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ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROPOZYCJĄ SZKOLENIA: 

 

 

 

Planowanie i organizacja czasu pracy jako czynniki 
podnoszące efektywność pracy w Administracji Publicznej 

 
 

 
Wykładowca: 

 

Michał Stolarczyk  
 
 trener i psycholog, project manager, posiada 11-letnie doświadczenie zawodowej m.in. w zakresie 
sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania zespołem oraz w prowadzeniu szkoleń, zajęć edukacyjnych 
i indywidualnych konsultacji. W tym czasie przeszkolił ponad 2.100 osób, z czego znaczącą 
większość stanowili pracownicy administracji publicznej. Współpracował w zakresie szkoleń 
między innym z Urzędami w Olsztynie, Kozienicach, Sokołowie Podlaskim, Ogrodzieńcu, 
Goleszowie, Chełmie, Wrocławiu czy Poroninie oraz z innymi jednostkami. Specjalizuje się w 
obszarze komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywania konfliktów, radzeniu sobie ze stresem, 
obsłudze klienta, coachingu, przywództwie i kierowaniu zespołem oraz planowaniu i organizacji 
czasu pracy. Pomaga rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe i zaplanować karierę zawodową. 
 
 

Szkolenie adresowane jest do: 
 

Urzędów Miast i Gmin i ich Jednostek Organizacyjnych, Jednostek Oświatowych, Urzędów Pracy, 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędów Wojewódzkich, 

Starostw Powiatowych oraz innych zainteresowanych instytucji administracji publicznej. 
 
 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający 
Czas trwania szkolenia: 

- 6 godzin zegarowych (8 godzin dydaktycznych)- całkowity koszt 2400zł 
- 12 godzin zegarowych (16 godzin dydaktycznych 2dni ) – całkowity koszt 3400zł 
Liczba uczestników: do 25 osób 
Cena szkolenia obejmuje: dojazd Wykładowcy, nocleg, przeprowadzenie szkolenia, autorskie 
materiały szkoleniowe oraz certyfikat sygnowany przez Wykładowcę 
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PROGRAM  
(możemy modyfikować zgodnie z zapotrzebowaniem) 

1. Omówienie obecnie stosowanych metod organizacji czasu oraz ich słabych stron. 

2. Ogólny schemat i zasady gospodarowania czasem. 

3. Wyznaczenie celów zawodowych oraz rozbijanie ich na podcele. 

4. Świadomość swoich zadań oraz obowiązków urzędnika. 

5. Zasady organizacji zadań i planowania: reguła Pareto, matryca Eisenhowera, reguła ABC, 

zasada Parkinsona, metoda ALPEN. 

6. Planowanie w horyzoncie długo, średnio i krótkoterminowym oraz tworzenie własnej wizji. 

7. Efektywne wykorzystanie miejsca oraz czasu: krzywa REFA oraz „wykres piły” (czyli działa 

nasza koncentracja pod wpływem dystraktorów). 

8. „Pożeracze czasu” – czym są i jak sobie z nimi radzić?. 

9. Metodyka „Getting Things Done” oraz „Zen to Done”, czyli praktyczne metody organizacji 

czasu w nieprzewidywalnych warunkach pracy urzędnika. 

10. Delegowanie zadań. 

11. Automotywacja jako kluczowy czynnik efektywności osobistej: dbanie o siebie, techniki 

automotywacji, budowanie odpowiedniego nastawienia. 
 

Cele Szkolenia: 
 
      Szkolenie zawiera bardzo skoncentrowaną i merytoryczną wiedzę z zakresu poprawy 
organizacji zadań i efektywności zawodowej. Dzięki niemu uczestnicy poznają konkretne, 
sprawdzone narzędzia i techniki pomagające sprawniej działać w środowisku urzędowym. Nauczą 
się także budować swoje zaangażowanie w pracę zawodową. Dodatkowym atutem jest 
różnorodność przedstawianych metod i technik, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł wybrać 
te, które mu najbardziej opowiadają i najlepiej pasują do jego stanowiska pracy. 
      Podczas szkolenia zostaną przeanalizowane dotychczasowe metody wykorzystywane w 
organizacji pracy w urzędzie i wskazane zostaną ich słabe strony. W dalszej części uczestnicy 
poznają ogólny algorytm planowania „od ogółu do szczegółu”, nauczą się wyznaczać cele i nadawać 
zadaniom priorytety, a także poznają reguły planowania zadań. Uczestnicy poznają również swój 
naturalny dobowy cykl energetyczny i nauczą się planować zgodnie z nim. Uświadomią sobie także 
te czynniki, przez które marnują najwięcej czasu. 
      Przedstawione na szkoleniu zasady planowania czasu zostały tak dobrane, aby wpasować się w 
specyfikę pracy urzędowej, w której zwłaszcza na stanowiskach związanych z obsługą klienta, 
możliwości typowego planowania polegające na ustaleniu zadań i zapisaniu ich w kalendarzu 
bardzo często się nie sprawdzają. 
    Szkolenie prowadzone jest w ciekawej formie będącej połączeniem interaktywnego wykładu, 
dyskusji z uczestnikami oraz zajęć warsztatowych podczas, których uczestnicy będą wykonywali 
różne ćwiczenia. 


