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Techniki, zasady i reguły zarządzania czasem. 

Wiesława Machul 

 

1. Grupowanie zadań pilność/ważność 

Bardzo popularną techniką zarządzania czasem jest macierz Eisenhower’a, nazywana  

też Matrycą Priorytetów. Polega ona na tym, aby określić, w jakiej kolejności będziemy 

wykonywać zadania biorąc pod uwagę ich pilność lub/ i ważność. A więc chodzi  

o sprecyzowanie priorytetów. Metoda ta nadaje się zarówno do planowania pracy,  

jak i obowiązków domowych. 

 

Macierz Eisenhowera przypomina układ współrzędnych, w którym: 

 oś pionowa wyznacza ważność rzeczy, 

 oś pozioma określa pilność. 
 

                                                                              

                                                                             pilność 

 

                                                                    ważność 

Jest pewna różnica między pilnością a ważnością. Trzeba zajmować się zadaniami ważnymi, 

a krytycznie zweryfikować zadania pilne. Nie zawsze sprawy pilne są jednocześnie ważne. 

Przykład różnicy między pilnością a ważnością znajduje się w książce „Stres, mobbing  

i wypalenie zawodowe”1 w skrótowej wersji pozwolę go sobie przytoczyć: młody człowiek 

podjął dobrze płatną pracę jako drwal. Pracował na akord, więc uznał, że ciężko pracując 

może zarobić dużo pieniędzy. Pierwszego dnia bardzo się starał i dużo zarobił. Następnego 

dnia jeszcze bardziej się przykładał i oczekiwał, że zarobi jeszcze więcej. Ale otrzymał tylko 

2/3 kwoty z poprzedniego dnia. Uznał więc, że za mało się przykładał i trzeciego dnia 

pracował jeszcze ciężej, ale otrzymał tylko ½ tego, co pierwszego dnia. Poczuł się oszukany 

i poszedł poskarżyć się swojemu szefowi. Wówczas pokazano mu wyniki jego pracy. 

Rzeczywiście były coraz słabsze, mimo wkładanego wysiłku. Szef zapytał wtedy pracownika 

czy choć raz przerwał pracę, by naostrzyć piłę i zmienić jej ustawienia? Okazało się, że nie, 

bo pracownik koncentrował się tylko na tym, by wykonywać swoją pracę bez przerwy.  

                                                 
1 Litzke S. M., Schuh H. (2007). Stres, mobbing I wypalenie zawodowe. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 
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A 

Okazuje się, że ważne zadania mają znaczenie długoterminowe. Gdyby pracownik ostrzył 

piłę i dbał o jej właściwe ustawienie, to w dłuższej perspektywie,  zyskałby.  

Sprawy ważne, które nie zostały załatwione w terminie są w stanie zepsuć nam najlepszy 

wypoczynek, urlop, weekend, bo ciągle „gdzieś siedzą z tyłu głowy”. 

Zarządzanie czasem ma zapobiegać błędnemu ustaleniu priorytetów.  

Układ współrzędnych, gdzie wagę zadań wyznacza pilność i ważność działań pozwala 

przydzielić zadania do jednej z czterech grup: 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiast rysować układ współrzędnych możemy wykorzystać kartkę papieru, którą złożymy 

na 4, by powstały 4 części do grupowania zadań. 

Zadania będziemy segregować do jednej z czterech grup, gdzie: 

Ćwiartka A – oznacza rzeczy ważne i pilne, które musimy wykonać jak najszybciej  

lub w trybie pilnym zlecić ich wykonanie komuś innemu. Zostawienie zadań z tej kategorii  

"na później" powoduje komplikacje i piętrzenie się zaległości. Tu będą wszystkie ważne 

zadania z datą realizacji oraz tzw. „zadania na wczoraj”, sprawy kryzysowe, zadania  

o znaczeniu strategicznym, które nie mogą czekać. 

