
 
 

Nazwa szkolenia: 
 

"Osobista efektywność, jak zarządzać 
czasem, projektami oraz procesami w 

firmie aby osiągnąć maksymalny poziom 
efektywności?" 

 
 

Cel biznesowy: 
Zysk, uzyskanie maksymalnych korzyści przy najniższym zużyciu energii; 
optymalizacja działań własnych oraz zespołów; optymalizacja czasu pracy; 
umiejętność zarządzania priorytetami, które pozwolą na wytypowanie najbardziej 
korzystnych procesów w firmie; radzenie sobie ze zjawiskami, które obniżają 
wydajność; zwiększenie własnej przydatności, efektywność na poziomie osobistym i 
zespołu. 
 
 

Cel edukacyjny: 
● Umiejętność radzenia sobie ze zjawiskiem multitaskingu 
● Dobór skutecznych metod zarządzania zadaniami i priorytetami 
● Wzrost świadomości własnej produktywności i wydajności 
● Poznanie nowoczesnych metod i narzędzi (także mobilnych) zarządzania 

czasem 
● Umiejętność zarządzenia koszykiem zadań w perspektywie dziennej, 

tygodniowej i długoterminowej 
● Znajomość sztuczek, które pozwolą zaoszczędzić czas 

 
 

 
 



Ramowy program usługi:  
 
Dzień pierwszy:  

● Indywidualna percepcja upływu czasu, poziom osobistej efektywności i 
wydajności 

● Indywidualne style pracy (dlaczego jedni uzyskują najwyższą wydajność w 
końcowej fazie projektu, inni zaś – w stadium początkowym) 

● Techniki podstawowe w zarządzaniu czasem: Pareto, 60/40, zasada 
Parkinsona, analiza A,B,C. 

● BBS – Business Balanced Scorecard – ustalanie priorytetów zawodowych i 
prywatnych 

● Zarządzanie energią, krzywa wydajności, MEQ 
● Techniki ustalania i doboru  

 
 
Dzień drugi:  

● Osobisty profil władania czasem 
● Multitasking a efekt piły 
● Mini techniki i triki wspierające osobistą wydajność 
● Getting Things Done – zarządzanie strumieniem zadań w dobie multitaskingu 
● Aplikacje mobilne 
● Korzystanie z plannerów, check-listy 
● Praktyczny poligon multoitaskingu „Dzień z życia pracownika firmy” 

 
 
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia 
Jakie umiejętności wyniesiesz ze szkolenia? 

● Wzrost samoświadomości upływy, wykorzystania i gospodarowania czasem 
● Umiejętność sprawnego i szybkiego wyboru priorytetów 
● Realizowanie zadań najniższym kosztem energetycznym 
● Biegłość w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania czasem 
● Efektywność w zarządzaniu projektami 
 

 
 
 
 



 
Osoba prowadząca szkolenie: Emilia Wiśniewska 

 
 
Obszar specjalizacji: 
TRENER, KONSULTANT, EKSPERT DS. EWALUACJI SZKOLEŃ, AMBASADOR 
KIRKPATRICK PARTNERS 
11 LAT DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO  
(ponad 900 dni szkoleniowych) 
 
Doświadczenie zawodowe: 
DOŚWIADCZONY TRENER I KONSULTANT, EKSPERT W ZAKRESIE EWALUACJI 
SZKOLEŃ METODĄ KIRKPATRICKA. AUTORKA I WSPÓŁAUTORKA WIELU 
BRANŻOWYCH ARTYKUŁÓW (JEJ PUBLIKACJE UKAZUJĄ SIĘ M.IN. W HR TRENDY, 
BENEFIT, HR STANDARD). TRENER, SPECJALIZUJĄCY SIĘ W WARSZTATACH Z 
ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH, SPECJALISTYCZNYCH WARSZTATÓW 
DLA HR ORAZ PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH. PRAKTYK BIZNESU I 
DOŚWIADCZONY TRENER.   
W 2009 roku z sukcesem wdrożyła projekt zarządzania MBO w Ministerstwie Skarbu 
Państwa, udowadniając tym samym, że najlepsze praktyki zarządcze z biznesu można 
z sukcesem zaadaptować na gruncie administracji rządowej. 
 
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: 
Jako menedżer zarządzała zespołami sprzedażowymi w największych firmach 
szkoleniowych w kraju, odpowiedzialna była tym samym za wyniki finansowe. 
Jako trener wdrażała komplementarne systemy zarządzania oraz szkoliła i 
realizowała akademie mendżerskie m.in. dla T-Mobile, DCT Gdańsk, Inter Cars, Poczta 
Polska, Veolia, New Yorker, Levi’S, Grupa Inditex (ZARA), United Colors of Benetton, 
Pandora, Media Markt, Saturn, Makro, Samsung, Pentacomp. 
W obszarze menedżerskim doradza TOP MANAGEMENTOM m.in. Veolia, Port 
Lotniczy Warszawa – Modlin, ZUS. 


