradygmat to najprościej mówiąc nasz osobisty 

wzorzec, model zachowania i postępowania. Dlatego też zmiana paradygmatów może się 

łączyć z przemodelowaniem naszych codziennych zachowań i nawyków, do których 

mogliśmy przyzwyczajać się od dzieciństwa. Nie ma co ukrywać, że takie podejście do 

zarzadzania sobą w czasie wymaga silnej determinacji, konsekwencji a nawet odwagi. Dość 

często zdarza się wpadać w pewną pułapkę i głównym celem stają się czynności, które miały 

być tylko sposobem na zrealizowanie ważniejszych i głębszych celów. Na przykład oglądanie 

jakiegoś programu w TV miało być tylko sposobem na zrelaksowanie się i odpoczynek, a 

niepostrzeżenie stało się jednym z głównych celów dnia, tygodnia lub weekendu. 

Jednakże dzięki temu będziemy mogli w pełni się realizować i podążać w kierunku 

realizacji naszych prawdziwych celów. Realizacja celów zawodowych okazuje się dość często 

tylko sposobem na realizację naszych prawdziwych celów i wartości typu: rodzina, szczęście, 

stabilizacja lub satysfakcja z życia. 
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Dlatego stosowanie tej generacji najlepiej pozwala realizować zdrowy balans między 

życiem osobistym i zawodowym (tzw. work life balance). 

Matryca Eisenhowera 

Matryca (lub macierz) Eisenhowera opracował Dwight David Eisenhower (1890-1969), 

generał i 34 prezydent USA -  to narzędzie do organizacji zadań według czterech kategorii: 

1. Ważne i pilne – to takie, które wymagają natychmiastowego działania 

2. Ważne, niepilne – mają dla nas duże znaczenie, ale nie wymagają podjęcia 

natychmiastowych działań, możemy je odłożyć na później 

3. Pilne, nieważne – trzeba je zrobić, ale nie wpływają one na realizację naszych 

osobistych celów, jeśli jest taka możliwość, to możemy je delegować na inną osobę 

4. Niepilne, nieważne – należy je wyeliminować z naszego życia w największym 

możliwym stopniu 

Dzięki posługiwaniu się taką matrycą zarządzanie sobą w czasie staje się prostsze i 

zrozumiałe przede wszystkim dla nas samych, przez co jesteśmy w stanie lepiej kontrolować 

zadania, które mamy do wykonania. Wzrasta przy tym efektywność naszych działań.  

Sprawy pilne to takie, które wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Są one 

najczęściej poza naszą kontrolą. Wymagają one od nas działania w reakcji na zdarzenie, czyli 

działania reaktywnego. Im więcej pojawia się zadań pilnych, tym więcej wywołują one 

chaosu w naszym życiu. 

Sprawy ważne, to najczęściej sprawy o działaniu długoterminowym. Są to rzeczy 

istotne, a gdy je zaniedbujemy sprawiamy, że stają się pilne. Koncentrując się na sprawach 

ważnych działamy pro-aktywnie, czyli sami kreujemy sprawy wokół nas tak, jak 

chcielibyśmy, aby wyglądały. Dzięki temu mamy kontrolę nad swoim życiem, stajemy się 

bardziej efektywni, a co za tym idzie mamy większe poczucie szczęścia. 

Jak należy korzystać z matrycy Eisenhowera? Najpierw wszystkie czynności, które 

masz do wykonania w danym dniu, tygodniu, a najlepiej miesiącu pogrupuj na cztery 

kategorie. 

1. Sprawy ważne i pilne 

2. Sprawy ważne i niepilne 
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3. Sprawy pilne i nieważne – tu możemy mieć duży kłopot, ponieważ jeśli coś 

jest dla nas pilne to często uznajemy to za ważne (a wcale tak nie jest) 

4. Sprawy niepilne i nieważne – tu natomiast kłopot może nam sprawić 

przyznanie się przed sobą, że na takie sprawy poświęcamy swój czas 

 

Jeśli już wszystkie nasze czynności zostały pogrupowane – sprawdź czy któraś z 

kategorii przypadkiem nie jest pusta lub czy w którejś z kategorii przypadkiem nie znajduje 

się znikoma ilość czynności. Jeśli tak jest – to najprawdopodobniej oznacza, że pogrupowanie 

nie było zrobione nazbyt dokładnie i że warto zastanowić się nad tym jeszcze raz. Bardzo 

często pierwsze pogrupowanie spraw i czynności kończy się tym, że mamy zapełnione po 

brzegi obszary ważne i pilne oraz ważne i niepilne – a pozostałe obszary „świecą pustkami”. 

Kiedy zakończymy grupowanie czynności na podstawie matrycy działamy w 

następujący sposób: 
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1. Najpierw realizujemy sprawy ważne i pilne 

2. Następnie przechodzimy do spraw nieważnych i niepilnych i je świadomie 

eliminujemy 

3. Następnie zajmujemy się sprawami ważnymi i niepilnymi 

4. Sprawami pilnymi i nieważnymi – nie zajmujemy się – bo przecież są 

nieważne, a zajmowanie się sprawami nieważnymi to strata czasu. 
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Work Life Balance 
 

Jednym z warunków satysfakcji z pracy, życia prywatnego, a przede wszystkim 

zachowania zdrowia jest utrzymywanie równowagi między sprawami zawodowymi i 

prywatnymi. Określa się ją pojęciem „work life balance”. 

