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Rozdział I

Jak lepiej 
zarządzać 
sobą w czasie?
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Zarządzanie sobą w czasie to jedna 
z kluczowych kompetencji wymaganych 
na rynku pracy. Od Twojej rzetelności, 
systematyczności i samodyscypliny 
zależą efekty działań, a to w dalszej 
perspektywie przekłada się na wyniki 
firmy i poziom Twojej satysfakcji. 

Warto rozwijać umiejętność planowania, 
a jednocześnie nie zapominać 
o odpoczynku i równowadze pomiędzy 
różnymi sferami życia. 

Jak lepiej zarządzać 
sobą w czasie? ?
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Co ułatwia planowanie 
i efektywne działanie?

?
 Dzielenie zadań pod 
 względem ważności

• Wyznaczanie realnych celów

• Dbanie o przerwy i czas relaksu

 Dopasowywanie warunków    
 pracy do swoich predyspozycji

•

•

?
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Paweł Fortuna, psycholog i trener, 
sugeruje, aby najpierw opracować 
realistyczny cel i konkretne oznaki 
jego osiągnięcia. Cel nie może być 
przeciążający i przytłaczający. Ważne, 
żeby był ambitny, ale jednocześnie 
adekwatny do umiejętności. 

„Zbyt skromny cel powoduje, że człowiek działa 
poniżej swoich możliwości, bez poczucia satysfakcji. 
Natomiast zbyt ambitny wystawia nas na 
doświadczenie silnego lęku” 

– czytamy w książce „Pozytywna 
psychologia porażki”, autorstwa Pawła 
Fortuny. 

Od czego zacząć?? ?
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Jaką metodą 
realizować cel?? ?
Ekspert zaleca, aby drogę – od teraz 
do celu - podzielić na mniejsze etapy 
lub określić małe etapy, ale w kierunku 
 – od celu do teraz, czyli do punktu 
wyjścia, w którym się znajdujemy. 

Według autora „Pozytywnej psychologii 
porażki” ważne jest też określenie 
potrzebnych zasobów, mobilizowanie 
siebie do realizacji planu, odrzucanie 
takich strategii jak prokrastynacja 
i samoutrudnianie oraz analizowanie 
ewentualnych niepowodzeń zamiast 
stosowania taktyki obronnej. 
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Nie zwlekaj!? !
Prokrastynacja, czyli odkładanie zadań, 
potrafi negatywnie wpływać nie tylko na 
efekty naszej pracy, ale też samopoczucie.  

Źródło: Paweł Fortuna, Pozytywna psychologia porażki,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

- Stresogenny jest już sam schemat działania: 
najpierw pojawia się zamiar zrobienia czegoś, 
potem odkłada się go bez żadnego ważnego 
powodu, następnie coraz częściej pojawiają się 
w głowie refleksje związane z zagrożeniami 
wynikającymi ze zwlekania, zwlekacz szuka dla 
siebie usprawiedliwienia, napięcie wzrasta, 
a w końcu „rzutem na taśmę” wykonuje się 
czynności na czas lub – w silnym stresie – osiąga 
się cel z opóźnieniem.
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! Samo postanowienie 
nie wystarczy! !
Tworzenie list zadań i wyznaczanie ambit-
nych celów to za mało. Ważne jest, aby 
przełamać lęk przed niepowodzeniem, 
pokonać opór i zacząć działać. 
W przeciwnym razie będziemy tkwić 
w niepewności i „stanie zawieszenia”. 

Źródło: Paweł Fortuna, Pozytywna psychologia porażki,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

- Obawiając się negatywnej oceny związanej 
z porażką, możemy nawet przez bardzo długi czas 
pozostawać na tym etapie, nie przybliżając 
się do celu ani o krok. Tkwimy w swoistym stanie 
zawieszenia – niby wybraliśmy kierunek działania, 
ale jednak nie realizujemy planu. A skoro tak, 
to nie ma mowy o porażce.
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Ćwiczenia
Planowanie

Motywatory

Zanotuj wszystko, co motywuje Cię 

do działania i co jest dla Ciebie ważne 
w pracy. Teraz zastanów się, co działa 
na Ciebie zniechęcająco i sprawia, 
że plany zostają tylko planami. Określ, 
co konkretnie możesz z tym zrobić.

