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Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić… 

     Albert Einstein 
 
 

WPROWADZENIE 

 

 Coraz więcej ludzi popada w wir stresu, przepracowania i nałogowego braku czasu. Nie 

tylko przeciążenie pracą, lecz przede wszystkim niewłaściwe planowanie zmusza wielu 

współczesnych pracowników, zwłaszcza menedżerów, do pracy przy biurku przez 60 lub 

więcej godzin w tygodniu. Przeciążenie w pracy jest spowodowane wzajemnym 

krzyżowaniem się różnorodnych zadań. Praca zwykle nie rozkłada się bowiem w jakimś 

uporządkowanym, systematycznym wzorcu. Przeciwnie – pełna jest niepewności, zmian, 

nieciągłości i słabo ze sobą powiązanych działań. W wyniku pewnych badań ustalono, że w 

ciągu typowego dnia pracy specjalisty prawdopodobnie 59% czasu spędza on na 

zaplanowanych zebraniach, 22% „za biurkiem”, 10% na spotkaniach niezaplanowanych, 6% 

na rozmowach telefonicznych, a pozostałe 3% na terenie firmy.  

 „Odnalezienie się” w tak przepełnionym różnymi formami działań dniu nie jest rzeczą 

prostą. Stąd też coraz większa liczba ludzi narzeka na chroniczny brak czasu potrzebnego na 

wykonanie powierzonych im zadań. Badania nad wykorzystaniem czasu przez niemieckich 

pracowników pokazały, że tylko 8% osób stwierdziło, że nie potrzebuje dodatkowego czasu, 

podczas gdy reszta ankietowanych potrzebowała od 10% do 100% dodatkowego czasu, 65% 

ankietowanych przyznawało, że z radością powitałoby dodatkowy przyrost czasu pracy w 

wymiarze od 20 do nawet 100 procent. 

 Czas, jeszcze do niedawna traktowany „po macoszemu”, urósł do rangi zasobu, 

porównywanego z finansami (nie od dziś przecież wiadomo, że czas to pieniądz). Jest to 

jednak zasób szczególny ponieważ: 

• czas jest niezmienny, 

• czasu nie można zmagazynować, 
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• czasu nie można rozmnożyć, 

• czasu nie można przekazywać, 

• czas przemija nieodwołalnie i ze stałą szybkością. 

 Menedżerowie zdali sobie wreszcie sprawę z faktu, że odpowiednia organizacja czasu 

pracy przez pracowników jest podstawą osiągnięcia sukcesu zarówno osobistego, jak i całej 

firmy. Cechą wspólną wielu wybitnych kierowników jest to, że potrafią oni skutecznie 

zarządzać czasem, czyli świadomie planować i optymalnie wykorzystywać dany im czas. 

 Czas jest pojęciem bardzo różnorodnie pojmowanym i opisywanym, np. zupełnie 

inaczej ujmuje się go w filozofii,  niż w fizyce czy biologii. Współcześni filozofowie i 

futurolodzy mówią o tzw. paradoksie czasu - polega on na tym, że w miarę rozwoju 

cywilizacji i postępu technicznego odczuwamy coraz większy deficyt czasu (choć pozornie 

powinno być odwrotnie). Paradoks czasu oznacza także zatracanie perspektywy „tu i 

teraz”, tj. nadmiernie koncentrujemy się na przeszłości lub przyszłości, zamiast myśleć o 

teraźniejszości. Rośnie znaczenie czynnika czasu w nowoczesnym społeczeństwie i 

globalnej gospodarce. 

 W naukach o zarządzaniu czas traktowany jest jako specyficzny rodzaj zasobu w 

organizacji, którym podobnie jak innymi zasobami, można gospodarować w określony 

sposób, wykorzystując intuicję, ale także określony metody i narzędzia. Psychologowie 

zarządzania wyróżniają nawet specjalną grupę umiejętności kierowniczych, związanych z 

odpowiednim postrzeganiem perspektywy czasu, orientacją w czasie i należytym jego 

gospodarowaniem – tzw. kompetencje temporalne. Coraz częściej ten rodzaj kompetencji 

jest brany pod uwagę przez pracodawców, co wynika z rozwoju zarządzania projektami  

w organizacjach. 
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PRESJA CZASU 

 

 Presja czasu jest jednym z głównych i częstych stresorów pojawiających się w pracy. 

