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Czym jest czas?
• Czas – wielkość fizyczna określająca kolejność 

zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami 
zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to jest 
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.



Cytaty
„Problem w tym, że myślisz, że masz czas”. Budda

„Jeśli kochasz życie, nie trać czasu, bo czas jest tym, z 
czego składa się życie”. Bruce Leee

„Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go, żyjąc 
życiem kogoś innego”. Steve Jobs

„Czas to pieniądz”. Benjamin Franklin

„Musimy mądrze wykorzystywać czas i na zawsze 
zdawać sobie sprawę, że czas jest zawsze odpowiedni, 
aby czynić dobrze”. Nelson Mandela



Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica.

[ Kazimierz Chyła ]

Niejeden marnuje czas dany mu do przeżycia, 
ponieważ martwi się, że ma tego czasu tak mało. 

[ Tadeusz Kotarbiński ]

Czas jest także żywiołem.

[ Johann Wolfgang von Goethe ]

Nad stracony czas nic bardziej nie boli.

[ Michał Anioł ]



Kto nie szanuje swojego czasu, nie szanuje sam siebie. 

[ Irina Griekowa ]

Strata czasu jest - podobnie do śmierci - nieodwracalna.

[ Piotr I ]

Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas.

[ Edgar Allan Poe ]

Śpiesz się powoli. 

[ Oktawian August ]

Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. 
Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go. 

[ Seneka ]



Macie jakieś 
plany na jutro?



Metody
i narzędzia
zarządzania
czasem



1. Fotografia dnia pracy
Dokonaj audytu swojego czasu

Następnie zrób podsumowanie.



2. Krzywa 
wydajności REFA

Czyli rozkład Twojej wydajności 
i efektywności osobistej w ciągu dnia. 
Niezależnie od tego, czy jesteś „sową” czy 
„skowronkiem”, Twoja wydajność podlega 
pewnym cyklom i wahaniom energii. I 
właśnie o tym, mówi krzywa wydajności 
psychofizycznej REFA (REFA = Komisja 
Badań nad Pracą).



3. Krzywa zakłóceń dnia 
a zarządzanie czasem

Kolejna krzywa obrazująca zarządzanie czasem dotyczy 
zakłóceń. Wielu menedżerów pracuje efektywnie wtedy, 
kiedy nic im nie przeszkadza. Do najczęstszych zakłóceń 
w pracy możemy zaliczyć: rozmowy z innymi ludźmi, 
pytania od innych pracowników, rozmowy telefoniczne, 
spotkania, narady, niespodziewane problemy, maile itp. 
Podobnie jest w czasie wolnym od pracy.



4. Efekt piły

Z krzywą zakłóceń wiąże się mocno efekt piły. Polega on 
na tym, że człowiek oderwany od wykonywania danego 
zadania nawet na chwilę, potrzebuje dodatkowego czasu 
na powrót do niego i ponowne rozkręcenie się. Różne 
źródła podają, że straty czasu, które z tego tytułu 
wynikają, mogą sięgać nawet do 28%.



5. Metoda GTD

Najważniejszym założeniem metody GTD 
jest pięcioetapowy proces zarządzania 
zadaniami:

• Gromadzenie

• Analizowanie

• Porządkowanie 

• Przeglądanie

• Realizacja 



6. Metoda ALPEN



7. Metoda 
TRZOS



8. Procedura 
OATS



9. Bloki czasowe 
w zarządzaniu 
czasem



10. Zasada 60:40



11. Złota godzina w 
zarządzaniu czasem
Złota godzina w fotografii to najlepszy czas na robienie zdjęć na 
zewnątrz. Przypada na godzinę po wschodzie słońca i godzinę 
przed zachodem. Światło słoneczne ma wtedy najpiękniejszą 
barwę. Złota godzina w zarządzaniu czasem to najlepszy sposób 
na doskonałe rozpoczęcie lub zakończenie dnia.



12. Technika Pomodoro



13. Prawo 
Parkinsona



14. Łączenie 
czynności



15. Procedury i 
checklisty



16. Metoda RPM
Głównym założeniem tej filozofii myślenia jest 
odpowiednie zorganizowanie pracy i życia z 
uwzględnieniem 3 aspektów (akronim RPM):

• Results-focused (koncentracja na wyniku)

• Purpose-driven (powód działania)

• Massive action plan (ogromny plan działań)



17. Zasada 
168 godzin



18. Jedna rzecz
Jak już wspominałam, multitasking w większości przypadków jest mało 
produktywny. Daje złudne poczucie efektywności. Jesteś ciągle 
„zarobiony”, ale efekty Cię nie satysfakcjonują. Robiąc wiele rzeczy 
naraz, tak naprawdę niczego nie robisz do końca.



19. Metoda SMART



20. Mapy 
myśli



21. Zjedz tę żabę



22. Metoda salami



23. Metoda 
szwajcarskiego 
sera



24. Planowanie 
kolejnego dnia



25. Zasada 1+3, czyli 
„choćby nie wiem co…”
• Jest ona przedłużeniem procesu planowania dnia i polega na 

wyznaczeniu:

• Jednego, najważniejszego zadania na dany dzień

• Trzech mniejszych zadań



26. Centrum 
dowodzenia



27. 
Metoda 
OKR



28. Zasada
2 minut



29. Lista 
„ 5 
minut”



30. Efekt
Zeigarnika



31. Metoda 
„Nie zerwij 
łańcucha”



32. Macierz Eisenhowera



32. Metoda ABC



33. Metoda
5S



34. Zasada Pareto 80:20



35. Wycena 
wartości czasu