Listy zadań 

Listy zadań ułatwiają zapamiętywanie 
i planowanie, pod warunkiem, że są 
tworzone w sposób racjonalny
i przemyślany. Spójrz na swoje listy – czy 
faktycznie liczba wpisanych aktywności jest 

możliwa do zrealizowania? Jeśli nie 
wyrabiasz się ze wszystkim, nie 
dotrzymujesz terminów, to niekoniecznie 
może znaczyć, że masz trudności z dobrą 
organizacją. Być może bierzesz na siebie 
zbyt dużo obowiązków i wyzwań!

Mniej i wolniej, czyli z czego 
zrezygnować

Chcesz mieć więcej wolnego czasu? 
Przytłacza Cię tempo? Weź do ręki 
długopis i wykreśl ze swoich list te rzeczy 
i aktywności, z których chcesz i możesz 
obecnie zrezygnować. Zobacz, co dzięki 
temu zyskasz.

Wybór narzędzi i zagospodarowanie czasu

W zarządzaniu sobą w czasie pomagają 

różne narzędzia (technologie, aplikacje, 
terminarze), dopasowany styl działania 
(np. elastyczny grafik) i zmiana nawyków 
(np. przestajemy zwlekać z realizacją 
trudniejszych zadań). Zastanów się, co 
w Twoim przypadku pomoże Ci usprawnić 
pracę. Co zrobisz z czasem, który 
Ci zostanie?

Drobne przyjemności 

Robiąc plany, nie zapominaj 
o uwzględnieniu również drobnych 
przyjemności i radości. Wyjście do kina, 
spotkanie w gronie znajomych, pieczenie 
ciast, granie na gitarze, szydełkowanie? 
Zanotuj to wszystko, na co chcesz znaleźć 
czas i wpisz na stałe do swojego grafiku.

Wolne! Weekendy, święta…

Co robisz, gdy masz wolne? Jak spędzasz 
weekendy? Czy faktycznie odpoczywasz, 
odcinasz się myślami od pracy, nie 
spieszysz się? Rób plany, wprowadzaj 
rytuały i korzystaj z czasu na relaks!
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Podsumowania

Motywatory

Zanotuj wszystko, co motywuje Cię 

do działania i co jest dla Ciebie ważne 
w pracy. Teraz zastanów się, co działa 
na Ciebie zniechęcająco i sprawia, 
że plany zostają tylko planami. Określ, 
co konkretnie możesz z tym zrobić.

Listy zadań 

Listy zadań ułatwiają zapamiętywanie 
i planowanie, pod warunkiem, że są 
tworzone w sposób racjonalny
i przemyślany. Spójrz na swoje listy – czy 
faktycznie liczba wpisanych aktywności jest 
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i aktywności, z których chcesz i możesz 
obecnie zrezygnować. Zobacz, co dzięki 
temu zyskasz.

Wybór narzędzi i zagospodarowanie czasu

W zarządzaniu sobą w czasie pomagają 

różne narzędzia (technologie, aplikacje, 
terminarze), dopasowany styl działania 
(np. elastyczny grafik) i zmiana nawyków 
(np. przestajemy zwlekać z realizacją 
trudniejszych zadań). Zastanów się, co 
w Twoim przypadku pomoże Ci usprawnić 
pracę. Co zrobisz z czasem, który 
Ci zostanie?

Drobne przyjemności 

Robiąc plany, nie zapominaj 
o uwzględnieniu również drobnych 
przyjemności i radości. Wyjście do kina, 
spotkanie w gronie znajomych, pieczenie 
ciast, granie na gitarze, szydełkowanie? 
Zanotuj to wszystko, na co chcesz znaleźć 
czas i wpisz na stałe do swojego grafiku.