Najczęściej stresują nas ograniczone zasoby czasowe, choć iluzoryczny nadmiar czasu także 

wpływa na nas niekorzystnie. Czas jest jedynym zasobem, którego nie możemy rozmnożyć, 

możemy delegować zadania na innych, sami zajmując się innymi sprawami – jednak ilość 

czasu, jaką dysponujemy wciąż będzie ta sama. Sami decydujemy, na co przeznaczamy 

własny czas.  

 Zdarzają się, chociaż bardzo rzadko, przypadki, że to nadmiar czasu bywa stresujący. 

Nadmiar czasu wpływa demobilizująco na wykonywane zadania, wydaje nam się, że mamy 

jeszcze dużo czasu i nie zabieramy się za wykonywanie zadań,  a jeśli nie ustalimy sobie 

konkretnych terminów, często odkłada się takie zadania na tak zwane „nigdy”. Taki nadmiar 

czasu wywołuje uczucie nudy i monotonii, przyczynia się też do przeżywania poczucia 

chaosu i bałaganu, a sprawy, którymi mieliśmy się zająć wydają się być mniej ważne. 

Niejednokrotnie poczucie nadmiaru czasu jest wyłącznie iluzoryczne – najbardziej 

modelowym przykładem jest przygotowywanie się do egzaminów semestralnych przez mało 

systematycznych studentów. Wydaje im się, że mają dużo czasu do sesji, jednak ilość 

materiału i brak podzielenia go na mniejsze porcje oraz zaplanowania systematycznej nauki 

sprawia, że słabo wypadają podczas egzaminów, ponieważ nie zdążyli przyswoić 

odpowiedniej ilości materiału. Jest to rezultat działania prawa Yerkesa-Dodsona, związanego 

z siłą motywacji. Egzamin za cztery miesiące jest słabym bodźcem stymulującym do 

działania, egzamin za tydzień działa już silniej i bardziej mobilizuje do nauki, egzamin jutro 

to, z kolei, bardzo silny stresor, uniemożliwiający koncentracje na odpowiednim – 

efektywnym poziomie.  

 Druga to możliwość to ograniczone zasoby czasowe. Stresujące działanie małej ilości 

czasu wynika z dwóch powodów: albo błędnie oszacowaliśmy czas potrzebny na realizację 

danego zadania, albo chcielibyśmy wykonać dwa lub więcej zadań, a dysponujemy czasem na 
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wykonanie tylko jednego – wtedy mamy do czynienia z konfliktem wartości. Rozwiązaniem 

tych problemów jest właściwe zarządzanie czasem, który mamy do dyspozycji. 

 

CZYNNIKI I REGUŁY ZARZĄDZANIA CZASEM 

 

 

 Rysunek przedstawia cztery czynniki, które odgrywają główną rolę w zarządzaniu 

czasem. Uświadomienie sobie (i innym), że marnowanie czasu jest taką samą „rozrzutnością”, 

jak marnowanie pieniędzy i materiałów jest pierwszym krokiem ku poprawie. Pamiętać przy 

tym należy, że wygospodarowanie w ciągu dnia pracy trzech minut nie będzie wielkim 

wyczynem (choć na początek dobre i to). Jeśli chcemy osiągnąć sukces w zarządzaniu 

własnym czasem pracy, to zmianom musi podlegać jak największa liczba naszych działań.  

 Sześć reguł, którymi trzeba posługiwać się przy zarządzaniu czasem to: 

1. Ustalanie celu 

2. Planowanie 

3. Podejmowanie decyzji 

4. Realizacja i organizacja 

5. Kontrola 

6. Informacja i komunikacja 
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 W rzeczywistości poszczególne elementy nie następują po sobie w tak uproszczonej 

formie, lecz są ze sobą wielokrotnie powiązane. Jednak model ten daje możliwość 

przyporządkowania poszczególnym funkcjom tego procesu techniki pracy i metodyki 

działania. 