Gdy ten stan równowagi jest utrzymywany, odczuwamy zadowolenie w tych dwóch 

obszarach. Natomiast, gdy jest zachwiany nie tylko znika poczucie satysfakcji, ale też 

pojawiają się symptomy wypalenia zawodowego, pojawia się frustracja oraz stres, które 

wpływają na pogorszenie się naszego stanu zdrowia. Co więcej, osoby skarżące się na brak 

czasu na życie rodzinne, w pracy czują się wyczerpane. Pojawiające się negatywne emocje z 

jednego obszaru, przenoszą się na drugi. Ale jeśli równowaga ta jest zachowana, następuje 

przepływ pozytywnych emocji w obydwu sferach. 

W zadaniu, które przed chwilą zostało wykonane pojawiały się elementy wpływające 

na niepożądane obciążenie pracą zawodową oraz te, które są pożądane w życiu prywatnym. 

Każdy element, który pojawił się u Ciebie w ostatnim tygodniu znalazł się na wadze 

symbolizującej wspomnianą równowagę. 

Spójrz teraz na nią i oceń, czy w Twoim życiu występuje równowaga między życiem 

prywatnym i zawodowym. Jeśli jej nie ma, to który obszar i w jakim stopniu ją zakłóca, czyli 

przeważa szalę na jedną stronę. Następnie pomyśl co i jak możesz zmienić w swoim życiu, 

aby było ono bardziej zrównoważone. 
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Reguła 60/40 

Jednym z warunków satysfakcji z pracy, życia prywatnego, a przede wszystkim 

zachowania zdrowia jest utrzymywanie równowagi. Zadanie, które zostało wykonane, miało 

na celu pokazać Ci regułę mówiącą, jaką część dostępnego czasu powinniśmy planować. 

Reguła ta nazywa się 60:40, czasami opisywana także jako 60:(20+20). Mówi ona, że 

powinniśmy planować jedynie 60% procent dostępnego czasu. Pozostały czas rozdziela się na 

czynności nieoczekiwane (20%) oraz niezaplanowane (20%) jak praca twórcza, kreatywna, 

spontaniczna. 

Planowanie 100% czasu jest nierealne, ponieważ zawsze znajdą się jakieś 

niezapowiedziane, nagłe, losowe zadania (tzw. „wrzutki”), które musimy wykonać.  

 

Wynika z tego, że planując wykonanie jakiegokolwiek zadania szacowany czas jego 

wykonanie powinien zajmować jedynie 60% całego czasu zarezerwowanego na to zadanie. 

Innymi słowy – jeśli panujemy przejazd samochodem z punktu A do punktu B i szacowany 

czas przejazdu (np. odczytany z nawigacji) wynosi 60 minut, to na całą podróż powinniśmy 

zarezerwować sobie 100 minut.  

Wtedy z bardzo dużym prawdopodobieństwem dojedziemy na czas – bez względu na 

różne sytuacje, które mogą przytrafić się na trasie: korki, tankowanie paliwa, przerwy 

toaletowe, przerwy na posiłki, zmiana koła lub objazd miejsca wypadku. A może zatrzymamy 

się gdzieś na chwilę, aby podziwiać piękne widoki… mamy na to (na czynności 

spontaniczne) zarezerwowane 20 minut. 

Jeżeli nawet z tych zapasowych 40 minut nie skorzystamy w trakcie podróży – nic się 

przecież nie stanie. Będziemy wcześniej na miejscu – może wcześnie rozpoczniemy spotkanie 
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i szybciej wrócimy do domu, a może wykorzystamy ten czas na zadania, które mieliśmy 

wykonać później: telefony, maile, a może zakupy. 

 

Reguła Pareto 

Reguła Pareto mówi, że 20% wysiłków, nakładów daje 80% rezultatów, wyników – 

natomiast pozostałe 80% wysiłków i nakładów daje 20% rezultatów i wyników. Nazwa 

reguły pochodzi od nazwiska Markiza Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848-1923), ale 

zasadę ostatecznie sformułował Joseph Mores Juan i opisał w „Quality Control Handbook” w 

1951 roku. 

Reguła Pareto znana jest również jako reguła 20/80 (dwadzieścia na osiemdziesiąt). 

Oznacza ona, że kluczowy efekt jest zazwyczaj osiągany przy wykorzystaniu 

relatywnie niskich nakładów. Oczywiście nie należy traktować tych 20% z aptekarską 

dokładnością. W jednym przypadku już 15% nakładów da 85% efektów, a w innym 30% 

zasobów pozwoli zrealizować 70% planu. Jednakże generalnie można to uśrednić i ogólnie 

zasada ta (choć sformułowana na potrzeby ekonomii) sprawdza się w różnych dziedzinach 

życia. 