Ćwiartka B – oznacza rzeczy ważne, ale nie pilne - możemy je rozłożyć w czasie  

lub wykonywać regularnie. W tej kategorii znajdą się z pewnością zadania związane  

z naszym rozwojem osobistym, dbałością o kondycję oraz przygotowania do realizacji 

 

B 
 

 

C 
 

 

D 
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ważne i 

pilne 

dużych projektów. Tu też mieści się planowanie, zapobieganie kryzysom, budowanie relacji. 

To na co poświęcamy tu czas pozwala nam utrzymywać stabilne więzi z innymi, dbać  

o równowagę fizyczną, intelektualną i duchową. Często o tych sprawach zapominamy,  

ale one są bardzo ważne dla funkcjonowania naszego organizmu. 

Ćwiartka C – oznacza rzeczy pilne i mało ważne - wykonujemy je na końcu lub zlecamy  

w drugiej kolejności do wykonania komuś innemu. Zadania należące do tej kategorii  

nie są ważne, lecz wymagają szybkiej realizacji. Wśród nich znajduje się: wizyta u fryzjera, 

regulowanie rachunków i inne najbliższe naglące sprawy. Są tu niektóre spotkania i telefony. 

Ćwiartka D – oznacza rzeczy nieważne i niepilne - w tej kategorii umieścimy zadania, które 

powinniśmy ignorować. Tutaj znajdują się także wszelkie „pożeracze czasu”. Eliminując 

je zyskujemy więcej czasu na realizację zadań ważnych, lecz nie pilnych. Ale tu też mogą  

znajdować się przyjemności, leniuchowanie (a to przecież też potrzebne ).  

Jeśli nauczymy się przypisywać poszczególnym zadaniom ich wartość i grupować je według 

priorytetów ważności i pilności, to zaoszczędzimy czas. 

I jeszcze o jednym trzeba pamiętać: jedna osoba jest w stanie wykonać jedną rzecz na raz. 

W danym momencie możemy skoncentrować się na jednej sprawie, a inne muszą poczekać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ważne i 

niepilne 

 

pilne i 

mało 

ważne 
 

 

rzeczy 

nieważne 

i niepilne 
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2. Zasada 80/20 (zasada Pareto). 

Vilfredo Federigo Damasio Pareto (1848–1923) był włoskim ekonomistą i socjologiem. 

Zajmował się wykorzystaniem reguł matematycznych w ekonomii i rozwinął pojęcie 

równowagi ekonomicznej. 

Zasada Pareto to inaczej reguła 80:20. Mówi ona, że 80% wyników pochodzi z 20% 

wysiłków. Zasadę tę można przełożyć na zarządzanie czasem: 20% zadań przynosi 80% 

efektów. 

Większość ludzi jest przekonana, że wszystkie ich działania zmierzające do realizacji celów 

są tak samo istotne. Tak jednak nie jest. Nie każde zadanie do wykonania jest tak samo 

ważne. Jeśli nie odbiorę dzieci z przedszkola, to mam problem, ale jeśli dziś nie kupie sobie 

sukienki, to zdążę to zrobić innego dnia. Nie wszyscy klienci są tak samo ważni dla firmy,  

nie wszystkie telefony do nich mają tę samą wagę, a różni pracownicy są wydajni  

w rozmaitym stopniu.  

Powinniśmy zatem dobrze zastanowić przy wyborze działań, na które chcemy poświęcić 

więcej czasu niż na inne. 

Powinny to być właśnie te najważniejsze działania, które przyniosą nam więcej 

spodziewanych rezultatów niż inne czynności. 

Przed wykonaniem zadania zadajmy sobie pytanie: czy to jest to właściwe zadanie  

do wykonania w tej chwili? 

 

3. „im krócej tym lepiej; im więcej tym sprawniej”. 