Czas na marzenia!

Porzucona pasja, odłożone marzenie. 
Z okazji swoich urodzin, po kwartale albo 
u progu nowego roku warto do nich 
wrócić, ale nie wystarczy tylko notować. 
Ustal, co i kiedy będziesz robić, czego 
będziesz potrzebować do działania, na ile 
etapów podzielisz realizację planu itd. 

Małe i większe sukcesy

Co Ci się udało w mijającym okresie? 
Jakie zrobiłeś postępy w pracy? Czego 
się nauczyłeś? W jakich obszarach się 
rozwinąłeś? Dostrzeż swoje sukcesy, 
odwołując się do konkretnych 
wydarzeń, zachowań, sytuacji i działań. 

Lekcja na przyszłość

Nieudana rozmowa rekrutacyjna, 
niezrealizowany projekt, niedotrzymane 
postanowienia, pogorszone relacje ze 
współpracownikami.  Jeśli coś poszło nie 
tak, wyciągnij wnioski. Nie bądź dla siebie 
zbyt krytyczny, ale też nie udawaj, że 
nie ma problemu i nie obwiniaj innych 
za własne błędy. 

Wolne! Weekendy, święta…

Co robisz, gdy masz wolne? Jak spędzasz 
weekendy? Czy faktycznie odpoczywasz, 
odcinasz się myślami od pracy, nie 
spieszysz się? Rób plany, wprowadzaj 
rytuały i korzystaj z czasu na relaks!
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Chwila na refleksję – 
zrób notatki!!

Jakie miejsce w systemie wartości? 
Jaka rzeczywista pozycja względem 

pozostałych sfer?

Jakie cele na najbliższe miesiące? 
Co konkretnie zrobić, by je osiągnąć?

Jakie cele długoterminowe?

Co zmienić/z czego zrezygnować
/co poprawić, naprawić?

Czego na pewno nie zmieniać, 
co pielęgnować, rozwijać?
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Rozdział II

Na czym 
polega dobra 
komunikacja?
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Od Twojego sposobu komunikacji 
z otoczeniem zależy jakość relacji, 
efektywność pracy oraz atmosfera 
panująca w zespole. Warto postawić 
na współpracę opartą na empatii.

- Mózg człowieka jest w znacznym stopniu 
emocjonalny, dlatego ważna jest świadomość 
emocji, zarządzanie nimi i ujawnianie ich, jeśli 
jest taka potrzeba – wyjaśnia Przemysław Dziewitek, 
trener i coachGrupy TROP, która praktykuje 
koncepcję współpracy opartej na empatii.

- Empatia powszechnie kojarzy się ze 
współczuciem, sympatią albo zarażaniem 
emocjonalnym. Jest to błędna interpretacja. 
Dojrzałość empatyczna polega na tym, że jestem 
z Twoimi emocjami, umiem je odczytać, ale nie 
przejmuję ich, mam własne emocje.

Na czym polega 
dobra komunikacja??



Jak podkreśla ekspert, w komunikacji 
ważna jest uważność, czyli skupienie 
na tym, co jest tutaj i teraz oraz aktywne 
i empatyczne słuchanie rozmówcy. 

- Zwykle słuchamy nawykowo i po kilku zdaniach 
zaczynamy już analizować i interpretować, 
zaprzeczać itd. Uważne słuchanie polega na 
dostrzeżeniu intencji, skoncentrowaniu się 
wyłącznie na tym, co słyszymy, na odcięciu się 
od własnych myśli i ocen. Dzięki temu można 
przeczytać też komunikaty ukryte między 
wierszami, rozpoznać, że np. ktoś potrzebuje 
wsparcia– mówi Przemysław Dziewitek. 

