
                                                                                                                          

 

Program 

Zarządzanie czasem czy zarządzanie 
sobą w czasie 
 

1. dzień, 03.10.2019, 9:00 – 15:30  

Lunch: 12:30 – 13:30 

 
1. Wprowadzenie 

2. ZASADA SMART. Dlaczego warto ustalać  cele ? 
     Określenie celów osobistych uczestników szkolenia. 
    Podanie celów szkolenia. 
 
3. Wprowadzenie MODELU UMYSŁ – EMOCJE – CIAŁO – DUCH. 
    Czym jest zarządzanie sobą – współczesna wiedza o człowieku  

w organizacji. Metafora o dzbanie. 
 
 4. Określenie indywidualnych wzorców myślenia i  działania.  
     Test na dominację półkuli mózgowych. 

5.         Czego potrzebuje mój mózg, żeby się efektywnie organizować 

w  czasie? Różnica między skutecznością, a efektywnością. 

6. Filtry percepcji, czym są i dlaczego warto świadomie nimi        

zarządzać? 

7.  Ile człowiek ma zmysłów? Określenie wzorca wzrokowiec, słu-

chowiec, kinestetyk. Jak zmysły postrzegają czas? 

8. „Złodzieje czasu” – analiza podstawowych błędów związanych 

z  zarządzaniem czasem. Czym jest zjawisko UWAGI. 

9. Zasada Pareto. Jak określić 20% wiedzy o sobie, która zadecy-

duje o 80 % mojej efektywności. Indywidualne wzorce organi-

zowania siebie w czasie. 

10. Wartości. Czym są i dlaczego „decydują” za nas co jest priory-

tetem? Określenie aktywności na  MODELU - KOŁO   ŻYCIA. 

11. Czym są priorytety i dlaczego warto się z nimi „zaprzyja-   

źnić”? 

12. Niedoczas, dlaczego wpadamy w jego pułapkę i jak tego 

uniknąć. 

 

 



                                                                                                                          

 

2. dzień, 04.10.2019, 9:00 – 15:30  

Lunch: 12:30 – 13:30 

1. Zasady i narzędzia zarządzania sobą w czasie. 

a) Planowanie. Dla kogo laptop? Dla kogo małe karteczki? Dla 
kogo sekretariat? Zasada motywacji wewnętrznej : MODEL  
Pilne – ważne. 

b) Ustalania hierarchii -  zasada ABC, zasada 60-20-20. 
c) Czym jest nawyk i czy można go skutecznie zmienić? 
d) Kiedy ważne dla mnie staje się ważnym dla Ciebie? Sztuka     

delegowania zadań i odpowiedzialności 

2. Organizacja miejsca pracy. Jak warto zarządzać sobą i innymi. 
Co mnie skupia? Co mnie rozprasza? 

3. Zasady pracy z  informacją. Poznanie metod:  

      a) Efektywnego czytania (szybkiego) i zapamiętywania.  
      b) Efektywnego telefonowania.  
      c) Prowadzenia korespondencji.  
      d) Pracy z kalendarzem. 
      e) Maile – pozwólcie żyć…  

 

 

Mistrzowie organizacji siebie w czasie –  Wzorcowe modele:  

• Macierz Eisenhovera Pojęcie "pilne – ważne". Kiedy i dla   
czego "ważne" staje się "pilne"? 

• Covey - 7 nawyków skutecznego działania. 
• Tony Buzan  i Mapy Myśli 
• Brian Tracy –  1 zasada, która zmienia całe życie. 
• P. Drucker „Najpierw zarządzaj sobą, potem innymi w 

organizacji” 
• Chris Hall – „ludzie w czasie”, „ludzie poprzez czas” i „lu-

dzie pomiędzy czasami” współczesna wiedza o budowie i 
funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i tego jak pojmuje czas. 

 

Praca z refleksją osobistą. Zrobienie Mind Mapy – wiedzy o sobie 
zdobytej podczas pierwszego dnia szkolenia. Co zabieram ze 
szkolenia, co będę stosować w praktyce w firmie? 

 

 

 



                                                                                                                          

 

Trener 

Renata Gut 

Przedsiębiorca, z wykształcenia germanista, absolwentka siódmej 
Edycji MBA w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
L. Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie współpracuje z uczelnią - 
prowadząc według autorskiego programu  przedmiot: ”Zarządza-
nie sobą – wykorzystywanie zasobów osobistych”. Przedmiot 
wykorzystuje współczesną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu 
ludzkiego mózgu oraz pokazuje jej zastosowanie w zarządzaniu. 
Umożliwia menedżerom rozpoznanie indywidualnych strategii 
działania, podejmowania decyzji, zarządzania sobą oraz zespo-
łem. Absolwentka studiów podyplomowych „Psychologia w Biz-
nesie” przy WSB we Wrocławiu, obecnie wykładowca w Wyższej 
Szkole Bankowej we Wrocławiu.  

Autor wielu autorskich programów z zakresu doskonalenia pracy 

umysłu, komunikacji w sprzedaży. 

Szkoląca się od 15 lat u największych światowych autorytetów w 
dziedzinie efektywnego uczenia się i zarządzania sobą takich jak: 
Tony Buzan, Jeanette Voss, Ch. Hall, G. Łozanow, C. Hanaford, 
M.Szurawski.  Przeprowadziła wiele  autorskich projektów i pro-
gramów szkoląc kadrę menadżerską i nauczycieli w  Polsce.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Współpracownik i trener wielu firm szkoleniowych, w tym firmy  
Centrum Edukacji grupa ORLEN, ALLIANZ, HCF, PR TIME, Merce-
des, CODN, Leaderschool, Superego. 
Założyciel Uniwersytetu Przedsiębiorczości przy Dolnośląskiej 
Izbie Gospodarczej,  oraz  Szkoły Trenerów Biznesu i Coachingu  
przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
L.Koźmińskiego w Warszawie. Szkoła funkcjonuje we Wrocławiu i 
w Warszawie. Współautorka książki „Zarządzanie sobą” wydanej 
przez wydawnictwo DIFIN.  

 

 


