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Jak Polacy planują i zarządzają swoim czasem?
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Na wstępie

Cześć, bardzo się cieszę, że zainteresował Cię temat zarządzania czasem i nasz
raport. Mnie to zagadnienie frapuje już od dłuższego czasu. Być może dlatego,
że sama posiadam wiele (żeby nie powiedzieć - mnóstwo) narzędzi i aplikacji,
które powinny pomóc mi w optymalnym wykorzystaniu tego zasobu, ale cały
czas moje umiejętności w tym zakresie pozostawiają wiele do życzenia.
Zresztą, mówi się, że można mieć tylko dwie rzeczy z trzech - czas, zdrowie
albo pieniądze - i zawsze któregoś składnika będzie nam do szczęścia
brakować. Z drugiej strony, coraz częściej zaczynamy zwracać uwagę na to,
aby ten ostatni element nie przysłonił nam dwóch pierwszych. Na popularności
w Polsce zyskują takie idee, jak „slow life”, „mindfulness”, czy minimalizm. Być
może nie zadomowiły się one jeszcze na dobre wśród nas, ale badania pokazują
wyraźny wzrost, zarówno jeśli chodzi o samą ich świadomość, jak i chęć
stosowania w życiu codziennym. Wracając jednak do samego czasu
i gospodarowania tym zasobem, trzeba przyznać, że jak na uznawanych za
zajętych, zaganianych i zmęczonych (Polacy sami tak o sobie mówią),
stosunkowo mało uwagi poświęcamy zarządzaniu czasem. Dodatkowo, osoby
zarządzające czasem, to częściej wcale nie milenialsi, czy kierownicy średniego
i wyższego szczebla. W raporcie znajdziesz odpowiedź, kto i dlaczego stara się
panować nad swoim czasem oraz jakie metody wykorzystuje w tym celu.
Pokazujemy podejście do kwestii czasu, tak przedstawicieli różnych pokoleń,
jak i osób zajmujących różne stanowiska. Także będzie ciekawie! Jeśli raport Ci
się spodoba, będziesz mieć pytania albo będziesz potrzebować
dokładniejszych danych w wybranym obszarze, śmiało pisz lub dzwoń.
Miłej lektury!

Katarzyna Czuchaj-Łagód
Dyrektor zarządzająca
Mobile Institute
kasia@mobileinstitute.eu
664 446 226
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Czy wiesz, że…
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Tylko połowa Polaków zwraca uwagę na sposób, w jaki zarządza swoim
czasem. Częściej są to kobiety, niż mężczyźni, osoby dojrzałe, a także
pracujące na stanowiskach niższego i średniego szczebla. W bardzo małym
stopniu zainteresowanie kwestią zarządzania własnym czasem deklarują
przedsiębiorcy.

Swoim czasem Polacy zarządzają w dość tradycyjny sposób. Pomaga nam
najczęściej rozpisywanie planu dnia (28%), dedykowane aplikacje (22%),
a także klasyczny kalendarz, którego używa wciąż 20% badanych.

W zakresie realizacji powierzonych zadań jesteśmy dość pilni i przezorni.
Wykonamy je najczęściej w najbliższej wolnej chwili (38%), albo od razu (24%).
Tylko 6% badanych zostawi otrzymane zadanie na przysłowiową „ostatnią
chwilę”.

9 na 10 Polaków planuje czas na codzienne czynności, w tym obowiązki
domowe (24%), czas dla rodziny (23%), spotkania towarzyskie (23%), a nawet
relaks (18%).
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38% badanych dokształca się. Zdecydowanie cześciej są to kobiety (47%).
Zwykle, aby poszerzyć wiedzę, Polacy czytają książki (14%) i e-booki, których
popularność dorównuje już tym pierwszym (13%). Popularne są też newslettery
(10%), czasopisma (10%) i zajęcia grupowe o edukacyjnym charakterze (10%).

