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Zarządzanie czasem

Jak wyobrażasz sobie 
czas?



Zarządzanie czasem
Co to jest czas?

Czas – skalarna wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń 
oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym 
miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem 
rozważań filozoficznych.
Czas może być rozumiany jako:
• chwila, punkt na osi czasu,
• odcinek czasu,
• trwanie,
• zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych,
• czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności.



Zarządzanie czasem
Jakie narzędzia 
wykorzystujemy do 
zarządzania czasem?



Zarządzanie czasem

KRÓTKI TEST 

Sprawdź ile czasu 
poświęcasz każdego 
dnia na wykonywanie 
różnych czynności?



Zarządzanie czasem
Co to jest zarządzanie czasem?

Zarządzanie czasem – planowe i systematyczne 
wykonywanie zadań, zmierzające do 
osiągnięcia celów.



Zarządzanie czasem
Zarządzanie czasem obejmuje procesy wymagane dla 
zapewnienia osiągnięcia celów we właściwym czasie. Obszar 
ten obejmuje:
• Wyznaczanie celów – identyfikacja działań, które muszą 

zostać wykonane dla osiągnięcia celów
• Planowanie – estymowanie czasu potrzebnego dla 

wykonania poszczególnych działań
• Podejmowanie decyzji o sposobie realizacji zadań
• Realizacja – stworzenie harmonogramu działań dla 

wykonywanych czynności, analizowanie kolejności działań, 
czasów trwania oraz wymaganych zasobów

• Monitorowanie – kontrolowanie osiągniętych wyników i 
ewentualna korekta celów



Zarządzanie czasem

Czas jest zasobem ograniczonym w formacie 
ilościowym, który co więcej nie daje się cofnąć, 
składować, nie można go kupić, zwielokrotnić, 
nie daje się niczym zastąpić i nieustannie 
upływa. Największym problemem ludzi jest 
marnowanie czasu. 



Zarządzanie czasem

Jakie napotykamy 
trudności codziennie 
zarządzając swoim 
czasem?



Zarzadzanie czasem

Istnieją dwie podstawowe grupy uwarunkowań 
marnotrawstwa czasu.

Wewnętrzne -czyli czynniki uzależnione od 
człowieka w tym trzy najważniejsze: 

• brak przemyśleń nad sobą oraz brak 
uzmysłowienia sobie przemijania czasu; 

• brak wiedzy na temat zarządzania czasem; 

• cechy osobowościowe człowieka.



Zarządzanie czasem
Do cech sprzyjających marnowaniu czasu zaliczyć można: 
• brak wiedzy, 
• brak doświadczenia, 
• brak motywacji, 
• brak asertywności, 
• niezdyscyplinowanie, 
• niepunktualność, 
• brak porządku, 
• niesystematyczność, 
• brak talentów organizacyjnych, 
• niedbalstwo, 
• flegmatyczność, 
• słaba komunikatywność, 
• Gadatliwość.
Większość to cechy ściśle związane z osobowością człowieka, a więc bardzo odporna na zmiany. Można 
temu przeciwdziałać przez eliminację lub przekształcenia poprzez przyjęcie innego modelu psychicznego 
lub też odpowiednio zaprogramowane szkolenia.
Daje się zauważyć, że marnotrawstwo czasu w większości przypadków wynika z faktu, iż człowiek nie 
działa świadomie a jego postępowanie jest przypadkowe lub kieruje nim w stopniu niedostatecznym. 
Ogólnie rzecz biorąc większość ludzi nie potrafi racjonalnie gospodarować czasem własnym.



Zarządzanie czasem
Zewnętrzne
Wśród nich wymienić można: 
• drogę do pracy, 
• różnego typu zebrania, 
• kolejki w sklepach i urzędach, 
• telefony i wizyty akwizytorów czy niespodziewanych petentów, 
• przeszkody w pracy płynące z otoczenia (zgiełk, gwar), 
• potrzeba czytania prasy codziennej i fachowej, 
• konieczność oglądania audycji telewizyjnych, 
• awarie urządzeń, instalacji, zasilania, 
• niepunktualność interesantów czy znajomych, 
• tłok uliczny itd.



Zarządzanie czasem

…to w końcu jak zarządzać 
czasem…?



Zarządzanie czasem

Zasada Pareta (zasada 80/20 lub 80 na 20) –
zasada opisująca wiele zjawisk z 

obszaru ekonomii i zarządzania, zgodnie z którą:

20% badanych obiektów związanych jest z 80% 
pewnych zasobów.



Zarządzanie czasem

Przykłady zasady Pareto:

• 20% klientów przynosi 80% zysków,

• 20% kierowców powoduje 80% wypadków,

• 20% powierzchni dywanu przypada na 80% 
zużycia,

• 20% materiału zajmuje 80% egzaminu,

• 20% ubrań nosimy przez 80% czasu,

• 20% pracowników generuje 80% produktów,

• 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści.