Mamy świadomość, że jeśli wykonujemy coś długo, to jesteśmy 

bardzo znużeni, coraz słabiej się koncentrujemy i jesteśmy 

nieefektywni w działaniu. Dlatego zadziała zasada: „im krócej, tym 

lepiej”. Wynika stąd taki wniosek: jeśli nasz masz coś wykonania, 

to przeznacz na to nie za dużo czasu. Jeśli czemuś poświęcimy 

dużo czasu, to wcale nie oznacza to, że zrobimy coś lepiej. Wyobraźmy sobie sytuację,  

że mamy ugotować obiad. Ale mamy wolny dzień i możemy poświęcić go na przygotowanie 

posiłku. Czy w tej sytuacji zrobimy go lepiej niż zazwyczaj? Czy nasz obiad będzie 

smaczniejszy niż zazwyczaj? Tego dnia nie musimy się spieszyć. Możemy wstać później, 

pooglądać przy śniadaniu i kawie telewizję, sprawdzić pocztę. A czas płynie! W końcu 

bierzemy się do pracy, nie spieszymy się, przygotowujemy produkty, gotujemy, smażymy. 

Całość zajmuje nam niemal całe przedpołudnie. W międzyczasie przejrzeliśmy gazetę, 
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pogadaliśmy z koleżanką przez telefon, zadzwoniliśmy do pracy sprawdzić czy wszystko  

w porządku itp.  

Czy gdybyśmy mieli na przygotowanie tego posiłku 2 godziny, zamiast całego dnia, to czy 

dalibyśmy radę przygotować równie smaczny obiad? Pewnie tak. 

 
Proszę przypomnieć sobie jak dzieci odrabiają lekcje. Jeśli nie mają nic ciekawego  

do zrobienia po odrobieniu lekcji, to zajęcie polegające na uczeniu się może trwać wiele 

godzin z licznymi przerwami (a to przerwa na siku, a to chwila rozmowy z bratem lub siostrą, 

a to mały wypad do kuchni, chwilka na oglądanie telewizji, przerwa na picie lub zjedzenie 

czegoś itp.). Ale jeśli po odrobieniu lekcji mamy np. wyjść do kina, czy iść zagrać w piłkę,  

to zadanie domowe dziecko wykona niezwykle szybko. Czyli im krócej tym lepiej, wydajniej 

wykonujemy zadanie. 

 
Obowiązuje też zasada, że „im więcej, tym sprawniej”. Jeśli mamy wiele zadań  

do wykonania, to „nie będziemy się rozczulać i tracić czasu”, tylko starać się szybko wykonać 

zadanie, by przejść do kolejnego. Jeśli natomiast towarzyszy nam świadomość, że mamy  

do wykonania jedno zadanie, to nie musimy się spieszyć. I może cały dzień lub wiele  

dni upłynąć nam na wykonywaniu jednej rzeczy. Będziemy to zadanie „dopieszczać”, 

sprawdzać, nanosić poprawki, zmieniać. 

 
Okazuje się, że każda praca może wypełnić tyle czasu, ile go mamy na jej wykonanie . 

  

4. Lista sześciu. 

Metoda ta polega na ustaleniu w przeddzień listy 6 najważniejszych rzeczy do wykonania 

następnego dnia. Nie opłaca się nam wypisywanie 30 różnych zadań (jeśli mamy duże 

zaległości, to oczywiście próbujmy). Każde zadanie należy ponumerować. Numerujemy  

od zadania najtrudniejszego po najłatwiejsze.  

 
Oznacza to, że następny dzień rozpoczniemy od wykonania zadania, które sprawia nam 

najmniej przyjemności, jest najtrudniejsze. Załatwienie najtrudniejszej sprawy na początku 

sprawi, że pozostałe zadania, to już proste działania. I to zmotywuje nas do dalszej pracy. 

Załatwienie choćby tylko jednej, ale najtrudniejszej sprawy z naszej listy sprawi,  

że poczujemy się lepiej, nabierzemy przekonania, że zrobiliśmy coś ważnego. Świadomość, 

że trudne zadanie się zakończyło poprawi nam wyraźnie samopoczucie . 

