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OKIEŁZNAJ CZAS 
- efektywne planowanie i organizacja 

 
 

1 dzień – 8 godz. dyd. 
 

CEL EDUKACYJNY 

Nabycie umiejętności lepszej organizacji i planowania czasu. 

RAMOWY PROGRAM 

Style przeżywania czasu 

test, omówienie wyników i wnioski 

Koncepcja Stylów pracy 

Ustalanie celów 

 ćwiczenie diagnostyczne 

 reguły formułowania celów SMART  

 omówienie, ćwiczenie i praktyczne przełożenie na własna pracę 

Analiza sposobu wykorzystania czasu pracy przez uczestników 

ćwiczenie „Remanent czasu” 

Określenie priorytetów 

 ćwiczenie „2 minuty” 

 zasada Pareto 

 wprowadzenie do koncepcji Coveya – pojęcie działań reaktywnych i proaktywnych 

 zasada Eisenhowera 

Planowanie pracy własnej 

zasady planowania: Efekt „Piły”, Reguła 60/40, reguła Parkinsona, krzywa wydajności, „złota godzina” 

Narzędzia do planowania 

terminarz, listy, plan dnia, karteczki, programy komputerowe, przypominacze 
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Planowanie czasu wolnego 

Złodzieje czasu – jak ich identyfikować i z nimi walczyć?  

 złodzieje zewnętrzni i wewnętrzni  

 analiza największych „złodziei” 

Cykl energetyczny 

 prezentacja koncepcji 

 omówienie własnych spostrzeżeń i zagrożeń 

Strukturalizacja czasu 

EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik: 

 będzie potrafił dokonać analizy aktualnego sposobu wykorzystania przez siebie czasu pracy i występujących 

wewnętrznych i zewnętrznych zakłóceń oraz wyciągnąć adekwatne wnioski, 

 będzie potrafił świadomie przyjąć postawę, sprzyjającą racjonalizacji wykonywanych przez siebie czynności 

i koncentrowaniu się na rzeczach ważnych, 

 zdobędzie umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podwładnych. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. 

W przypadku Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również 

Zaświadczenie o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty adresowane są do osób, które chcą doskonalić umiejętności planowania i organizacji pozwalające na 

świadome i efektywne zarządzanie swoim czasem. 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem 

Szkoleń WSH. 