Zarzadzanie czasem
Metoda ABC
• Grupa A – to bardzo ważne czynności, których nie możesz 

delegować innym osobom. Stanowią one około 20% wszystkich 
działań, jednak wpływają aż na 80% wydajności. To zadania, które 
musisz wykonać

• Grupa B – to zadania ważne, ale nie priorytetowe, których 
wykonanie częściowo, jeśli istnieje taka możliwość, możesz zlecić 
np. innemu członkowi zespołu. Są to zadania, które powinny zostać 
wykonane.

• Grupa C – to zadania mało ważne, których realizację możesz 
odłożyć na później lub bez obawy delegować innej osobie np. 
potwierdzenie rezerwacji sali konferencyjnej. To zadania, które 
możesz wykonać, ale dopiero po wykonaniu A i B.
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Zjedz tę żabę
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Metoda ABCD
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Metoda ABCDE 
• Zadanie A, to coś, co musisz zrobić, ma to dla ciebie poważne 

konsekwencje.
• Zadanie B to coś, co powinieneś zrobić, ale konsekwencje będą łagodne. 
• Działanie C to coś przyjemnego. Tu nie ma żadnych konsekwencji. To cię 

nie popchnie naprzód w żaden sposób.
Nie wykonuj zadania B, jeśli nie wykonałeś zadania A. Nie zaczynaj zadania C, 
kiedy zadanie B pozostało jeszcze na liście. Zdyscyplinuj się, by nie robić tego, 
co ma niską wartość. To jedna z największych dyscyplin sukcesu w życiu.
• Zadanie D oznacza Delegować – wszystko, co jesteś w stanie delegować na 

innych. Nie rób tego tylko dlatego, że potrafisz.
• Zadanie E oznacza Eliminować. Przy zarządzaniu czasem trzeba myśleć nie 

tylko o tych rzeczach, które zrobisz, ale także o tych, których nie zrobisz. 
Musisz przemyśleć sprawy, jakie codziennie będziesz eliminować, aby mieć 
więcej czasu na sprawy o poważnych konsekwencjach, które 
tylko ty możesz załatwić.



Zarządzanie czasem
Wykres Ghantta
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Metoda ALPEN
• A

Zrób listę swoich aktywności, zadań czy planowanych spotkań przewidzianych na dany dzień. Dla ułatwienia 
możesz pogrupować razem powiązane zadania np. wykonywanie telefonów. Dobrze jest stworzyć sobie na własny 
użytek jakiś kod i na przykład przy każdym zadaniu, które jest spotkaniem dodawać literowe oznaczenie „S

• L
Oszacuj czas trwania poszczególnych zadań i zsumuj ten czas. W praktyce to oznacza, aby przypisać każdemu 
zadaniu wartości minutowe/godzinowe. Staraj się zrobić to realnie. Jeżeli masz stworzyć ofertę dla klienta i 
pamiętasz, że poprzednia skuteczna oferta zajęła Ci 2 godziny, to nie planuj na to zadanie 30 minut, bo albo je 
przełożysz albo… oferta będzie kiepska.

• P
Teraz, mając już obliczony czas – zaplanuj swój dzień. W praktyce chodzi o to, żeby zaplanować jedynie 60% czasu 
do dyspozycji, czyli np. 5 godzin z 8 godzinnego dnia pracy, w tym różne przerwy i pauzy. Pozostałe 40% traktuj jako 
rezerwę na sprawy nieprzewidziane – może to być też Twoja przestrzeń kreatywności. Trzymając się tej zasady 
60/40 jedną pozytywną rzecz zauważysz od razu – pozbędziesz się stresu. Jeżeli zaplanujesz każdą minutę, bez 
rezerwy, Twój dzień będzie bardzo frustrujący. 

• E
Masz już całą listę zadań. Teraz wyznacz im priorytety. Priorytetyzacja pozwala skupić się na najważniejszych 
zadaniach, czyli tych, od których najbardziej zależy ogólny sukces. Na tym etapie dobrze jest wpisać swoje zadania 
do kalendarza.

• N
Kontroluj realizacje i postęp prac. Odhaczaj co zostało zrealizowane, a rzeczy niezrealizowane w danym dniu 
przenieś na kolejny termin. W praktyce zajmuj się tym etapem na koniec dnia pracy – to oczywiste. Można też 
połączyć to z planowaniem dnia następnego.



Zakres projektu
Zakres projektu – element ten służy wskazaniu granic projektu poprzez wykazanie 

obszarów będących w projekcie i po za projektem – nie zawsze jest to jednoznaczne. 

Dzięki określeniu zakresu projektu definiuje się dokładnie projekt. Jest to ważne 

chociażby w kontekście potrzebnych zasobów i oczekiwań wobec wyników projektu.