 
Opisana metoda jest w założeniu zgodna z tym, co Brain Tracy proponuje w swojej 

niezwykle interesującej książce „Zjedz tę żabę”. Autor używa metafory „ogromnej żaby” 
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czekającej na zjedzenie, oznaczającej to nasze największe, najważniejsze, najtrudniejsze 

zadanie, z którego realizacją będziemy prawdopodobnie zwlekali, jeśli nie zajmiemy się nim 

od razu.  Swego czasu ta książka zrobiła na mnie duże wrażenie, 

wyraźnie pokazując czynniki, które mogą mieć wpływ na motywację, 

samodyscyplinę w gospodarowaniu czasem. Po zjedzeniu „pierwszej 

żaby” niesamowicie wzrasta motywacja, naprawdę i to jest 

niesamowite. Trzeba się tylko przemóc i zjeść pierwszą żabę .  

 
Jeśli każdego dnia poświęcimy chwilę na stworzenie listy sześciu zadań i ponumerowaniu 

ich oraz wskazaniu tych najważniejszych, to powoli będziemy stawać się osobami coraz 

lepiej zorganizowanymi, coraz lepiej planującymi swój czas i wykorzystującymi  

go efektywnie. 

 
I w końcu zaczną się nam zmniejszać zaległości, tym samym wzrośnie nasza motywacja. 

Nagle zyskamy też więcej czasu, a „z głowy” będziemy mieć sprawy, które dotychczas 

odbierały nam radość życia i wywoływały poczucie winy, że nie zdążyliśmy,  

że nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy itp.  

 
Ciągłe zapisywanie listy zadań, nawet jeśli nie zdołamy w danym dniu ich wykonać  

ma jeszcze jedną wartość. Zadania niewykonane – o ile nie straciły na swej ważności  

– będziemy przepisywać na kolejną listę. Sprawi to, że stale będziemy pamiętać o tym,  

co dla nas jest najważniejsze. Tym samym zawsze będziemy mieć jasno określone cele. 

Zniknie więc chaotyczne przeskakiwanie od zadania do zadania. 

 
Jeśli codziennie zrobisz sześć zadań, to: 

 w ciągu tygodnia zrobisz ich 30 (5 dni x 6 zadań - przy założeniu, że w sobotę 

i niedzielę odpoczywasz); 

 w ciągu miesiąca zrobisz ich 120  (30 zadań przez tydzień x 4 tygodnie). 

Jeśli nawet każdego dnia zrobisz tylko 1 zadanie, to i tak przez tydzień wykonasz  

ich minimum 5, a przez miesiąc co najmniej 20. 

Takie planowanie może znacznie ułatwić nam życie. A przecież jakie to proste.  

 

5. Kalendarz/terminarz. 

Kalendarz to najprostszy, sprawdzony sposób gospodarowania czasem. Trzeba tylko 

przestrzegać pewnych zasad. Zawsze należy posługiwać się tylko jednym kalendarzem.  

Nie można mieć jednego kalendarza w domu, a drugiego w torebce, a trzeciego w pracy . 
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Należy go mieć zawsze przy sobie. Dobrze byłoby pisać w nim ołówkiem, a nie długopisem, 

żeby mieć możliwość dokonywania zmian (w miarę potrzeb). Można też w kalendarzu 

zamieszczać notatki do zadań, planowany czas wykonania zadania, spotkania, zajęć. 

W kalendarzu koniecznie trzeba przewidzieć czas na odpoczynek, sprawy rodzinne i inne, 

które nie są związane z pracą. Można go nie zaznaczać w kalendarzu, ale wtedy przy 

planowaniu zadań trzeba mieć na uwadze, że nie wolno nam zagospodarowywać 100% 

naszego czasu. Wykorzystanie 100% swojego czasu na realizację zadań jest niewykonalne. 