Polacy najbardziej lubią uczyć się w domu i w ciszy, aczkolwiek co 10. uczy się
też w pociągu lub komunikacji miejskiej, a co 12. w restauracji lub na łonie
natury, np. w parku. Aby utrwalić wiedzę, najczęściej wielokrotnie powtarzamy
materiał (22%), robimy notatki (21%) i zakreślamy ważne elementy (14%) oraz
czytamy na głos (14%).
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Aż 47% internautów uważa, że nowoczesne urządzenia z dostępem do sieci

8

Do zarządzania swoim czasem Polacy podchodzą dość optymistycznie. Własną

utrudniają naukę. Pogląd ten jest najbardziej popularny wsród osób
z wykształceniem zawodowym, podstawowym i gimnazjalnym, ale podziela
go również 25% osób z wykształceniem wyższym, 40% osób młodych do 30 lat i 68% prezesów i członków zarządu.

efektywność w tym zakresie oceniamy na 4,21 w skali 0-5, przy czym tę
średnią zawyżają mężczyźni, milenialsi i kierownicy, a zaniżają kobiety,
najmłodsi badani, czyli pokolenie Z, najstarsi badani (pokolenie Silver Power)
i prezesi oraz właściciele firm. Może oni podchodzą do tematu bardziej
realistycznie…
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Czas pod kontrolą

Zwrócenie uwagi na to, ile poświęcamy na poszczególne aktywności oraz jak
wygląda nasz dzień, pozwala na świadome i efektywne wykorzystanie
posiadanego czasu. Okazuje się, że połowa Polaków (52%) deklaruje, że zwraca
uwagę na to, jak zarządza swoim czasem. Jest to dość niski wynik. Częściej na
ten aspekt zwracają uwagę kobiety (57%) oraz osoby z pokolenia Silver Power*
(81%, osoby urodzone przed rokiem 1960) oraz mieszkańcy średnich miast
(67%). Zdecydowanie mniejszą uwagę do zarządzania czasem przykładają
osoby młode, z pokolenia Z (26%) uczące się lub studiujące (63%),
przebywające obecnie na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim bądź
wychowawczym (71%), a pod względem miejsca zamieszkania - mieszkające na
wsi (64%).
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 1: Czy zwracasz uwagę na to jak zarządzasz swoim czasem?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Wykres 2: Czy zwracasz uwagę na to jak zarządzasz swoim czasem?
Raport On Time, N=1425, internauci
Pokolenie Z

14%

Young Millennials

13%

Old Millennials

Xennials

12%
11%

33%

41%

41%

17%

34%

29%

22%

39%

32%
40%

59%

Pokolenie X

Silver Power

12%

7%

40%
74%

tak

10%

raczej tak

On Time | Styczeń 2019

1%
14%

raczej nie

nie

5%

8

Zdaniem eksperta

Połowa Polaków zwraca uwagę na to, jak zarządza
swoim czasem. Czy Twoim zdaniem to dużo czy mało?
To bardzo dobra wiadomość z uwagi na to, że jeszcze parę lat temu temat zarządzania sobą
w czasie i ogólnie rozwoju osobistego nie był w naszym życiu tak obecny i dostępny jak jest dzisiaj.
Większość z nas jest coraz bardziej świadoma tego, co w swoim życiu robi, jaką to ma wartość i jak
kształtuje nasze Tu i Teraz. Zaczynamy dostrzegać to, co naprawdę ważne. Czas stał się wartością,
darem z którego należy umiejętnie korzystać. Bo o tym jak będzie wyglądała nasza przyszłość
decyduje obecna chwila.

Monika Księżak
Buisiness Trainer, Coach
HILLWAY Training & Consulting

Są różne poziomy świadomości tego jak zarządzać swoim czasem. Zarządzanie czasem nie polega
na tym, że wpisujemy do kalendarza to, co planujemy. W takim kontekście rzeczywiście może być
to połowa Polaków i jest to wynik dobry. Natomiast zarządzanie czasem polega na wyborze tego,
co wpisujemy do kalendarza. Jest to poziom nadawania priorytetów i selekcji. Tak postępuje moim
zdaniem niewielka liczba Polaków, która świadomie wybiera to co robi. Większość uważa, że życie
im się przydarza i wpisują do kalendarza to, co muszą jeszcze zrobić, realizują życie takie, jakie im
przypadło. Czyli nie zarządzają sobą i swoimi decyzjami.