Przykładowo: 

20% wyrobów daje firmie 80% zysków 

20% klientów w sieci sklepów przynosi 80% wartości sprzedaży 

80% zysków jest generowana przez 20% załogi firmy 

20% niedopracowanej technologii produkcji powoduje 80% wybrakowanych wyrobów 

20% kierowców powoduje 80% wypadków drogowych 

20% naszego życia daje nam 80% szczęścia 

20% ubrań nosimy przez 80% czasu 

80% osiągnięć przypada 20% naszego czasu 

Jak w praktyce wykorzystać regułę Pareto? 
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Warto abyśmy zastanowili się podczas realizacji różnych zadań, czy przypadkiem po 

20-30% zainwestowanego czasu zadanie to nie jest już wykonane w sposób zadowalający.  

Czy poświęcanie 80% pozostałego czasu przełoży się na wynik, który będzie przez 

innych zauważalny. 

Jeśli na przykład szef chce od nas zestawienie sprzedaży za ostatni miesiąc – to 

zazwyczaj przygotowanie suchych danych trwa dość krótko. Natomiast czasochłonne może 

być przygotowanie odpowiedniej tabelki, dobór wielkości czcionki, kolorystyka, akapity, 

odstępy między wierszami i kolumnami, może wyszukanie jakiegoś zdjęcia lub ilustracji, 

która poprawi atrakcyjność wizualną… Jednakże wszystkie te długotrwałe zabiegi nie 

zmienią zasadniczych danych, które mówią o wzroście lub spadku sprzedaży w ostatnim 

miesiącu. 

Bardzo często pojawia się taka pokusa, że im bardziej coś upiększamy i udoskonalamy 

– tym bardziej my sami jesteśmy z tego zadowoleni, ale dla otoczenia może być to zupełnie 

bez znaczenia, wręcz niezauważalne. 

Innymi słowy, warto zastanowić się, czy zmiana koloru w tabelce dla szefa i 

poświęcony na to czas da nam jakikolwiek namacalny efekt – czy szef w ogóle to zauważy. 

To trochę tak, jak malowanie ściany za szafą, która nigdy nie będzie odsuwana. Tylko 

my wiemy, że tam jest pomalowane, natomiast dla gości i domowników jest to niezauważalne 

– a być może odsuwanie ciężkiej szafy i wstawianie jej z powrotem wydłużyło całe 

malowanie o pół dnia. 

Należy również pamiętać, że reguła 20/80 lubi wiązać się z zasadą Parkinsona i wtedy 

naszą pracę wydłużamy podświadomie tak, aby wypełnić nią 80% pozostałego czasu. 

 

 

 

 



 

Projekt „Trening Efektywności Osobistej w oparciu o Zarządzanie Sobą w Czasie w Środowisku 
Wirtualnej Rzeczywistości” powstał w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze 
kształcenia ustawicznego osób dorosłych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

St
ro

n
a2

4
 

 

Dlatego w ramach podnoszenia swojej efektywności osobistej zamiast rozciągać pracę 

tak, aby wypełnić 80% czasu dostępnego na jej ukończenie – lepiej zacząć realizować kolejne 

zadania lub przeznaczyć ten czas na odpoczynek i regenerację sił. W przeciwnym wypadku 

możemy wpaść w stan, w którym nigdy nie mamy na nic czasu, ponieważ ciągle coś 

poprawiamy i ulepszamy, a na koniec może dawać to niezauważalne efekty. 
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Zasada Parkinsona 

Zasada Parkinsona mówi, że praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej 

ukończenie. Zasadę tę opisał Cyril Northcote Parkinson w „Economist” w 1955 roku. 

Oznacza to, że jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, 

zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie. 

W praktyce ujawnia się to w następujących przykładach: 

 urzędnik mający 2 tygodnie na udzielenie odpowiedzi na piśmie zacznie to robić 

raczej w drugim tygodniu; 

 student mający 4 miesiące na przygotowanie się do egzaminu – przygotowuje się 

najczęściej w ostatnim miesiącu; 

 jeśli szkolenie jest zaplanowane na 8 godzin, a bystrzy uczestnicy przerobią materiał 

w 6 godzin – to trener „na siłę” przedłuża szkolenie o dodatkowe elementy – tak, aby 

trwało bliżej ośmiu godzin niż sześciu; 

 w firmie, jeśli zaplanowany jest koniec zebrania na godzinę 15:00, a okazuje się, że 

zaplanowane tematy zostały omówione do godziny 14:00 – wtedy prowadzący 

zazwyczaj zaczyna omawiać „sprawy różne” lub rozpoczyna jakąś dyskusję, na temat, 

który można omówić „korzystając z okazji”. 

Aby zwiększyć swoją efektywność osobistą musimy pamiętać, że istnieje zasada 

Parkinsona i robić wszystko, aby nie dać się złapać w jej pułapkę. 

Najgorszą pułapką zasady Parkinsona jest to, że możemy być przekonani, iż 

wykorzystując „na siłę” zaplanowany wcześniej czas jesteśmy bardziej efektywni. Nic 

bardziej mylnego – wpadając w pułapkę prawa Parkinsona tak naprawdę marnujemy swój 

czas na zadanie, które już dawno mogło być lub było zakończone.  

Zamiast rozciągać pracę tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie – lepiej 

zacząć realizować kolejne zadania lub przeznaczyć ten czas na odpoczynek i regenerację sił. 

