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Narzędzia dla Twojego biznesu 
 

 Time management – Productywność I Organizacja  
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Czas na zarządzanie czasem  
Jedną z kluczowych umiejętności XXI wieku jest umiejętność zarządzania sobą. Poprzez zarządzanie sobą 

rozumiem bycie odpowiedzialnym za twoje działania, wiedzieć dokładnie, jakie są twoje cele, co musisz 

zrobić, aby je osiągnąć, jak to zrobić i kiedy. Jednakże wiedzieć jeszcze nie znaczy robić; wiedza jest tylko 

połową sukcesu. 

Czas jest ograniczonym zasobem, dlatego, jeśli chcesz osiągnąć wysokie wyniki, nie możesz pozwolić sobie na 

marnowanie czasu. Ważny jest balans, łączenie produktywnej pracy z relaksem i samodoskonaleniem.  

Mity o zarządzaniu czasem  
 

Niektóre czynności sprawiają, że jesteśmy zestresowani, rozproszeni, a co za tym idzie mniej produktywni. 

Czytając ten artykuł, zwróć uwagę na swoje nawyki, spróbuj je zidentyfikować, a następnie pomyśl, czy 

możesz zamienić je nowymi nawykami. Przyjrzyjmy się bliżej mitom i błędnym wyobrażeniom dotyczącym 

zarządzania czasem. 

✓ Multitasking  

Dzisiejszy świat coraz bardziej się przyśpiesza, nasze otoczenie 

cały czas się zmienia, mamy coraz więcej zadań. To sprawia, że 

błędnie myślimy, że multitasking jest dobrym rozwiązania naszych 

problemów. Tworzymy nawyk robienia dwóch rzeczy naraz: jemy 

podczas pracy, odbieramy telefon podczas pisania raportu, 

sprawdzamy e-maili na spotkaniach biznesowych. Jesteśmy 

przekonani, że robiąc więcej rzeczy naraz zaoszczędzamy czas, 

chociaż badania pokazują, że w rzeczywistości jest na odwrót.  

Udowodniono, że wielozadaniowość negatywnie wpływa na 

wydajność, obniża zdolność koncentracji i zwiększa poziom stresu. 

Wykonaj to proste ćwiczenie, jeśli chcesz doświadczyć efektu 

wielozadaniowości na sobie. Pokazuje ono, jak twój mózg reaguje 

na multitasking: 

Zapisz cyfry arabskie od 1 do 10 oraz rzymskie od 1 do 10 i litery A-L. Postaraj się zrobić to jak najszybciej. W 
tym ćwiczeniu bardzo ważna jest kolejność.  Zacznij od cyfry arabskiej, później napisz cyfrę rzymską i literę, a 
następnie przejdź do następnej cyfry arabskiej, rzymskiej i tak dalej. Zapisz, ile czasu potrzebowałeś na 
wykonanie tego ćwiczenia.  

Drugim zadaniem jest napisanie tego samego, ale w innej kolejności. Zapisz najpierw 10 liczb arabskich, 
następnie 10 liter rzymskich i 10 pierwszych liter. Oblicz czas. 

Jesteś zaskoczony wynikiem? Czy spodziewałeś się tej różnicy czasu na robienie tych samych rzeczy? W ten 
sposób nasz mózg reaguje, kiedy próbujemy przełączyć się z jednego zadania na drugie, nasz mózg po prostu 
potrzebuje czasu na zmianę. 1 

 

                                                           
1 Jeff Sutherland “Scrum. The art of doing twice the work in half the time” 
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✓ Planować więcej, niż możesz zrobić  

Jeśli planujesz zbyt dużo, tracisz motywację nawet przed rozpoczęciem pracy. Kiedy widzisz, że nie możesz 

ukończyć wszystkich zadań na liście rzeczy do zrobienia, robisz jeszcze mniej niż możesz. Pod koniec dnia 

jesteś niezadowolony z siebie, bo przecież nie zrobiłeś tego, co zamierzałeś zrobić. Planowanie takie nie ma 

sensu.  

 

✓ Zaplanować każdą wolną chwilę 

Dobrze jest trzymać się swojego planu, ale niemożliwe jest zaplanowanie każdej chwili twojego życia. Sprawi 

to, że będziesz czuł się kontrolowany przez kogoś i przytłoczony, nie będziesz w stanie się zrelaksować. 

Życie jest nieprzewidywalne, sztywne plany sprawiają, że jesteś mniej elastyczny. Stajesz się maszyną, która 

bezmyślnie wykonuje zadania. Później przez to nie jesteś szczęśliwy, masz dość planów i poddajesz się, co 

wywołuje negatywne emocje i utrwala negatywne skojarzenia w mózgu. 

 

Time management. Zasady i narzędzia 
 

Teraz, gdy przemyślałeś wartość swojego czasu, przeczytaj o tym, jakich narzędzi warto stosować, by 

podwyższyć produktywność pracy. Pamiętaj, że zarządzanie czasem to umiejętność, którą można zdobyć, ale 

potrzebne są chęć i pewny wysiłek. Każdy jest inny, nie istnieje jednego idealnego rozwiązania. Przeczytaj 

poniższe zasady i zdecyduj, które techniki są najbardziej odpowiednie dla Ciebie. 

Zasada 1 – Planuj codziennie, co wieczór sprawdzaj, co zrobiłeś, a czego zrobić Ci się nie udało 
Często ludzie mówią, że są zbyt zajęci by planować swój dzień, że po prostu nie mają czasu w to się bawić. 

Jest to wymówka.   