Uważne słuchanie 
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!?
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! !
Bez względu na to, czy jesteś w pracy, 
czy w domu – zrób sobie „stopklatkę”. 
Zatrzymaj się nad swoimi emocjami, 
obserwuj, jak one wpływają 
na Ciebie i otoczenie.

Być może złość jest czubkiem góry lodowej, 
pod którą ukryty jest na przykład lęk. Warto dzielić 
się emocjami w zespole, czyli mówić o tym, jak nasze 
zachowania wpływają na zawodowe relacje. 
Dobrze jest poinformować, że np. wybuch złości 
nie jest związany bezpośrednio z relacją ze 
współpracownikami, tylko bagażem emocjonalnym, 
który tego dnia mamy ze sobą w pracy. Warto 
mówić o tym, co nas drażni, frustruje. Feedback 
z poziomu emocji pomaga w rozwoju, ale trzeba 
być na niego przygotowanym i otwartym. Dobrze 
jest też okazywać wdzięczność, mówić, co nam się 
podoba w czyimś zachowaniu, co nas inspiruje. 
Docenienie jest wzmacniające. 

Zarządzanie emocjami 
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! Zadania
Przedstawiciel Grupy TROP 
rekomenduje tego typu ćwiczenia:

Bez przerywania

Skoncentruj się na tym, co mówi do Ciebie 
rozmówca. Nie przerywaj, nie przytakuj. 
Staraj się wyłączyć własne myśli. Dodatkowo 
możesz spróbować takich wyzwań: staraj się 
zaciekawić drugą osobą, niż zaciekawiać ją 
sobą oraz staraj się najpierw zrozumieć, 
a potem być zrozumianym.

Nazywanie emocji

Nazwij swoje uczucia, które pojawiły się na 
skutek jakiegoś konkretnego wydarzenia. 
Nie obrażaj i nie obwiniaj osoby, z którą 

związana jest ta negatywna sytuacja. Powiedz, co 
czujesz – na przykład smutek, żal, zdziwienie, 
rozczarowanie.

Diagnoza nawyków

Zastanów się, jakie nawyki możesz zmienić. 
Czy Twoja komunikacja nie jest jednostronna? 
Czy dopuszczasz zdanie drugie osoby? 
Czy trwasz przy swoich opiniach za wszelką 
cenę? Czy blokujesz swoje emocje?

Trening uważności

Jedna osoba przez kilka minut docenia samą siebie 
– mówi dowolnie o tym, co udało się jej zrobić – 
w ostatnich tygodniach, miesiącach, a nawet latach. 
Druga osoba słucha. Później następuje zamiana 
ról. Inna forma ćwiczenia: nie milczymy, tylko 
parafrazujemy to, co usłyszeliśmy. 
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Bez przerywania

Skoncentruj się na tym, co mówi do Ciebie 
rozmówca. Nie przerywaj, nie przytakuj. 
Staraj się wyłączyć własne myśli. Dodatkowo 
możesz spróbować takich wyzwań: staraj się 
zaciekawić drugą osobą, niż zaciekawiać ją 
sobą oraz staraj się najpierw zrozumieć, 
a potem być zrozumianym.

Nazywanie emocji

Nazwij swoje uczucia, które pojawiły się na 
skutek jakiegoś konkretnego wydarzenia. 
Nie obrażaj i nie obwiniaj osoby, z którą 

związana jest ta negatywna sytuacja. Powiedz, co 
czujesz – na przykład smutek, żal, zdziwienie, 
rozczarowanie.

Diagnoza nawyków

Zastanów się, jakie nawyki możesz zmienić. 
Czy Twoja komunikacja nie jest jednostronna? 
Czy dopuszczasz zdanie drugie osoby? 
Czy trwasz przy swoich opiniach za wszelką 
cenę? Czy blokujesz swoje emocje?

