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W związku z tym, że spotykamy się „wirtualnie”
serdecznie proszę Was o:
◦ Słuchanie prowadzącego ☺,
◦ Słuchanie innych uczestników,
◦ Zgłaszanie chęci wypowiedzi.
Czy coś jeszcze powinniśmy dopisać do powyższych zasad?
Jak myślicie?
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Zarządzanie czasem
Jak myślicie…:
◦ Czym jest czas? Z czym kojarzycie to pojęcie?
◦ Czym jest zarządzanie?
◦ Czy zarządzanie czasem jest ważne? Jeśli TAK, to
dlaczego?
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Czas – skalarna wielkość fizyczna określająca
kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami
zachodzącymi w tym samym miejscu[potrzebny
przypis]. 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.
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Możemy mieć:
◦ Różną ilość pieniędzy,
◦ Inne cechy fizyczne (niektórzy są
wysocy, inni nieco niżsi…),
◦ Mieć różne mocne i słabe strony
(jedni są cierpliwi, a inni dokładni
lub bardziej pracowici),
◦ Oraz jeszcze inne cechy, ale…

 Każdy na całym świecie ma
ZAWSZE 24h/dobę
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Czas można ująć na kilka
sposobów.
◦
◦
◦
◦

Filozofia
Fizyka
Ekonomia
…

◦ Czy coś jeszcze
przychodzi wam do
głowy?
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Czym jest dla was czas wolny?
Czy potrzebujemy czasu wolnego?
Dlaczego ciągle „brakuje nam
czasu?
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Dlaczego patrzenie w przeszłość jest ważne?
◦ Czego można się nauczyć analizując przeszłość?
◦ Dlaczego analizowanie błędów jest istotne?



Jak patrzeć na teraźniejszość?

◦ Na co warto zwracać uwagę analizując

teraźniejszość?
◦ Co może wyniknąć z analizy teraźniejszości?



Dlaczego planowanie i myślenie o przyszłości
jest ważne?
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…
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Czego nie możemy
zaplanować?
Jak możemy ograniczyć
ryzyko?
Czy wszystko jest
przewidywalne?
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◦ Zarządzanie czasem –

planowe i
systematyczne
wykonywanie zadań,
zmierzające do
osiągnięcia celów.

 Czym jest cel?
 Czy zawsze jesteśmy

systematyczni?
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Zarządzanie czasem to proces.
Obszar ten obejmuje:
◦ Wyznaczanie celów – identyfikacja działań,

◦

◦
◦

◦

które muszą zostać wykonane dla
osiągnięcia celów
Planowanie – rozdzielanie 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
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Jakie są zalety zarządzania czasem?
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 Każdy

z nas ma marzenia…
ale jak je zrealizować?
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Skonkretyzowany (ang. Specific) – jego zrozumienie nie powinno
stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i
niepozostawiające miejsca na luźną interpretację,
Mierzalny (ang. Measurable) – a więc tak sformułowany, by
można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub
przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego
realizacji,
Osiągalny (ang. Achievable) – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę
w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,
Istotny (ang. Relevant) – cel powinien być ważnym krokiem
naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla
tego, kto będzie go realizował,
Określony w czasie (ang. Time-bound) – cel powinien mieć
dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go
osiągnąć.
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https://www.lynxbroker.pl/godziny-handluna-gieldach/
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Jak myślicie, co oznacza to powiedzenie?



Czy czas można sprzedać lub kupić?



Czy należy brać czas pod uwagę prowadząc firmę
lub decydując się na pracę?
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Powody:
◦ Wewnętrzne i Zewnętrzne



Wewnętrzne:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Brak motywacji
Brak punktualności
Brak asertywności (nie potrafimy powiedzieć NIE)
Niesystematyczność
Niedbalstwo
Brak talentów organizacyjnych

Zewnętrzne:
◦
◦
◦
◦

Kolejki
Korki
Natarczywe telefony
Reklamy

19












12 godzin rocznie czekasz, aż
windows się odpali.
23,6 lat spędzasz w łóżku
7,2 miesiąca popychania wózka w
hipermarkecie
10,9 miesiąca korzystając z WC ☺
Narzekanie
Spędzanie czasu na rozmyślaniu “co inni o
tym pomyślą?”
Wieczne poszukiwanie potrzebnych rzeczy
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Diagram Gantta
◦ podział projektu na poszczególne zadania, oraz
rozplanowanie ich w czasie.
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Cel: kontrolowanie obecności, nieobecności,
spóźnień, zwolnień pracownika itp.
Raporty generowane przez odpowiednie
oprogramowanie umożliwiają:
zdefiniowanie czasu pracy i nadgodzin,
określenie systemu zmianowego,
analizę spóźnień,
zaplanowanie w grafiku zwolnień i dni wolnych,
raportowanie obecności, spóźnień, nieobecności
pracowników…
◦ przygotowywanie raportów dziennych,
miesięcznych, rocznych
◦
◦
◦
◦
◦
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ZASTANÓWMY SIĘ:

Jak zmienia się podejście do
kwestii czasu?
Coraz częściej firmy
„zmuszają” nas do robienia
różnych rzeczy sami w
ramach tzw. samoobsługi…
◦
◦
◦
◦

Kasy
Rezerwacje
Zakupy w Internecie
Obsługa parkometru…
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SZANSE/ZALETY

ZAGROŻENIA/WADY

+

-
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Pomyślcie jak zmieni się perspektywa
postrzegania czasu?
Czy automatyzacja procesów to szansa czy
zagrożenie?
Czy roboty zabiorą nam pracę?
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Czy macie jakieś pytania?
Czy chcielibyście coś dodać?
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https://pl.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T._(zarz%C4%85dzanie)
https://www.researchgate.net/publication/318795729_Zarzadzanie_czasem
_wlasnej_pracy_przez_pracownika-cz1,
http://kreatywni.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2010/10/EFEKTYWNEZARZ%C4%84DZANIE-CZASEM-materia%C5%82y-szkoleniowe-II-edycja.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas
https://mariusztomaszewski.pl/blog/zarzadzanie-czasem/
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