W przeciwnym wypadku możemy wpaść w stan, w którym nigdy nie mamy na nic czasu. 
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Szacowanie czasu trwania zadania 

Prawidłowe oszacowanie czasu trwania zadania powinno polegać na uwzględnieniu 

opinii jednego optymisty, czterech ekspertów i jednego pesymisty. Szacowany przez nich 

czas trwania zadania należy zsumować a następnie podzielić przez sześć. 

Szacunków takich dokonuje się zatem używając wzoru: 

TE = (O + 4E + P) ÷ 6 

Gdzie: 

TE – to szacowany czas wykonania zadania 

O – osoba optymistycznie oceniająca potrzebny czas 

Najczęściej jest nią osoba, która nie jest „zagrożona” tym, że zostanie jej powierzone 

wykonanie zadania a jednocześnie zna się na pracy wystarczająco dobrze, by nie podawać 

nierealnego czasu; często taką osobą jest szef. 

E – ekspert  

To osoba świetnie znająca się na danej pracy, mająca w niej duże doświadczenie i 

umiejąca wykonać ją, gdy zajdzie taka potrzeba. 

P – pesymista  

Osoba, której najprawdopodobniej zlecone będzie wykonanie tego zadania i 

spodziewająca się tego. 

Taki sposób szacowania czasu trwania zadania należy do probabilistycznych metod 

planowania i nosi nazwę analizy PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique). 
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Efekt piły łańcuchowej 

Aby zwiększyć swoją efektywność osobistą należy zabezpieczyć się przed efektem 

piły łańcuchowej. 

Można to robić w następujący sposób: 

 grupować podobne zadania – tak, aby za każdym razem nie przygotowywać się do 

nich ponownie i aby wykonywać je w ramach pewnej pozytywnej rutyny, która 

wykształciła się w naszym mózgu 

 zapewnić sobie spokój w czasie wykonywanych zadań: zamknąć się w osobnym 

pomieszczeniu, kartka „nie przeszkadzać”, wyłączyć telefon i inne urządzenia, które 

mogą nas wybić z rytmu 

 nie planować wykonywania trudniejszych lub dłuższych zadań w czasie, gdy 

wiadomo, że nie będzie dostatecznego spokoju – na przykład, gdy dzieci wrócą z 

przedszkola 

 pamiętajmy, że coś takiego jak „podzielność uwagi” nie istnieje 

Są osoby, które zakładają, że wiele rzeczy mogą zrobić jednocześnie. Zazwyczaj 

kończy się to tym, że robienie jednej rzeczy wybija z rytmu przy robieniu drugiej. Czas pracy 

się wydłuża, pojawiają się błędy, niedociągnięcia i przeoczenia, które trzeba naprawiać – 

czyli poświęcać dodatkowy czas. 

Warto kierować się przysłowiem, aby „nie łapać dwóch srok za ogon” – czyli 

nawiązując do przykładu z drwalem i piłą: albo ścinamy drzewa, albo prowadzimy rozmowy 

telefoniczne… No chyba, że koniecznie chcemy wydłużyć czas wykonania naszego zadania o 

28%. 
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Krzywa zakłóceń dnia 

Jak wykorzystywać znajomość krzywej zakłóceń, aby zwiększyć swoją efektywność 

osobistą? 

Uwzględniając krzywą zakłóceń należy planować pracę i pracować antycyklicznie – 

czyli: 

 Realizować najważniejsze z zaplanowanych zadań w okresie porannym i 

przedpołudniowym (w czasie rzadszego występowania zakłóceń – do ok. 10:30) 

 Wykonywać zadania mniej ważne w okresie największych zakłóceń (10:30-11:30 oraz 

13:30-15:30) 

Ze względu na zakłócenia wielu menedżerów załatwia właściwą pracę dopiero po 

godzinach urzędowania. Dlatego tak często menedżerowie zostają dłużej w pracy. Najczęściej 

zakłócenia w pracy menedżerów powodują ich pracownicy, którzy zwracają się do nich z 

pytaniami, problemami lub sprawami formalnymi typu wnioski o urlop lub grafik pracy. 

Ciągłe zakłócenia powodują efekt piły łańcuchowej, który opisany jest dokładniej w 

innym module teoretycznym niniejszego szkolenia. 

Najczęściej występujące zakłócenia w pracy biurowej to: 

 rozmowy telefoniczne – „zewnętrzne i wewnętrzne” (realizowane z własnej lub 

„cudzej” inicjatywy); 

 niezapowiedziani interesanci zewnętrzni; 

 niezapowiedziani szefowie i współpracownicy; 

 zaproszeni goście; 

 zebrania, narady i spotkania; 

 nagłe wezwania do szefa; 

 przerwy wynikające z braku samodyscypliny: 

o czytanie gazet, 

o internet, 

o nieumiarkowane korzystanie  z używek (przerwy na papierosa i pogawędki w 

palarni), 

o bezczynność i lenistwo. 

Jak krzywa zakłóceń dnia przekłada się na naszą efektywność i potencjalny „brak 

czasu”? Można to stosunkowo łatwo obliczyć. Przeciętne zakłócenie pracy trwa 6-9 minut, 
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dodatkowo ze względu na efekt piły łańcuchowej potrzebujemy 4-5 minut na ponowne 

skupienie się. 