 

USTALANIE CELU 

 

 Ustalenie celu jest najważniejszą rzeczą w zarządzaniu czasem. Właściwie postawiony 

sobie cel działania powinien spełniać następujące kryteria: 

• cele należy określać i wybierać po rozpoznaniu potrzeb, 

• cele muszą być wykonalne w praktyce, 

• cele powinny być sformułowane w sposób precyzyjny i jasny, 

• wraz z celami trzeba określać kryteria oceny stopnia ich osiągnięcia, 

• cele powinny być zaakceptowane przez ich realizatorów, 

• cele nie mogą być wzajemnie sprzeczne i powinny być uszeregowane według 

hierarchii ważności. 

 Dogodną metodą sprawdzenia, czy sformułowany przez nas cel jest postawiony 

właściwie („mądrze”) jest odniesienie go do formuły SMART (z ang. mądry, zręczny) . 

Według tej formuły, właściwie sformułowany cel jest: 

 

Specific – konkretny, szczegółowo określony 

Measurable – mierzalny 

Acceptable – akceptowalny, 

Realistic – wykonalny, realistyczny 

T imely defined – ma ściśle określony termin realizacji 
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 Cel, który nie spełnia tych kryteriów jest celem źle sformułowanym. Jego realizacja 

będzie albo utrudniona, albo nie przyniesie oczekiwanych korzyści. 

 

PLANOWANIE 

 

 Jak ustalimy już co chcemy osiągnąć i w jakim czasie, kolejnym krokiem jest 

sporządzenie planu – mapy określającej szczegółowa jak to osiągnąć. Dzielimy cały okres 

pracy nad konkretnym projektem na mniejsze odcinki  czasowe. Rozpisujemy cele operacyjne 

– zapisując, co dokładnie będziemy robić, z wykorzystaniem, jakich zasobów. Ustalając plan 

działania musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach: 

 

1. Reguła podstawowa (60/40)  

Należy zaplanować tylko określoną część czasu pracy – według doświadczeń tylko 60%. 

Nieprzewidziane wydarzenia, zakłócenia (pożeracze czasu), osobiste zainteresowania i 

potrzeby wymagają pozostawienia niewypełnionego, wolnego czasu. Rozkład czasu 

powinien składać się z trzech bloków: czynności zaplanowane, czynności nieoczekiwane 

(rezerwa czasu na czynności, których nie sposób przewidzieć i tym samym zaplanować) 

oraz czynności spontaniczne (zadania dodatkowe, czas aktywności interpersonalnej i 

twórczej). Rozkład czasu pracy na te trzy grupy powinien się odbywać zgodnie z regułą 

60/20/20. 

2. Zbiór zadań – plan czynności 

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 niezałatwione sprawy z tej listy. 

3. Realistyczne planowanie 

Należy planować tylko taką ilość zadań, która jest możliwa do zrealizowania. 
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4. Sprawy niezałatwione 

Należy nanieść wszystkie niezałatwione zadania, z których nie rezygnujemy, na plan 

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

planowania. 

5. Terminy wykonania 

Należy wyznaczyć ostateczne terminy załatwiania poszczególnych spraw. W ten sposób 

można uniknąć opóźnień wynikających z niezdecydowania i przesuwania czynności na 

inny termin. 

6. Priorytety (hierarchia ważności) 

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

7. Delegacja 

Od samego początku trzeba określić, które zadania muszą być załatwione osobiście, a 

które można przekazać do wykonania komuś innemu. 

8. Pożeracze czasu i rezerwy czasu 

Należy zachować pewien procent czasu jako rezerwę na nieoczekiwane wizyty lub 

rozmowy telefoniczne, kryzysy lub zbyt nisko oszacowany czas wykonywania 

poszczególnych czynności. Należy spróbować zredukować zakłócenia. 

9. Sformułowany plan realizacji celu powinien być sprawny, czyli: 

• ambitny, ale wykonalny, 

• racjonalny, 

• elastyczny, 

• spójny, 

• operatywny, 

• kompletny, 

• terminowy, 

• celowy, 

• odpowiednio długookresowy, 

• odpowiednio szczegółowy. 
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 Metoda ALPEN  (z niem. Alpy) jest stosowana do sporządzania harmonogramu dnia. Jej 

użycie zabiera ok. 15 minut i powinno stosować się ją każdego dnia rano. 