 

6. Myśl o sobie jako o osobie świetnie zorganizowanej. 

Należy myśleć o sobie jako o osobie dobrze zorganizowanej. Takie myślenie jest jak samo 

sprawdzająca się przepowiednia.  

 

 

 

Jeśli myślisz o sobie, że jesteś słabo zorganizowany, to wcale się nie starasz,  

nie przykładasz się do terminów, zapominasz o nich, spóźniasz się, po prostu „odpuszczasz 

sobie”, co tylko potwierdza, że twój sposób myślenia jest prawdziwy . Daje ci dowody na to, 

co o sobie myślisz.  

Myślenie typu: 

„Jestem osobą słabo 

zorganizowaną”. 

„Jestem osobą dobrze 

zorganizowaną”. 

Nie nadążam z realizacją 

zadań, nie wyrabiam się, nie 

zdążam, mam zaległości. 

Zdążam z wykonaniem zadań, 

nawet jeśli nie uda się, to 

jestem przekonana, że i tak 

dam radę. 

Konsekwencje:  

Nie udaje mi się. 

Konsekwencje:  

Udaje mi się. 
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Jeśli natomiast myślisz o sobie, że jesteś dobrze zorganizowany, to starasz się, pilnujesz 

terminów, zapisujesz je w kalendarzu lub w komórce. Starasz się ich dotrzymywać  

i wywiązywać się z zadań, starasz się opanować chaos. I rzeczywiście idzie ci coraz lepiej. 

Dostrzegasz dowody potwierdzające twój sposób myślenia. 

Wniosek: dość narzekania, zaczyna się myślenie o sobie jako o  człowieku dobrze 

zorganizowanym!  

Trzeba myśleć:  

 jestem osobą dobrze zorganizowaną, 

 radzę sobie z wykonywaną pracą, 

 pamiętam o terminach (lub mam dobrą pamięć) itp. 

 

7. Reguła 60 : 40. 

Reguła 60:40 mówi, że nie należy planować całego czasu, jaki się ma do dyspozycji,  

a jedynie jego 60%.  

Pozostałe 40% naszego czasu przypada po równo na czynności nieoczekiwane  

i spontaniczne. Czynności nieoczekiwane to nasza rezerwa czasu oraz czynności, które 

pojawiają nagle, takie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czynności spontaniczne  

to czas na pracę twórczą. 

 
 

 

                                                            +         + 
 

 

Jeśli ktoś planuje 100% swojego czasu, to czeka go niepowodzenie. Nie zdoła wykonać 

wszystkich zaplanowanych czynności.  

Wyobraźmy sobie, że cały swój dzień – bez chwili wytchnienia mamy rozplanowany  

co do minuty. Wykonujemy jedną czynność, a za chwilę następną, bez odpoczynku, 

koncentrujemy się tylko na zadaniach. Jak długo damy radę tak postępować? Kiedy zdrowie 

odmówi nam posłuszeństwa? Kiedy „siądzie” nam koncentracja? Kiedy dopadnie nas 

zmęczenie? I czy damy radę wypełnić taką listę obowiązków? Czy nie wydarzy się nic, co 

może przerwać nasze obowiązki? Czy nikt nie zadzwoni? Czy nikt nieprzewidziany do nas 

60% 

czas 

zaplanowany 

20 % 

czynności 

nieoczekiwane 

(rezerwa) 

20% 

czynności 

spontaniczne 

(kreatywność, 

komunikacja) 
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nie wpadnie? A kiedy coś zjemy, kiedy wyjdziemy do toalety? Potrzebujemy czasu  

tzw. luźnego, chociażby na leniuchowanie, pogaduchy, krótką przerwę itp. 

 

Nie planujmy się 100% swojego czasu. 

 

8. Wyznaczanie mobilizujących terminów (prawo Parkinsona). 

Reguła Parkinsona mówi: Dana czynność potrwa nie krócej niż zaplanowaliśmy. Albo 

inaczej, że  praca rozciągnie się tak, by wypełnić cały przeznaczony na nią czas. 

