
Zarządzanie 
sobą w czasie



Who will be the characters? 
What is the time/setting?

Presentations are communication tools that 
can be used as demonstrations, lectures, 
speeches, reports, and more. It is mostly 
presented before an audience.

What do you want your 
reader to learn from your 
work of fiction?

Presentations are communication tools that 
can be used as demonstrations, lectures, 
speeches, reports, and more. It is mostly 
presented before an audience.

Exercise

Presentations are communication tools that 
can be used as demonstrations, lectures, 
speeches, reports, and more. It is mostly 
presented before an audience.

What will your work
of fiction be about?



Wielozadaniowość?



Czy ktoś zjada mój czas?
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Zastanów się
co mógłbym/abym
ograniczyć?



A może zrobię 
to później?



Dlaczego odkładamy 
na później?



Dlaczego odkładamy 
na później?



Jak pokonać 
niechęć do 
działania?

Kilka rad









PLANUJ!
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4. To Do list
LISTA ZADAŃ DO ZROBIENIA

PLANERY DZIENNE
TYGODNIOWE

MIESIĘCZNE



5. Metoda salami



6. Metoda 2 minut



7. Krzywa wydajności REFA



A - bardzo ważne 
B - też ważne 

C - mniej ważne



8. Metoda TRZOS



9. 5 S



10. Metoda ALPEN



Metoda ALPEN

A – (Aufgaben)
Zrób listę swoich aktywności, zadań czy planowanych 

spotkań przewidzianych na dany dzień. 

Dla ułatwienia możesz pogrupować razem powiązane 
zadania np. wykonywanie telefonów. 



Metoda ALPEN

L – (Länge schätzen)
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. 



P – (Pufferzeiten einplanen)
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.        

Pozostałe 40% traktuj jako rezerwę na sprawy 
nieprzewidziane

Metoda ALPEN



E – (Entscheidungen treffen)

Masz już całą listę zadań. 
Teraz wyznacz im priorytety:  

stosując Macierz Eisenhowera lub Metodę ABC

Metoda ALPEN



N – (Nachkontrolle)
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 
Można też połączyć to z planowaniem dnia następnego.

Metoda ALPEN



Już prawie koniec

a może początek?

Zaczynamy planować?

Co biorę dla siebie?



Aleksandra 
Krzak

doradczyni zawodowa