1. Aufgaben – Zrób listę zadań przewidzianych na dany dzień. 

2. Länge schätzen – Oszacuj czas potrzebny na wykonanie każdej czynności, a 

następnie zsumuj ten czas. 

3. Pufferzeiten einplanen – Zaplanuj czas trwania pamiętając o regule 60/40. 

4. Entscheidungen treffen – Podejmij decyzje, czyli wyznacz priorytety i deleguj 

zadania. 

5. Nachkontrolle – Kontroluj realizację zadań. Rzeczy niezrealizowane w danym dniu 

przenieś na kolejny. 

 

 Ustalając termin realizacji celu i czas potrzebny na realizację danego zadania 

umieszczonego w planie, warto mieć na uwadze prawo Parkinsona, które mówi, że 

wykonywanie zadań wydłuża się wprost proporcjonalnie do czasu, jaki został 

przeznaczony na realizację tego zadania. Oznacza to, że jeśli mamy określony czas 

wykonania pracy, to i tak najwydajniej zostanie ona wykonana tuż przy jego końcu, "na 

ostatnią chwilę". Warto więc z góry zaplanować końcowy termin, „deadline”, którego nie 

możemy przekroczyć. Jeśli tego nie zrobimy, realizacja danego zadania będzie się przeciągać 

w nieskończoność. Przenosząc to prawo na grunt zarządzania zadaniami, warto zadbać, aby ta 

granica nie zbiegała się, np. z datą zamknięcia projektu, gdyż stres związany z małą ilością 

czasu towarzyszący nam tego dnia, może ograniczyć naszą zdolność jego realizacji. 

 

UWAGA! 

Plan powinien mieć formę pisemną, a nie istnieć tylko „w głowie”. Jeśli plan zostanie 

zapisany (w kalendarzu, w smartfonie, w tablecie itp.) jest dużo bardziej prawdopodobne, że 

go zrealizujemy niż wtedy, gdy tego nie zrobimy. 



 
 

„Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-02-094/11 

 
 

  

 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 str. 10 

 

 Konstruując plan dnia warto zastanowić się nad tym, czy wykonywanie 

poszczególnych zadań w przeznaczonym na nie czasie nie napotka przeszkód od nas 

niezależnych, w postaci „zakłócaczy”. Statystyczna krzywa zakłóceń dnia przedstawiona jest 

na rysunku poniżej, ale każdy powinien spróbować nakreślić taką krzywą dla swego 

indywidualnego dnia pracy. 

 

 

 

PODEJMOWANIE DECYZJI 

 

 Niektórzy z nas tracą większość czasu, robiąc zbyt wiele. Reagują na wszystko, co się 

pojawia, jakby każda z tych rzeczy miała olbrzymie znaczenie, a w konsekwencji są 

bezustannie zajęci. Kiedy jednak przychodzi moment „rozliczenia się” z czasu pracy, to 

często okazuje się, że nie mają się oni „czym pochwalić”. 

 Oba te zachowania mogą wynikać z braku umiejętności ustalania priorytetów 

wykonywanych zadań. Do ich wyznaczania można posłużyć się opisanymi poniżej metodami. 
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Macierz Eisenhowera 

 Zadania, które mamy do wykonania, możemy poukładać wg dwóch kryteriów: 

ważności oraz pilności. Macierz Dwighta D. Eisenhowera pozwala na ułożenie 

poszczególnych prac we właściwej kolejności.  

 

 

 

  

 

Zadanie ważne i pilne (A) wykonaj osobiście i od razu. Zadanie ważne, ale mniej pilne (B), 

wykonaj w drugiej kolejności lub deleguj. Zadanie nieważne, lecz pilne (C), zleć komuś 

innemu lub wykonaj w 3 kolejności. Zadania mało ważne i niepilne (D) wyrzuć do kosza. 

 

Zasada 80/20 (zasada Pareto) 

 Zasada 80/20, pierwotnie sformułowana przez włoskiego ekonomistę Vilfredo Pareto, 

który badając strukturę własności dóbr materialnych społeczeństwa odkrył pewną 

prawidłowość, a mianowicie, iż 80% całkowitego majątku kraju znajduje się w rękach 

zaledwie 20% społeczeństwa. Zasada 80/20 stała się dziś bardzo popularna w biznesie. 