Nikolay Kirov
Partner i Członek Zarządu Kirov
Strategic Negotiators Sp. z o.o.
Dyrektor Kozminski MBA, Kozminski
Executive Business School,
Akademia Leona Koźmińskiego
Koordynator merytoryczny studiów
podyplomowych „Strategiczne
Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem
Sprzedaży”

Ciężko mi dokładnie oszacować, jak wiele osób zarządza swoim czasem, ponieważ uważam, że nie
jest możliwe zarządzanie czasem. Oczywiście to kwestia skrótu myślowego i popularnego
powiedzenia. Czy chcemy, czy nie, czas płynie nieustannie w równym tempie. Nasze odczucia
w stosunku do czasu mogą się zmieniać (np. mamy uczucie, że czas płynie szybko lub wolno). Tak
więc zasadniczo jedyne, co możemy zrobić, to spróbować zarządzać sobą „w strumieniu”. Jest to
małe czepialstwo z mojej strony, ale już sama zmiana perspektywy powoduje inne podejście do
zarządzania zadaniami, czy projektami. Ciężko mi też ocenić, czy faktycznie połowa Polaków
zwraca na to uwagę. Być może faktycznie istnieje spora grupa ludzi, którzy próbują kontrolować to,
co robią. Z moich doświadczeń wynika, że brakuje nam przede wszystkim wiedzy, jak to robić.
Zanotowanie wydarzenia w kalendarzu, czy zrobienie listy zakupów, to zaledwie wstęp do

Michał Barczak
Seryjny przedsiębiorca
i startupowiec
Autor książki i kursu
o produktywności
Wielki fan pracy zdalnej, która
umożliwia mu pracę na własnych
zasadach

zarządzania sobą w czasie. Przez ostatnie kilka lat wydałem kilkaset złotych na polskie
i zagraniczne kursy oraz książki o produktywności i efektywności osobistej. Starałem się
zrozumieć, zgłębić i wypraktykować różne metodologie. Im dalej w las tym bardziej wiem, że mniej
wiem. Uważam, że nie mamy jeszcze dobrej i uporządkowanej wiedzy na ten temat. Zresztą,
właśnie dlatego stworzyłem swój kurs online na ten temat. Z moich obserwacji wynika,
że większość Polaków i przedsiębiorców raczej działa bez jasnych celów i bez odpowiedniej
metodologii, czy systemu produktywności. Myślę, że ta liczba bliższa jest 5-10% społeczności, niż
50%.
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Wydaje się, że dobra organizacja pracy pozwala nam na wygospodarowanie
większej ilości czasu na własne przyjemności i zainteresowania. Jednocześnie,
dane mówią, że to osoby zajmujące stanowiska na wyższych szczeblach, tzn.
właściciele firm oraz prezesi i członkowie zarządów przywiązują najmniejszą
uwagę do zarządzania czasem (odpowiednio 3% i 24%). Najwyższy poziom
skupienia na efektywnym zarządzaniu czasem wykazują natomiast specjaliści
(59%) oraz kierownicy i menadżerowie średniego szczebla (57%). Na
zarządzanie czasem zwracają również uwagę freelancerzy (48%), którzy często
pracują zdalnie, co zmusza ich do dobrej organizacji pracy i samodzielnego
rozplanowania wykonania zleconych zadań.

Wykres 3: Czy zwracasz uwagę na to jak zarządzasz swoim czasem?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Zdaniem eksperta

Czy, Twoim zdaniem, Polacy marnują swój czas?

Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, czym jest czas? Jest wartościowym kapitałem i nie jest
na sprzedaż, na pewno nie daje się zaoszczędzić ani zmagazynować i tym bardziej nie da się
rozmnożyć. Dodatkowo ucieka stale i nieodwołalnie. Czasu nie można zatrzymać ani kupić. Czy
jako ludzie go marnujemy? W jakimś stopniu na pewno tak, zajmując się rzeczami, które nas nie
rozwijają, a potęgują strach, niezadowolenie i blokadę przed działaniem i wprowadzaniem w swoim
życiu wartościowej i realnej zmiany. Seneka bardzo trafnie to określił: „Z czasu albo się nas ograbia,
albo się go od nas wyłudza, a to, co pozostaje, znika niepostrzeżenie”. Podsumowując decyzja jest

Monika Księżak

zawsze po naszej stronie i to my decydujemy, na co poświęcimy swój czas….

Buisiness Trainer, Coach
HILLWAY Training & Consulting

Myślę, że Polacy (ale również wielu ludzi na całym świecie), marnują swój czas na przeglądaniu
mediów społecznościowych oraz platform typu YouTube. Nie zapominajmy również o oglądaniu
kilku odcinków wciągającego serialu pod rząd! Można pokusić się o stwierdzenie, że smartfony,
tablety i laptopy to współcześni złodzieje czasu, jeśli są użytkowane w niekontrolowany sposób.
Oczywiście są również nieograniczonym źródłem informacji, rozrywki i inspiracji, dlatego, aby
korzystanie z nich było jak najbardziej owocne i produktywne, dobrze jest na przykład włączyć
timer, który po ustawionym przez nas czasie przypomni, że pora zakończyć buszowanie w

Kasia Kulesza

Internecie i czas poświęcić swoją uwagę czemuś innemu.

Autorka bloga
ZORGANIZOWANA.COM

Jeżeli nie poświęcają czasu na to, co jest dla nich ważne, na to co jest ich życiową wartością, to
rzeczywiście można powiedzieć, że marnują swój czas. Jeżeli nie realizujesz siebie, tylko cudze
marzenia, np. rodziców, znajomych lub „bo tak wypada”, to jest to poważy problem. Jeżeli
pochodzisz z dużego miasta, Twoi rodzice pracowali, abyś miał mieszkanie, dobre wykształcenie,
sprzęty – wtedy się realizujesz i spełniasz marzenia. Jeżeli pochodzisz z małego miasta, nie było Ci
wszystko w życiu dane, to Twoje zachowania i przekonania są takie jak pokolenia z początku lat 90
– muszę zarobić na życie, muszę znaleźć porządną pracę. Wszystko zależy od tego jak byłeś

Nikolay Kirov
Partner i Członek Zarządu Kirov
Strategic Negotiators Sp. z o.o.
Dyrektor Kozminski MBA, Kozminski
Executive Business School,
Akademia Leona Koźmińskiego
Koordynator merytoryczny studiów
podyplomowych „Strategiczne
Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem
Sprzedaży”

wychowany i co było Ci dane.
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Sposoby na zarządzanie

By efektywnie zarządzać swoim czasem Polacy najczęściej rozpisują plan dnia
(28%), przy czym częściej robią to kobiety (31%, +9p.p.). Z udostępnianych na
smartfony specjalnych aplikacji ułatwiających zarządzanie czasem korzystają
przede wszystkim przedstawiciele pokolenia Z, czyli osoby urodzone po 1997
roku (33%). Kalendarz elektroniczny na laptopie, smartfonie lub tablecie
powadzą częściej panowie (18%, +5p.p. w stosunku do pań), natomiast
tradycyjne kalendarze papierowe - czy to w formie książki, czy klasycznego
kalendarza biurkowego lub ściennego - posiadają przede wszystkim osoby
powyżej 55 roku życia (27%). Patrząc na miejsce zamieszkania badanych,
planują dzień najczęściej mieszkańcy wsi. Kalendarze elektroniczne, w tym
mobilne, są najbardziej popularne wśród mieszkańców dużych i największych
miast, a dedykowane aplikacje - wśród osób z małych miast i wsi.