Oznacza to, że zaledwie 5 zakłóceń w ciągu dnia może spowodować bezpowrotną 

utratę aż 1 godziny naszej pracy. 

W dalszej konsekwencji powoduje to zaległości w naszej pracy lub pozostawanie po  

godzinach – co z kolei źle wpływa na nasze samopoczucie i zakłóca balans między życiem 

prywatnym a zawodowym. 

Należy też pamiętać, że niektóre zakłócenia sami generujemy [papierosy, internet itp.] 

lecz niektóre generowane są przez czynniki zewnętrze [szef, współpracownicy] i wtedy, aby 

je zredukować musimy wykazać się zachowaniami asertywnymi. 

Poniżej znajdziesz przykłady takich asertywnych zachowań: 

 Jeśli ktoś ma do ciebie sprawę, nalegaj by ustalił dokładną godzinę i czas trwania 

spotkania. „Po lunchu” to zarówno 13, 17, jak i 19.  

 Ustal stałą porę (minimum 1 godzina) kiedy twoje drzwi są otwarte dla wszystkich 

(podpisy, konsultacje, pytania). Jeśli ktoś wpada poza wyznaczoną porą, poproś o 

powrót w wyznaczonej godzinie. Informacja o tym, w jakich godzinach jesteś 

dostępny powinna być widoczna bez konieczności zaglądania do gabinetu. Politykę 

„otwartych drzwi” wprowadzaj stopniowo. 

 Jeśli używasz wywieszki „nie przeszkadzać” pamiętaj – korzystanie z niej nieustannie 

doprowadzi jedynie do tego, że każdy będzie ją ignorował.    

 Dla najbliższych współpracowników ustal stałe spotkania o określonej częstotliwości 

(raz dziennie, 3 x w tygodniu, raz na tydzień). Unikniesz sytuacji, w której co chwilę 

ktoś wpada „z szybkim pytaniem”. 

 Jeśli ktoś zakłóca twoją pracę, nie obawiaj się spytać jak długo to potrwa i czy jest to 

sprawa pilna  – dopiero wtedy zdecyduj, czy możesz sobie na tę sprawę pozwolić w 

danym momencie.  

 Nie bój się powiedzieć „nie” – nie potrzebujesz wymówki by być zajętym.  

 Jeśli gość ma zwyczaj „rozgadywać się”, wstawaj podczas jego wizyty, a gdy chcesz 

zakończyć rozmowę – powoli zmierzaj w stronę drzwi.  

Oczywiście wszystkie te przykłady zachowań należy stosować z wyczuciem i 
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adekwatnie do kultury pracy w firmie oraz do obowiązków na Twoim stanowisku. 

Planowanie 
Jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania sobą w czasie jest efektywne 

planowanie. Pamiętajmy, że zwiększając czas na planowanie możemy znacznie zredukować 

czas niezbędny  na wykonanie danego zadania  (czyli zyskać czas). 

Jednakże w pewnym momencie proces planowania osiąga swój punkt optymalny. Po 

osiągnięciu punktu optymalnego dalsze planowanie staje się przesadnym planowaniem, a 

poświęcony czas wykorzystywany jest coraz mniej efektywnie (zaczynamy tracić czas). 

Na każdy okres, który chcemy zaplanować powinniśmy przeznaczyć czas na samo 

planowanie (czyli zaplanować czas na planowanie). Czas przeznaczony na planowanie nie 

powinien przekraczać 1% czasu przeznaczonego na realizację całego zadania.  

Powyższy wykres przedstawia krzywą efektywności planowania. 

 Aby planowanie było efektywne warto skorzystać z 10 zasad planowania.  

1. Zbiór zadań - plan czynności  

o Należy wymienić wszystkie czynności do wykonania w ciągu planowanego czasu. 

W przypadku pojawienia się wolnego czasu oraz przy sporządzaniu planu na 

następny okres punktem wyjścia mogą być nie załatwione sprawy z tej listy. 

2.  Realistyczne planowanie zadań 

o Należy planować tylko taką ilość zadań, która jest możliwa do zrealizowania. 

3.  Sprawy nie załatwione 
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o Należy nanieść wszystkie nie załatwione zadania, z których nie rezygnujemy na 

plan następny. Dzięki temu staną się one widoczne i zostaną uwzględnione w 

procesie dalszego planowania. 

4. Terminy wykonania 

o Należy wyznaczyć ostateczne terminy załatwiania poszczególnych spraw. W ten 

sposób można uniknąć opóźnień wynikających z niezdecydowania i przesuwania 

czynności na inny termin. 

5.  Delegacja 

o Od samego początku należy ustalić jakie sprawy musza być załatwione osobiście, 

a jakie można delegować innym osobom. 

6. Priorytety (hierarchia ważności) 

o Należy dokładnie wiedzieć co i według jakiej hierarchii ważności należy załatwić.  