Wielokrotnie wskazuje się, iż analogiczna zależność 80/20 odnosi się do bardzo wielu innych 

PILNOŚĆ 

W
A
Ż

N
O
Ś
Ć
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zjawisk społecznych, ekonomicznych oraz gospodarczych. Przenosząc ją na grunt zasad 

gospodarowania czasem można powiedzieć, że: 

• około 80% całkowitego czasu pracy pracownika skutkuje około 20% generowanych 

przez niego wyników, 

• około 80% efektywności naszej pracy możemy uzyskać dzięki poświęceniu uwagi 

wybranym 20% zadań, które mamy do wykonania. 

 

Metoda ABC 

 Łącząc zasadę 80/20 z zaleceniami macierzy Eisenhowera trzeba podkreślić następujące 

prawidłowości: 

• Najważniejsze zadania (typ A) stanowią ok. 15% wszystkich zadań, a ich wartość to 

65%. 

• Zadania typu B stanowią 20% ogólnej liczby zadań, a ich wartość wynosi 20%. 

• Zadania typu C stanowią 65% wszystkich zadań, a ich udział w wartości wynosi 15%. 

 

Przeprowadzenie analizy ABC może wyglądać następująco: 

1. Wypisanie wszystkich zadań do załatwienia w określonym czasie.  

2. Uporządkowanie zadań według ich ważności.  

3. Sklasyfikowanie zadań stosując schemat ABC:  

a. pierwsze 15% zadań to zadania typu A – bardzo ważne, o wielkiej wartości dla   

realizacji celów - nie mogą być delegowane,  

b. następne 20% zadań to zadania typu B – ważne, znaczące, ale możliwe do   

delegowania,  

c. reszta, czyli 65% wszystkich zadań to zadania typu C – mniej ważne, bez   

znaczenia, w każdym przypadku możliwe do delegowania.  

4. Kontrola czasu:  

a. 65% czasu będącego w dyspozycji na zadania A,  

b. 20% czasu będącego w dyspozycji na zadania B,  
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c. 15% czasu będącego w dyspozycji na zadania C.  

5. Ewentualne poprawki. 

6. Sprawdzenie na ile zadania typu B i C nadają się do delegowania innym. 

 

Zestaw pytań ułatwiających określanie do jakiego typu (A, B czy C) należy zadanie: 

1. Które zadania zbliżają mnie najbardziej do realizacji moich głównych celów?  

2. Czy przez wykonanie jednego zadania zostanie załatwionych więcej spraw?  

3. Realizacja, którego zadania może być decydująca w realizacji ogólnego celu 

organizacji, zespołu itp.?  

4. Które zadanie zrealizowane w wymiarze długo- i krótkoterminowym przyniesie 

największą korzyść (uzyskam najwyższe wyróżnienie, największe uznanie)?  

5. Które zadanie w przypadku niewypełnienia go, przyniesie najbardziej negatywny 

skutek (gniew, nagana, zakłócenia w pracy itp.)? 

 

ORGANIZACJA I REALIZACJA 

 

 W zarządzaniu czasem przez pracowników można dostrzec wiele mankamentów i 

słabości. Badania H. Mintzberga w Kanadzie i W. Kieżuna w Polsce pokazały odchylenia w 

organizacji czasu pracy od opracowanego przez ekspertów wzorca. Pokazuje to poniższa 

tabela. 

 

KRYTERIA METOD PRACY WYNIKI WZORZEC 

Stopień zaabsorbowania pracą 9-16 godz. dziennie 8-9 godz. dziennie 

Struktura dnia pracy 
 (liczba zmian czynności) 

20-60 czynności 
dziennie 

10-15 czynności 
dziennie 

Czas na pracę koncepcyjną 
10-25% efektywnego 

czasu pracy 
60% efektywnego 

czasu pracy 
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Czas na pracę zespołową 10-50% czasu pracy 10-20% czasu pracy 

Stopień planowości pracy  
(% czynności zaplanowanych) 

20-35% 60% 

SZACUNKOWY PROCENT CZASU PRZEZNACZANEGO  
NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI  

planowanie 30% 50% 

organizowane 40% 30% 

motywowanie 10% 5% 

kontrolowanie 20% 15% 

 