Każdy z nas wielokrotnie pewnie doświadczał takiej sytuacji, że obiecywaliśmy sobie,  

że wykonamy dane zadanie np. do czwartku i udało nam się go skończyć dopiero  

w czwartek w nocy. Dlaczego tak się dzieje?  

Inny przykład mamy rozliczyć i oddać PIT do końca kwietnia każdego roku. Mamy na to wiele 

miesięcy. A ileż razy robiliśmy to w ciągu ostatnich dni przed obowiązkiem zwrócenia PIT- u 

do urzędu?  Czy to oznacza, że przez kolejne miesiące ciągle pracowaliśmy nad zeznaniem 

podatkowym? Pewnie nie. Najprawdopodobniej przez kilka pierwszych dni rozmyślaliśmy  

o tym. Złożenie zeznania PIT znalazło się na naszej liście wśród wielu innych rzeczy  

do zrobienia. Ale nie chciało nam się zabrać się za to od razu. Tak samo nie zabraliśmy się 

od razu do wykonania zadania, które mieliśmy oddać do czwartku. W połowie czasu zaczyna 

do nas dociera, że w końcu trzeba będzie to zrobić. Oczywiście najlepszym terminem  

na wzięcie się do roboty jest następny tydzień, a może jeszcze następny. 

Prawda jest taka, że jeśli wiemy, że dane zadanie zajmie nam np. 2 godziny i mamy do jego 

realizacji tydzień lub nawet kilka miesięcy (jak to jest w przypadku PIT- u), to nie możemy 

oczekiwać, że natychmiast zajmiemy się wykonaniem zadania i ukończymy je wcześniej. 

Wszyscy ludzie lubią odwlekać wykonanie zadań . 

Wyznaczanie odległych terminów końcowych, dla niewielkich zadań, daje nam chwilowe 

poczucie bezpieczeństwa i kontroli. Jesteśmy zadowoleni z siebie, bo wiemy, że mamy 

jeszcze czas, zdążymy.  

Zostawianie sporej „rezerwy czasowej” jest powodowane  lękiem przed porażką. Gdy dajemy 

sobie mniej czasu niż zwykle, to od razu sytuacja staje się napięta. Mimo że realizacja 

zadania w tym czasie jest wykonalna, to konieczność szybkiego podjęcia działania wpływa 

na nas stresująco. 
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Ten rodzaj stresu jest akurat pozytywny, bo wpływa na nas mobilizująco. Nazywamy  

go eustresem i jest on mile widziany podczas działania. Wyzwala w nas kreatywność. 

Jaki wniosek płynie z prawa Parkinsona?  

Trzeba koniecznie wyznaczać  własne terminy końcowe realizacji zadań. Wyznaczanie 

krótkich ram czasowych dla realizowanych czynności sprawia, że oszczędzamy nasz czas  

i pracujemy efektywniej. Świadomość bliskiego terminu końcowego mobilizuje naszą 

koncentrację i wzmaga siłę woli.  

9. Opracuj własną technikę. 

Po przeczytaniu powyższego materiału być może niektórzy z Państwa chwilami myśleli 

„może to dobry pomysł?”. Jeśli rodziły się w głowie takie myśli, to nie warto odkładać  

ich na potem, bo można o nich szybko zapomnieć, tylko trzeba spróbować wcielić je w życie. 

Trzeba zacząć natychmiast, nie zwlekać, nie odkładać na później. Być może na kanwie 

zamieszczonych tu przykładowych technik stworzą sobie Państwo własne sposoby, 

najbardziej dla Państwa przydatne, dostosowane do indywidualnych Państwa potrzeb.  

I o to chodzi, by znaleźć swój własny, indywidualny sposób. Trzeba przez kilka tygodni (2 - 3) 

testować go, wcielać w życie, a zobaczą Państwo jak zmieni się nasza motywacja, chęć 

działania, a wówczas doświadczymy też mniejszego przeciążenia zadaniami.  
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