7.  Reguła 60/40 

o Należy zaplanować tylko określoną część czasu pracy, według doświadczeń to 

tylko 60%. 

o ok. 20% to czynności nieoczekiwane (rezerwa czasu i czynności, których nie 

sposób zaplanować) 

o ok. 20% to czynności spontaniczne (zadania kierownicze i czas aktywności 

twórczej) 

8.  Pożeracze czasu i rezerwy czasu 

o Należy zachować pewien procent czasu jako rezerwę na nieoczekiwane wizyty lub 

rozmowy telefoniczne, kryzysy lub zbyt nisko oszacowany czas wykonywania 

poszczególnych czynności. Należy maksymalnie zredukować zakłócenia. 

9.  Blokada czasu – czas bez zakłóceń 

o Należy rezerwować sobie dłuższy, niezakłócony czas na wykonywanie większych 

zadań (czas bez zakłóceń, godziny blokady przyjęć pracowników, klientów) i 

krótsze okresy na seryjne załatwianie większej ilości spraw drobniejszych na raz. 

10.  Czas na planowanie i aktywność twórczą 
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o Należy rezerwować sobie określony czas na czynności związane z planowaniem i 

przygotowaniem pracy, kreatywność oraz doskonalenie zawodowe. 
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Siedem nawyków skutecznego działania wg Covey’a  
 

Stephen Covey stworzył model Siedmiu Nawyków Skutecznego Działania, dzięki 

któremu każdy może przyjrzeć się, jak systemowo pracować nad swoją efektywnością. Proces 

ten obejmuje przejście przez trzy stany: porzucamy naszą początkową zależność od innych, 

czyli uczymy się proaktywności i dzięki temu uzyskujemy niezależność. Następnie uczymy 

się z niej cieszyć, a jednocześnie pielęgnujemy korzyści, które płyną z kontaktów z innymi 

ludźmi. W ten sposób stopniowo uczymy się, czym jest  współzależność. Zdaniem Covey’a 

nie ma pełnej skuteczności bez umiejętności współpracy.  

Początkowo ludzie, pracując nad swoim rozwojem, uczą się niezależności. Chcą być 

samowystarczalni, chcą umieć działać bez pomocy innych. Z czasem okazuje się jednak, że 

takie umiejętności to za mało. Owszem, jesteśmy już skuteczni, ale nie tak, jak ci, którzy 

potrafią wykorzystać siłę grupy. Jako osoby współzależne możemy dzielić się tym, co 

posiadamy, a jednocześnie czerpać z nieograniczonych możliwości innych ludzi.  

1. Bądź proaktywny 

Proaktywność to przejęcie odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory. Osoby 

proaktywne zawsze potrafią wybrać rodzaj swojej reakcji na różne zdarzenia, umieją też 

kierować swoimi emocjami. Osoby reaktywne zazwyczaj nie panują nad swoimi stanami 

emocjonalnymi, mają też kłopot z budowaniem relacji, a winnych szukają na zewnątrz. 

Pierwszym przejawem braku proaktywności jest pozwalanie, by inni ludzie nas ranili. 

Tymczasem nasze samopoczucie zależy od nas. To my DECYDUJEMY, czy ktoś nas rani, 

czy też nie. Dlatego jeśli mówimy „to mnie obraża”, właśnie wyraziliśmy zgodę na to, by 

istotnie coś nas obraziło. 

Poszukiwanie winnych lub zwroty zaczynające się od stwierdzeń „bo on powinien…”, 

to kolejny sygnał postawy nie będącej proaktywną. 

Przejmij odpowiedzialność. Zapytaj samego siebie: co w tym momencie możesz 

zrobić? Jak CHCESZ się czuć? Co możesz zrobić, żeby czuć się w tej samej sytuacji lepiej? 

Jak zmienić samą sytuację?  
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Zdaniem Covey’a na proaktywność składają się następujące elementy:  

 samoświadomość (oznacza, że możemy z dystansem spojrzeń na otaczającą 

rzeczywistość, zachowując swoją niezależność; umiemy oddzielić rzeczywistość od 

nas samych, przyjmując pozycję obserwatora rozmaitych bodźców, które jednak nie 

determinują naszych zachowań) 

 wyobraźnia (oznacza, ze możemy sobie wyobrazić konsekwencje naszych reakcji)  

 sumienie (oznacza, ze posiadamy świadomość niepodważalnych, uniwersalnych 

zasad, którymi należy się kierować)  

 wolna wola (zawsze możemy wybrać, jak chcemy postąpić).    

 

2. Zaczynaj z wizją końca 

Jak mówi Covey „Zaczynać z wizją końca  - to zaczynać z jasnym zrozumieniem 

własnego przeznaczenia, to wiedzieć, dokąd się podąża, by lepiej rozumieć, gdzie się jest 

teraz i stawiać każdy krok we właściwym kierunku”.  

Wszystko tworzy się dwa razy - najpierw w umyśle, potem fizycznie.  

Wizja końca dotyczy naszych codziennych działań, mniejszych i większych. Im 

bardziej nasza wizja końca jest szczegółowa i przemyślana, tym działania efektywniejsze.  

W przywództwie oznacza to, że organizacje potrzebują swojej misji i wizji, opartej na 

wartościach i zasadach. Jednak błędem jest brak angażowania członków zespołów w proces 

tworzenia, nazywania, definiowania. Wszyscy pracownicy chcą mieć poczucie wpływu na 

swoją organizację, inaczej firma stanie się dla nich tworem obcym, nieprzyjaznym, w 

najlepszym razie obojętnym.      