 Organizacja dnia pracy powinna również brać pod uwagę uwarunkowania 

psychofizyczne ludzkiego organizmu. Sprawność psychofizyczna każdego człowieka podlega 

określonym wahaniom zgodnym z jego naturalnym rytmem („ranne ptaszki” i „nocne 

marki”). Jedni, określani jako ludzie „o wczesnym rytmie”, szczególnie wydajnie mogą 

pracować rano, natomiast po południu są już zmęczeni i potrzebują wczesnego zakończenia 

czasu pracy. Drudzy („osoby o późnym rytmie”) dochodzą do siebie dopiero przed południem 

i pracują najchętniej do wieczora, a nawet do późna w nocy. Żaden z tych dwóch typów nie 

pracuje ani lepiej, ani gorzej. Po prostu ich dzienna sprawność osiąga wyże i niże o różnych 

porach. Statystyczną, przeciętną sprawność w ciągu dnia i jej wahania przedstawia tzw. 

krzywa REFA. Absolutna wartość najwyższej i najniższej sprawności jest indywidualnie 

zróżnicowana, jednak rzeczą wspólną dla wszystkich ludzi są rytmiczne wahania sprawności. 
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 Wartość 0% symbolizuje przeciętną dzienną sprawność fizjologiczną („zero odchyleń”). 

Wartości dodatnie oznaczają procentowy wzrost sprawności w porównaniu do sprawności 

przeciętnej, a wartości ujemne – procentowy spadek sprawności w porównaniu do sprawności 

przeciętnej. 

 

UWAGA!   

Przebieg typowej krzywej REFA nie musi być zgodny z wahaniami indywidualnej 

sprawności pojedynczej osoby. 

 

 Innym czynnikiem determinującym naszą sprawność jest, zaprezentowana na rysunku 

poniżej krzywa, która obrazuje zdolność koncentracji człowieka w ciągu 60 minut pracy. Nie 

sposób nie zauważyć, że nasza zdolność koncentracji, a co za tym idzie efektywność, spada 

praktycznie „do zera” po 60 minutach.  
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 Dlatego też po każdej godzinie pracy należy zrobić przerwę, trwającą od pięciu do 

dziesięciu minut, ale nie dłużej. Dobroczynne skutki przerwy znikają bowiem po dziesięciu 

minutach. Dalsze wydłużanie przerwy byłoby marnotrawstwem czasu! 

  

 Pracując nad poprawą jakości gospodarowania własnym czasem pracy warto 

zastanowić się nad odpowiedziami na kilka prostych pytań, które mogą nam pomóc w 

samoodciążeniu się od wykonywania niektórych zadań lub pomóc nam w poprawie 

efektywności wykonywania tych, których pozbyć się nie możemy. 
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 PROKRASTYNACJA 

 

 Niektórzy z nas tracą większość czasu, ponieważ trwonią go, nie robiąc praktycznie nic. 

Jest to bowiem dla nich łatwiejsze, gdyż robienie czegoś ważnego wiąże się z potrzebą 

koncentracji i ryzykiem porażki. Nie chcąc być zupełnie bezczynnymi, zmieniają 

wykonywanie rzeczy ważnych na działania „zastępcze”, które tak naprawdę są 

bezwartościowe. 

 Głównymi powodami „odkładania” czyli prokrastynacji są: 

• dyskomfort odczuwany w związku z pracą, 

• lęk przed porażką, 

• nieokreślanie priorytetów, żeby móc nie wykonywać rzeczy najistotniejszych, ale 

zarazem najtrudniejszych, 

• przekonanie, że praca pod presją czasu daje najlepsze efekty, 

• brak motywacji, 

• myślenie fatalistyczne, które staje się samospełniającą się przepowiednią. 

 

Dlaczego właśnie teraz? 

Dlaczego w tej formie? 

Delegowanie 

Wyznaczanie terminów 

Racjonalizacja 

PYTANIA ODCIĄŻAJĄCE 

Dlaczego w ogóle ja? 

Dlaczego akurat ja? 