Wykres 4: W jaki sposób zarządzasz swoim czasem?
Raport On Time, N=1425, internauci
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prowadzę kalendarz elektroniczny (np. w smartfonie)
nie przykładam zbyt dużej uwagi do zarządzania czasem
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Zdaniem eksperta

Aby zarządzać swoim czasem, Polacy najczęściej
rozpisują plan dnia (28%), korzystają z
dedykowanych aplikacji (22%) lub prowadzą
tradycyjny kalendarz (20%). Co Twoim zdaniem jest
najefektywniejszą metodą? Może masz własną, którą
stosujesz i która się sprawdza?

Pracuję z kalendarzem i rozpisanym planem dnia. Z tradycyjnego papierowego kalendarza
przeszłam na kalendarz elektroniczny, aby ułatwić pracę sobie i innym. Rozpisuję kalendarz na
miesiąc. Wpisuję tam delegacje i wszystkie cykliczne spotkania. Jest to ważnie nie tylko do mnie,
ale również dla osób, z którymi współpracuję, gdyż mamy spotkania i dzięki temu wiemy, kiedy
możemy je organizować, Korzyści są obopólne. Mocno pracuję z kalendarzem i planem dnia po to,
aby zrealizować moje cele – mniejsze i większe, krótko- i długofalowe. Wpisuję, co danego dnia
mam do zrobienia. Rzeczy, które mi się przypomną, ale również te, które od dawna mam
zaplanowane. Chcę wywiązać się z deadline’u, mogę dać wskazówkę/informację osobom, z którymi

Karolina Szuba
Board Member / COO
P.H.Z. Baltona S.A.

współpracuję nad danym projektem, ale również, aby wygospodarować czas na pracę własną
i pracę koncepcyjną, bo tzw. „wrzutki” potrafią ten plan zburzyć.

Zarządzanie czasem to od zawsze był mój „konik”. Od dziecka, obserwując rodziców, wiedziałam,
że kluczem do sukcesu i realizowania, zarówno celów zawodowych jak i prywatnych, jest umiejętne
rozplanowanie zadań w czasie i ich niezwłoczna realizacja. Moją metodą jest rozpisywanie planów
działania na dany tydzień, miesiąc itp. Nadal korzystam z tradycyjnej metody, czyli notatnika
i długopisu, jednak jednocześnie korzystam z najnowszych technologii ułatwiających zarządzanie
czasem i zadaniami, dzięki czemu mam pewność, że nie zgubię się w gąszczu zawodowych

Patrycja
Sass-Staniszewska
Prezes
Izby Gospodarki Elektronicznej

obowiązków, spotkań itp. Nauczona doświadczeniem wiem, że jeśli jeden element nie zostanie
wykonany w określonym czasie, wówczas negatywnie wpłynie to na efekt całości, czasem
z efektem domina.

Moim zdaniem, najefektywniejsza metoda to ta, która daje nam pożądane rezultaty. Warto
przetestować różne sposoby i znaleźć ten, który nam najbardziej odpowiada – nie tylko ze względu
na skuteczność, ale również łatwość stosowania. Osobom zabieganym na pewno spodoba się
planowanie przy pomocy aplikacji mobilnych, do których ma się dostęp w każdej chwili
z każdego miejsca. Tradycjonaliści zdecydowanie docenią prostotę planowania w klasycznym
kalendarzu lub nawet zwykłym zeszycie. W moim przypadku najlepiej sprawdza się połączenie tych
dwóch metod - zadania związane z życiem zawodowym planuję w aplikacji, natomiast ważne

Kasia Kulesza
Autorka bloga
ZORGANIZOWANA.COM

informacje związane z życiem mojej rodziny zapisuję w notatniku.
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Jakie sposoby na zarządzanie czasem wykorzystują osoby na różnych
stanowiskach? Okazuje się, że dyrektorzy są zwolennikami tradycyjnych
kalendarzy, podobnie specjaliści, chociaż oni też korzystają często z kalendarzy
elektronicznych. Zarówno właściciele firm, jak i prezesi i członkowie zarządu
używają chętne dedykowanych aplikacji, a także planują swój dzień.
Średnio z największej liczby metod korzystają dyrektorzy (1,3), choć trzeba
zaznaczyć, że każda z grup preferuje przeważnie tylko jedno rozwiązanie.