3. Rób najpierw to, co najważniejsze 

Pierwszy nawyk dotyczył faktu, że mamy wpływ na nasze decyzje i wybory. Drugi 

zachęcał do tego, by tworzyć końcową wizję. Dzięki niej może powstać szczegółowy plan 

niezbędnych działań, które pozwolą ją realizować. Nawyk trzeci dotyczy siły woli. 

Codzienność chętnie zarzuca nas rozmaitymi propozycjami rzeczy do zrobienia, które wydają 

nam się pilne. Ale czy na pewno są też ważne? Mogą być atrakcyjne, ponieważ pozwalają 
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nam zająć się tym, co jest prostsze i przyjemniejsze. Ale czy decydują o naszej skuteczności 

w realizacji wizji?  

 

Podsumowując: jeśli nie będziemy skupiać się na rzeczach najważniejszych, prędzej 

czy później może dojść do erozji naszej wizji.     

Żeby realizować ten nawyk, potrzebna jest wiedza z zakresu zarządzania sobą w 

czasie. Zwłaszcza zaś koncentracja na zadaniach z drugiej ćwiartki matrycy Eisenhawera. 

Zajmowanie się zadaniami pilnymi i ważnymi jest konieczne. Jednak zdecydowanie więcej 

czasu powinniśmy poświęcić na zadania niepilne, a ważne (druga ćwiartka).To one decydują 

o realizacji naszych długoterminowych celów, a co za tym idzie - o sukcesie. Bardzo częstym 

problemem wielu osób jest zbyt intensywne przebywanie w trzeciej ćwiartce - zadań pilnych, 

a nieważnych. Są tzw. priorytety innych osób. Żeby poradzić sobie z tymi zadaniami, 

potrzebna nam jest umiejętność wpływania na innych, w tym techniki asertywne.     

Kolejnym ważnym elementem radzenia sobie z ćwiartką trzecią jest zdolność 

delegowania. Jednak nie chodzi tu o delegowanie polegające na instruowaniu, a potem 

nieustannym kontrolowaniu, czy wszystko idzie dobrze. W taki sposób nie da się uwolnić 

czasu. Chodzi o powierzanie odpowiedzialności, a także pozostawienie ludziom prawa 

wyboru metod, którymi będą chcieli dojść do celu.    

4. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana 

Wygrana-wygrana to postawa, która dąży do obopólnych korzyści we wszystkich 

aspektach działalności. Oznacza to, że rozwiązanie, umowa czy porozumienie, które 

wypracowaliśmy, jest korzystne dla wszystkich. Osoby, które tak działają, patrzą na życie jak 

na „arenę współpracy”, a nie rywalizacji. Zakładają, że dóbr wystarczy dla wszystkich, zatem 

sukces jednej osoby nie jest osiągany kosztem innej. 

Wymiarem ważnym dla postawy wygrana-wygrana jest CHARAKTER. Osoba, która 

myśli w ten sposób musi cechować się spójnością wewnętrzną. Oznacza to, że sama do siebie 

ma zaufanie, ponieważ wie, jaki zasadami się w życiu kieruje. Inne osoby to obserwują i 

także obdarzają taką osobę zaufaniem. Drugą ważną rzeczą jest dojrzałość, rozumiana jako 

równowaga między odwagą a rozwagą. Jeśli ktoś potrafi wyrażać swoje opinie z odwagą, a 
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jednocześnie rozważnie, szanując odczucia innych, to znaczy, że jest dojrzały. Trzeci element 

to wspomniana mentalność dostatku, wywodząca się z głębokiego poczucia własnej wartości 

oraz bezpieczeństwa. Rezultatem takiego podejścia jest dzielenie się prestiżem, uznaniem, 

profitami, a także udziałem w podejmowaniu decyzji. Daje to szanse różnym możliwościom, 

opcjom, alternatywom i twórczemu podejściu.   

Dzięki tak ukształtowanemu charakterowi budowanie STOSUNKÓW 

MIĘDZYLUDZKICH staje się prostsze, a przede wszystkim klarowne. 

W ramach postawy wygrana-wygrana zawieramy umowy, które:  

 zawierają pożądany rezultat (a nie metodę wykonania) 

 posiadają jasne wytyczne (parametry, w ramach których mają być osiągnięte 

rezultaty)  

 określają zasoby  - czyli wsparcie w postaci ludzi, jak i środków materialnych  

 zawierają kryteria oceny - poziom i termin oceny 

 pokazują konsekwencje - dobre i złe - co będzie efektem oceny.   

 

5. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym 

Słuchanie jest trudną umiejętnością, a jednak stanowi podstawę komunikacji. Ludzie 

chętniej mówią, a nie słuchają. A nawet jeśli słuchają, to pojawia się pytanie - z jakiego 

poziomu?  