W projekcie

W projekcie

W projekcie

Po za 

projektem

Po za 

projektem

Po za 

projektem

Po za 

projektem



Czas w projekcie
 Każdy projekt ma określone ramy czasowe. Dlatego też konieczne jest 

określenie harmonogramu projektu.
 Dla potrzeb Karty projektu należy określić tzw. „mile stones”, czyli 

punkty, w których osiągane będą poszczególne etapy projektu.
 Na początku określa się termin zakończenia projektu, a następnie od 

końca określa się termin osiągnięcia poszczególnych etapów projektu. Na 
początku harmonogram ten jest najlepszym możliwym szacunkiem, który 
w trakcie prac projektowych powinien być uściślany.

Zasada: Jeśli jakieś zadanie zajmuje dłużej niż 6 tygodni to należy je rozbić 
na mniejsze zadania

Przykładem narzędzia wykorzystywanego do zarządzania czasem w projekcie 
jest Wykres Gantta



Mile stones
Usprawnienie Zaprojektowanie

D efine [Zdefiniuj]

M easure [Zmierz]

A nalyze [Analizuj]

I mprove [Usprawnij]

C ontrol [Kontroluj]

D efine [Zdefiniuj]

M easure [Zmierz]

A nalyze [Analizuj]

D esign [Zaprojektuj]

V erify [Kontroluj]
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• Notes

• Papier, zeszyt, kartka

• Kalendarz w Outlook

• Programy do zarządzania czasem
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KONSEKWENCJA
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Porządek pomaga w zarządzaniu czasem
Nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów:
• SEIRI (selekcja, porządek) to etap, na którym dokonuje się rozróżnienia przedmiotów potrzebnych 

od przedmiotów, które nie są potrzebne i wyeliminowania tych zbędnych. Jest to 
przyjęcie zarządzania obszarem oparte na rzeczach zasadniczych. Za pomocą tzw. Czerwonych 
kartek przeprowadza się inwentaryzację wszystkiego tego, co jest do wyrzucenia lub jest aktualnie 
zbędne.

• SEITON (systematyka, organizacja) to określenie sposobu i odpowiedniego miejsca składowania 
wszystkiego tego, co potrzebne jest w danej jednostce (narzędzia, środki transportu, materiały, 
surowce, półprodukty...) czyli postępowanie w taki sposób, aby w raziepotrzeby każda rzecz była 
dostępna łatwo i w ilościach koniecznych w tej chwili. Celem jest stworzenie uporządkowanych i 
zadbanych miejsc pracy, stworzenie funkcjonalnego systemu rozmieszczania przedmiotów oraz 
wzrost wydajności dzięki dostępności produktów, narzędzi, dokumentacji itp. Na tym etapie 
szczególny nacisk kładziemy na "intensywne ulepszanie", czyli walkę z wszelkiego typu stratami i 
doskonalenie wszystkich procesów i działań zachodzących w fabryce.

• SEISO (sprzątanie, czystość) - to eliminacja brudu, kurzu, wiórów i innych zanieczyszczeń, uczynieniu 
miejsc pracy i urządzeń doskonale czystymi. Oznacza Sprzątanie przy pomocy personelu 
inspekcyjnego, demonstrowanie związku pomiędzy stratami, brudem i anomaliami funkcjonowania 
oraz usunięcie pierwszych przyczyn strat lub brudu. W praktyce jest to dokładne i kilkakrotne 
czyszczenie / sprzątanie przy pełnym postoju, stworzenie harmonogramów czyszczenia codziennego 
oraz prowadzenie operacji czyszczenia wraz z przeglądem urządzania / obszaru.
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• SEIKETSU (Schludność, utrzymanie czystości) to określenie 

warunków, które umożliwiłyby stabilizację w czasie wdrożonych 
zachowań organizacyjnych, porządku i czystości. To ustanowienie 
standardów trzech zrealizowanych "S". stworzenie struktury i 
metody autokontroli, określenie sposobu dochodzenia do przyczyn 
nieprawidłowości. Korzystamy tutaj szeroko ze środków 
"Zarządzania Wzrokowego", tworzonych planów sprzątania i 
inspekcji oraz przyjętych chęci list poszczególnych stanowisk / 
obszarów.

• SHITSUKE (Samodyscyplina, przestrzeganie wszelkich zasad) ma na 
celu osiągnięcie skrupulatnego przestrzegania zasad czterech 
poprzednich "S" i uczynienie z porządku i czystości zwyczajowych 
praktyk. Na tym etapie należy stworzyć warunki pozwalające na 
uniknięcie degradacji, "...a niech tam...", osobistych i redukcyjnych 
interpretacji metodyki "5S" przy jednoczesnej tolerancji w stosunku 
do sytuacji wyjątkowych.
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Odpoczynek
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