ŚRODKI ZARADCZE 

Eliminowanie 
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 Prokrastynacja potrafi w pewnym momencie „sparaliżować ruchy” nawet 

najefektywniejszego dotychczas pracownika. Żeby sobie z nią poradzić można zastosować 

kilka technik: 

• wywołuj w sobie poczucie dyskomfortu, związane z prokrastynacją, 

• skupiaj się na przyszłości, 

• stosuj technikę małych kroków, 

• zaczynaj od rzeczy najtrudniejszej, 

• zaczynaj od zadań najmniejszych, 

• przebiegaj wiele sprintów, zamiast jednego maratonu, 

• świętuj każdy sukces, 

• „poćwiartuj słonia”, 

• stwarzaj wewnętrzne zobowiązanie. 

 

SPECJALIZACJA 

 

 Specjalizacja, czyli taki podział zadań, żeby każdy pracownik wykonywał jak 

najprostszą czynność, jest często wykorzystywana jako narzędzie oszczędzania czasu. 

Wykonywanie prostych, powtarzalnych czynności jest dużo prostsze do opanowania, a dzięki 

temu takie zadania wykonywane są dużo szybciej.  

 

Zalety specjalizacji: 

• łatwość „przyuczenia” nowego członka zespołu do wykonywania powierzanych mu 

zadań – oszczędność czasu na szkolenie 

• możliwość włączania do zespołu osób o relatywnie mniejszych kompetencjach, 

• stosunkowo łatwa możliwość znajdowania zastępstw za członków zespołu (np. na czas 

choroby lub urlopu), 
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• większa wydajność, dzięki szybkiemu nabieraniu wprawy w działaniu – zadania 

wykonywane są szybciej. 

 

Wady specjalizacji: 

• znużenie relatywną monotonią wykonywanych działań, 

• spadek motywacji w wyniku poczucia „bezcelowości” wykonywanych działań  

i braku nowych wyzwań, pozwalających na samorealizację. 

 

Po początkowym wzroście efektywności, a co za tym idzie szybkości działania, następuje spadek 

wydajności – zadania wykonywane są coraz wolniej. Obrazuje to poniższy rysunek. 
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KONTROLA 

 

Każdego dnia warto stawiać sobie pytania kontrolne, które można podzielić na trzy grupy. 

 

Przebieg pracy 

• Czy wykonywane zadania przynoszą korzyści? 

• Czy wykonywane zadania są konieczne? 

• Czy ustalone jest kolejność priorytetów? 

• Czy zadania realizowane są w ustalonym czasie? 

• Czy zadania są delegowane? 

• Czy niewielkie zadania są łączone w bloki? 

• Czy zadania zostały maksymalnie zoptymalizowane? 

• Czy zlikwidowane zostały zakłócenia i „pożeracze czasu”? 

 

Osiągnięte wyniki 

• Co z założonych zadań/celów zostało załatwione? 

• Jakie wyniki zostały osiągnięte? 

• Co nie zostało załatwione i dlaczego? 

• Na co został zmarnotrawiony czas? 

• Co w związku z tym trzeba uwzględnić przy planowaniu następnego okresu (dnia, 

tygodnia, miesiąca)? 

 

Samokontrola 

• Co sprawiło zmniejszenie mojej wydajności? 

• Na jakie drobiazgi przeznaczyłem dziś zbyt dużo czasu? 

• Czego wymaga ode mnie firma? 

• Jak oceniłbym siebie z punktu widzenia pracownika, kolegi albo szefa? 
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• Z jakich działań mogłem zrezygnować? 

• Czego się dzisiaj nauczyłem? 

• W jakim stopniu dzisiejszy dzień przybliżył mnie do osiągniecia moich celów? 

• Co przyjemnego mógłbym jeszcze dzisiaj zrobić? 

 

ZAMIAST PODSUMOWANIA 

 

• Ustalaj priorytety wykonywanych zadań. 

• Najpierw wykonuj priorytetowe zadania 

• Zajmuj się sprawami rzeczywiście istotnymi. 

• Wykonuj czynności podobne w jednym czasie. 

• Wyznaczaj limity czasu i nieprzekraczalne terminy. 

• Wykorzystuj w pełni delegowanie – sprawdź, co mogą zrobić za inni. 

• Dziel większe zadania na małe porcje. 

• Najważniejsze zadania wykonuj wcześniej. 

• Uwzględniaj w planowaniu wyże i niże własnej wydajności. 
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