Poziomy słuchania:  

 ignorowanie (brak słuchanie) 

 udawanie  (uhm, tak, słusznie) 

 słuchanie selektywne (słyszymy tylko fragmenty wypowiedzi) 

 słuchanie uważne (w skupieniu)  

 słuchanie empatyczne  

 

Ten ostatni rodzaj słuchania jest najtrudniejszy. Nie chodzi tu o aktywne słuchanie, 

które jest zestawem technik i wypływa z pewnych określonych umiejętności. Słuchanie 

empatyczne oznacza, że słuchamy z prawdziwą, dogłębną intencją zrozumienia. To takie 
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słuchanie, podczas którego rzeczywiście przyjmujesz punkt widzenia innej osoby. Empatia to 

nie sympatia. Nie chcemy z założenia się w pełni się z kimś zgodzić, ale prawdziwie go 

zrozumieć - jego motywy, intencje, pragnienia, kontekst. Żeby to osiągnąć, powinniśmy 

zrezygnować z dotychczasowych nawyków związanych ze słuchaniem. Są to: sondowanie 

(zadawanie pytań z własnego punktu widzenia), ocenianie, radzenie i interpretowanie.      

Odpowiedź empatyczna podczas słuchania zazwyczaj stara się odzwierciedlić dwa 

elementy wypowiedzi: zasłyszaną treść oraz wykrytą emocję. Naszym zadaniem jest 

przetworzenie treści i dopowiedzenie zaobserwowanej emocji.  

Oczywiście nie we wszystkich sytuacjach możemy użyć słuchania empatycznego. 

Przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy ktoś komunikuje nam trudną sytuację, jakiś problem, a 

także swój odmienny punkt widzenia, o którym wie, że może budzić wątpliwości.      

6. Synergia  

Pojęcie synergii oznacza, że całość jest czymś więcej niż sumą poszczególnych części. 

To tak, jakby istnienie połączeń dodawało energii, wnosiło nową wartość, było jeszcze jedną 

nadprogramową częścią.     

Żeby zmierzyć poziom synergii w zespole, bierze się pod uwagę dwie zmienne: 

poziom zaufania oraz poziom współpracy.  

Przy niskim zaufaniu i słabej współpracy mamy styl komunikacji charakteryzujący się 

językiem formalnym lub prawnym, określający warunki i paragrafy, przydatne w sytuacji 

wycofania się, gdy sprawy przybiorą zły obrót.  

Jeśli zaufanie i współpraca są na średnim poziomie, strony żywią do siebie szacunek, 

nie chcą dopuścić do konfliktów, jednak rozmawiając szczerze rezygnują z empatii. Starają 

się rozmawiać rzeczowo, nie wnikając w głębsze pokłady potrzeb i uczuć. Zwykle prowadzi 

do kompromisu, kiedy to 1+1=1,5.  

Jak twierdzi Covey „synergia jest wtedy, gdy 1+1 równa się 8, 16, a nawet 1600”. 

Powstaje, gdy zaufanie jest wysokie, tak samo nastawienie na współpracę. Takie podejście do 

komunikacji buduje twórczą atmosferę, sprawia, że ludzie czerpią satysfakcję i radość, 

wynikające z możliwości dokonywania czegoś wspólnie.   
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Z synergią wiąże się docenianie różnic. Z natury lubimy ludzi podobnych do siebie. 

Jednak w pracy zespołowej nie zawsze jednorodność przynosi dobre efekty. Tam, gdzie 

potrzebne jest świeże spojrzenie, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, 

wszędzie tam przydają się osoby o odmiennych punktach widzenia, przekonaniach, 

doświadczeniach czy sposobach myślenia. Jeśli chcemy być efektywniejsi jako zespoły, 

powinniśmy cenić sobie różnorodność.   

 

7. Ostrzenie piły   

Zdaniem Covey’a bardzo istotnym elementem efektywności jest dbanie o 

wzmacnianie najważniejszego swojego środka produkcji - siebie samego. Żeby nad tym 

pracować, trzeba pamiętać o czterech istotnych obszarach:  

 fizycznym  

 społeczno-emocjonalnym  

 umysłowym   

 duchowym  

 

Zaniedbanie któregokolwiek z tych obszarów, może w efekcie prowadzić do spadku 

motywacji, a przez to także słabszej skuteczności. Nie da się pracować na najwyższych 

obrotach, nie ładując akumulatorów w każdej dziedzinie. Także pominięcie jednego z tych 

obszarów skutkuje brakiem wewnętrznej równowagi. Pamiętając o tym, że nasza inwestycja 

w siebie powinna następować systematycznie i równomiernie, tworzymy spiralę wzrostu 

naszego rozwoju.    
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Arkusz wyników indywidualnych 
 

 

Niniejszy arkusz służy do ewidencji Twojej pracy z zadaniami podczas warsztatów. 

Informacje na temat jego wypełnienia otrzymasz od trenera prowadzącego. 

 

Cztery generacje zarządzania 

sobą w czasie 

 

 

Matryca Eisenhowera 

 

 

Work Life Balance 

 

 

Reguła 60 / 40 

 

 

Reguła Pareto  
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Zasada Parkinsona 

 

 

Szacowanie czasu trwania 

zadania 

 

 

Efekt piły łańcuchowej 

 

 

Krzywa zakłóceń dnia 

 

 

Zarządzaj efektywniej 

(gra zręcznościowa) 
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