Twoim zadaniem jest stworzenie rutyny. Zapisuj swoje plany w notesie, jeśli wolisz pisać ręcznie, planuj w 

Excelu, jeśli wolisz używać komputera lub instaluj jedną z aplikacji przedstawionych poniżej, jeśli dla ciebie 

ważne jest by mieć plan dna zawsze przy sobie, w swoim smartfonie. 

Aplikacji jest dużo, ale sztuka polega na znalezieniu takiej, która pomoże Ci zaplanować swój dzień i też nie 

będzie zbyt skomplikowana. Nie jest to promocja żadnej z tych aplikacji, natomiast dzielimy się swoim 

doświadczeniem: 

✓ Google Keep https://www.google.com/keep/   

Za pomocą tej aplikacji możesz wypisywać swoje notatki czy też zadania, udostępniać je innym, 

robić zdjęcia, rysować i ustawiać przypomnienia. Jest bardzo przejrzysta, prosta i przyjazna dla 

użytkownika. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/keep/


Human Think Consultancy  Wersja 0 
Narzędzia Time Management 2019 
Produktywność i Organizacja  4 z 5 
  

 

 Tools for Your Business 

 

✓ Kanban Flow https://kanbanflow.com  

Ta aplikacja jest oparta na znanej japońskiej metodologii o nazwie 

Kanban, która dosłownie oznacza billboard. Kanban to system 

wykorzystywany do produkcji just-in-time. Pomaga kontrolować 

wszystkie działania firmy (także twoje działania) 

Aby właściwie używać tej metody, powinieneś umieścić wszystkie 

zadania na następny tydzień (lub miesiąc, w zależności od twoich celów) 

w sekcji „do zrobienia”, podchodząc do jednego z zadań z listy, musisz go przenieść do sekcji „w trakcie” i 

wreszcie, kiedy zadanie zostanie wykonane, do „gotowe”. Dzięki tej technice nauczysz się lepiej układać 

rzeczy i unikać wielozadaniowości. 

Zasada 2 – Skup się na jednej rzeczy 
Jak zauważyłeś podczas wykonywania ćwiczeń z opisanymi powyżej liczbami, wielozadaniowość jest wrogiem 

Twojej produktywności. Odwrotną od multitaskingu jest mniej popularna metoda monotaskingu. Jest to 

technika robienia tylko jednej rzeczy na raz, ale robienia tej rzeczy dobrze. Wbrew pozorom przestawienie 

się na monotasking nie jest proste. Dominujący styl życia sprawił, że normą jest ciągłe odrywanie się od 

zadania. Na początku może to być dość trudne, ale bądź na dobrej drodze i zobaczysz wyniki.   

Metodą, która pomoże Ci skupić się na 

pracy, jest technika stworzona przez 

włoskiego studenta zwanego techniką 

Pomodoro. Na obrazku obok są opisane 

kroki wdrażania tej techniki. 

 

 

Zasada 3 – Unikaj dystraktorów 
Najgorsze jest to, że często my nie zwracamy uwagi na to, jakie rzeczy nas rozpraszają, dużo rzeczy robimy 
nieświadomie. Sprawdzamy naszą pocztę kilka razy na godzinę podczas pracy, robimy kawę, jemy obiad, 
nawet gdy nie jesteśmy głodni, rozmawiamy z naszymi kolegami. Udowodniono, że telefon jest pierwszym 
na liście dystraktorów. Jak uprościć sobie życze i pozbyć się dystraktorów?  Poniżej są opisane aplikacje, 
które pomogą Ci radzić sobie z brakiem koncentracji. 
 

Tide - jest to darmowa aplikacja dostępna zarówno dla IOS, jak i Androida. Wszystko, co musisz zrobić, to 

wybrać tryb: skupienie się, sen lub oddech. Po tym ustawiasz timer i wybierzesz odpowiedni 

dźwięk. Dźwięki natury pomagają się uspokoić i skoncentrować się na pracy. 

 

 

✓ Forest https://www.forestapp.cc/ 

Ta aplikacja pomaga być tu i teraz. Na obrazku poniżej możesz zobaczyć, na czym ona polega.  
Aby zdecydować, która z tych dwóch aplikacji bardziej Tobie pasuje, powinieneś słuchać siebie, uczyć się i 
odkrywać samego siebie. 
 

  

https://kanbanflow.com/
https://www.forestapp.cc/
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Jak widać, brak czasu to problem osób niezorganizowanych. Ale nigdy nie jest za późno na zmianę stylu życia. 

Zacznij planować swój dzień wieczorem, nie wykonuj wielu zadań, skup się na swojej aktywności, korzystaj z 

aplikacji opisanych w tym artykule i zobaczysz, że Twoje zycie się zmieni.   

Wybierz techniki, które wydają się najbardziej odpowiednie dla Ciebie, podejmuj małe działania i zmieniaj 

swoje nawyki, ponieważ życie polega na ciągłym uczeniu się. 

 

 

 

 

Czytaj następne artykuły i wskazówki, 

obserwuj nas na Instagramie i Facebooku. 

 

 

Jeśli chcesz wdrożyć te zasady i budować 

trwałą przewagę konkurencyjną razem, 

skontaktuj się z nami: 

Skontaktuj się z nami consultancy@human-think.com  

+39 328 0889833 [ITA, ENG, ESP] 

+48 729 667 731 [POL, ENG, UKR, RUS] 

www.human-think.com  

ITA | POL 

mailto:consultancy@human-think.com
http://www.human-think.com/
https://www.instagram.com/human_think_it/
https://www.instagram.com/human_think_pl/
https://www.facebook.com/Human-Think-Italia-292823588081770/
https://www.facebook.com/Human-Think-PL-2384994461731020/
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