
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
- organizacja i planowanie czasu pracy

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

• Poznanie zasad wyznaczania celów

• Rozwój umiejętności planowania i 
monitorowania realizacji zadań

• Doskonalenie umiejętności 
podejmowania decyzji

• Skuteczne delegowanie zadań

• Poznanie technik radzenia sobie z 
presją czasu i stresem

• Analiza własnych silnych i słabych 
stron 
w zarządzaniu sobą w czasie

• Opracowanie indywidualnego  planu 
rozwoju.

Zarządzanie sobą w czasie i delegowanie 
zadań.

Wydawałoby się proste i stosowane na co
dzień techniki wyznaczania celów,
planowania działań, delegowania zadań na
współpracowników. Co zrobić, żeby nie
popaść w rutynę i monitorować efektywne
wykorzystanie czasu?

• Doskonal umiejętności lepszego 
rozumienia siebie i innych

• Kształtuj podejście zadaniowe poprzez 
prawidłowe określanie celów i zadań

• Rozpoznawaj trudności we właściwym 
wykorzystaniu czasu pracy 

• Steruj własną motywacją w realizacji 
planu – ustalaj priorytety

• Dostarczaj narzędzi i technik, 
służących do zwiększenia 
efektywności pracy

• Wdrażaj skuteczne praktyki 
planowania zadań na dzień, tydzień, 
miesiąc, kwartał, rok

• Kontroluj i koryguj plany.

„Znalezienie właściwej równowagi między hierarchicznym rozluźnieniem 

a hierarchiczną kontrolą to główne zadanie kierownictwa 

organizacji  bez granic”. 

Ron  Ashkenas



ISTOTA ZARZĄDZANIA CZASEM

• Specyfika efektywnego zarządzania 
czasem 

• Inwestowanie czasu

• Błędy i problemy wynikające ze złej 
organizacji czasu

• Korzyści z efektywnego zarządzania 
czasem

WYZNACZANIE CELÓW

• Przykłady „ nietrafionych celów”

• Metody formułowania celów (SMART/ 
WARTO)

• Przekładanie celów na zadania

• Realizacja i kontrola wykonywanych 
zadań

• Cykl Deminga

PLANOWANIE I MONITOROWANIE EFEKTÓW

• Fotografia dnia pracy

• Analiza zadań pod kątem ważności 
i pilności

• Macierz Eisenhowera – ustalanie 
priorytetów

• Optymalizacja organizacji pracy ( praca z 
zadaniami w poszczególnych ćwiartkach 
macierzy)

• Zasady planowania dnia pracy 
(szacowanie czasu trwania czynności, 
podział prac, lista zadań)

NARZĘDZIA EFEKTWYWNEGO 
PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA CZASEM

• Zasada 60/40

• Analiza ABC

• Zasada Pareto i jej praktyczne 
zastosowanie

• Prawo Parkinsona

• Krzywa wydajności i poszukiwanie 
najlepszej fazy czasu kluczowego

• Zapobieganie efektowi piły

ELEMENTY WSPIERAJĄCE ORGANIZACJĘ 
PRACY

• Powody, dla których tracimy czas

• Praca pod presją, czyli jak zapanować 
nad stresem

• Umiejętność komunikacji 

• Delegowanie

– Zasady delegowania

– Problemy w delegowaniu

– Korzyści

METODY PRACY

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, 
narzędzia do autodiagnozy, gry i 
symulacje, dyskusje, prezentacje, 
demonstracje, obserwacje, mini wykłady, 
ćwiczenia integrujące. 

PROGRAM SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
- organizacja i planowanie czasu pracy



Trener:                                                     

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie 
zawodowe na różnych szczeblach 
zarządzania w branżach medycznej i 
telekomunikacyjnej. Jest praktykiem 
sprzedaży i zarządzania.  Pracowała jako 
handlowiec, a następnie kierowała zespołami 
sprzedażowymi  i strukturami handlowymi. 
Od kilku lat specjalizuje się w prowadzeniu 
szkoleń z zakresu umiejętności 
kierowniczych, zarządzania strukturami 
handlowymi, sprzedaży, negocjacji oraz 
doskonalenia kompetencji osobistych. 
Uczestniczyła w projektach HR prowadząc 
rekrutacje, ocenę pracowniczą oraz 
development centre. Prowadzi coaching
menadżerski oraz wspiera grupy pracownicze 
w treningach na stanowisku pracy.

Motto: „ jeśli chcesz zmieniać rzeczywistość, 

zacznij od siebie”

Uwaga: Minimalna ilość uczestników wynosi 10 
osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych 
osób, organizator podejmie decyzję 
o realizacji szkolenia lub przeniesieniu na inny 
termin.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin zajęć, 

Godziny zajęć: 9:00-17:00

Termin: Do uzgodnienia.

Miejsce: 

Do ustalenia

Cena szkolenia: Do ustalenia.

Cena obejmuje:

• analizę potrzeb szkoleniowych

• materiały szkoleniowe dla uczestnika

• przerwy kawowe, lunch

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dlaczego warto przyjść na szkolenie?

• Program szkolenia jest przygotowany 
z uwzględnieniem Twoich potrzeb i 
oczekiwań 
– poznajemy je dzięki ankiecie potrzeb 
szkoleniowych. Gwarantujemy pełną 
anonimowość 

• Poznajesz swoje słabe i mocne strony 
w zarządzaniu sobą w czasie i delegowaniu 
zadań

• Zwiększasz efektywność swoich działań

• Wzbogacasz swoją wiedzę o 
doświadczenia co najmniej 9 uczestników 
szkolenia

• Uczysz się na przykładach i 
doświadczeniach Trenera.
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