Trening uważności

Jedna osoba przez kilka minut docenia samą siebie 
– mówi dowolnie o tym, co udało się jej zrobić – 
w ostatnich tygodniach, miesiącach, a nawet latach. 
Druga osoba słucha. Później następuje zamiana 
ról. Inna forma ćwiczenia: nie milczymy, tylko 
parafrazujemy to, co usłyszeliśmy. 



Rozdział III

Co mówią 
nasze gesty?
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Za pośrednictwem komunikacji 
niewerbalnej również wyrażamy emocje. 
Uniesiona brew, skrzywione spojrzenie, 
kręcenie głową z dezaprobatą, ironiczny 
uśmiech – potrafią powiedzieć czasem 
więcej niż słowa. Mimika, gesty, ruchy 
obrazują m.in. nastawienie do 
współpracowników. 

Warto pamiętać o sygnałach płynących 
z mowy ciała – podczas spotkania 
biznesowego, prezentacji na forum 
zespołu albo rozmowy z rekruterem. 

Co mówią nasze 
gesty?



Przykłady
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Patrzenie w ziemie może oznaczać chęć 
zakończenia rozmowy.

Poprawianie krawata, bawienie się 
okularami – to gesty blokujące kontakt.

Zakrywanie ust palcami może być oznaką 
innego punktu widzenia, niezgadzania się 
z rozmówcą.

Ciągłe poprawianie się, poruszanie się na 
krześle świadczy o stresie i zdenerwowaniu.

Splecione ręce za głową to oznaka 
pewności siebie i okazywania przewagi.

Uderzanie palcami o blat biurka może być 
wywołane zniecierpliwieniem.



Rodzaje uścisków dłoni
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„Zazwyczaj nie uświadamiamy sobie, ile jednym 
uściskiem dłoni przekazujemy informacji o naszej 
randze, postawie życiowej i zamiarach” 

– czytamy w książce „Mowa ciała. Co 
znaczą nasze gesty?”. Jak wyjaśnia autor, 
Andy Collins, bardzo mocny uścisk 
oznacza trudność z panowaniem nad 

Ukrywanie rąk za plecami, skrzyżowanie 
dłoni na piersiach może wyrażać negatywne 
nastawienie, a rozchylone ramiona i postawa 
otwarta świadczą o pozytywnym 
nastawieniu.
Źródło: Andy Collins, Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?, 
Oficyna Wydawnicza RYTM, 2018



emocjami, uścisk energiczny 
charakteryzuje osobę zrównoważoną, bez 
kompleksów, a przelotny uścisk - 
polegający na tym, że nie chwytamy dłoni, 
tylko lekko palce - można zaobserwować 
u osób zamkniętych w sobie. 
Lekki uścisk może sygnalizować brak 
odwagi w podejmowaniu decyzji. 
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Ćwiczenia
Analiza komunikatów

Zastanów się, czy swoimi minami nie 
sprawiasz, że np. Twój współpracownik 
traci pewność siebie albo odczuwa 
smutek. Pomyśl, czy Twoja gestykulacja 
nie jest nadmierna i nie utrudnia 
rozmowy z klientami. Przeanalizuj swoje 
rozmowy rekrutacyjne pod kątem 
komunikacji niewerbalnej.

Trenowanie uścisku

Przed spotkaniem rekrutacyjnym poćwicz 
pewny uścisk dłoni - ani zbyt mocny, ani 
za lekki. Zapytaj o odczucia osoby, które 
zaprosisz do ćwiczeń – kogoś z rodziny, 
znajomego itd. 



Zarządzanie sobą 
w czasie – to kompetencja, 
którą można ćwiczyć i stale 
rozwijać.
 
Warto też w swoim grafiku znaleźć czas
na pracę nad relacjami oraz rozwijanie
komunikatywności, uważności i empatii.
Po lekturze e-booka przejdź do działania 
i praktyki. 

Sprawdź, czy nie szukasz lepszej
pracy z pracuj.pl

Powodzenia! 

https://www.pracuj.pl/