Wykres 5: Czy zwracasz uwagę na to, jak zarządzasz swoim czasem?
Raport On Time, N=1425, internauci

15%
22%
pracownik fizyczny

8%
15%
42%
29%
11%

freelancer

23%
15%
23%
29%
14%
26%

specjalista

13%
29%
24%
22%
19%

kierownik/menedżer średniego szczebla

33%
5%
31%
26%
48%

dyrektor/menedżer wyższego szczebla

23%
4%
24%
42%
20%

właściciel firmy

10%
5%
30%
38%
prezes/członek zarządu

8%
16%
10%

rozpisuję plan dnia
korzystam ze specjalnych aplikacji ułatwiających zarządzanie czasem
prowadzę kalendarz tradycyjny
prowadzę kalendarz elektroniczny (np. w smartfonie)
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Zadania do wykonania

Do powierzonych zadań Polacy starają się podchodzić odpowiedzialnie. Aż 38%
deklaruje, że zlecenie wykona w najbliższej wolnej chwili, a co 4. zrealizuje je od
razu. Xenialsi (osoby urodzone w latach 1977 - 1983) najczęściej zaczną pracę
wtedy, gdy będą wiedzieli, że na spokojnie zdążą z jej ukończeniem (29%).
Zostawić zadanie na ostatnią chwilę pozwolą sobie najczęściej osoby
z pokolenia X (14%, osoby urodzone między 1961 a 1976 rokiem). Starsi
milenialsi wykonają zadanie od razu, a młodsi - w najbliższej wolnej chwili. Kto
w pracy wykona zadanie od razu lub w najbliższej wolnej chwili? Będzie to
zdecydowanie raczej właściciel danej firmy (91%) lub prezes/członek zarządu
(88%). Inni częściej wykonają pracę wtedy, gdy będą mieli pewność, że wyrobią
się na tzw. „deadline”, inaczej można powiedzieć „ALAP” - as late as possible.
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 6: Wyobraź sobie, że masz tydzień na wykonanie zadania (np. do pracy, szkoły). Kiedy je wykonasz?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Wykres 7: Wyobraź sobie, że masz tydzień na wykonanie zadania (np. do pracy, szkoły. Kiedy je wykonasz?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Wykres 8: Wyobraź sobie, że masz tydzień na wykonanie zadania (np. do pracy, szkoły. Kiedy je wykonasz?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Zdaniem eksperta

W pracy zlecone zadanie wykona od razu lub
w najbliższej wolnej chwili najczęściej właściciel firmy
(91%) lub prezes/członek zarządu (88%). Inni częściej
wykonają pracę wtedy, gdy będą wiedzieli, że zdążą
na tzw. „deadline”. Z jakiego powodu tak się dzieje?
Co Twoim zdaniem ma na to wpływ?
Wydaje mi się, że wysokie poczucie odpowiedzialności – zarówno prezesów, jak i właścicieli firm,
którzy bardzo mocno identyfikują się z celem i potrzebą jego wykonania szybciej niż później
sprawia, że zadanie chcą zrobić od razu. Jest to dla nich bardzo ważne. Odpowiedzialność
i identyfikacja to dwa kluczowe zwroty. Często pracownicy wykonują zadania na tzw. deadline. Nie
czują aż tak silnej motywacji, że zadanie trzeba zrobić tu i teraz. Identyfikacja i odpowiedzialność
wśród właścicieli firm i prezesów jest silniejsza, bo muszą oni zarządzać swoją firmą i mieć
spojrzenie na wszystko, nie tylko na wycinek swojej pracy. Nie znaczy to, że pracownicy pracujący
w swoim zakresie obowiązków nie czują odpowiedzialności, jednak mogą sobie pozwolić na to, aby

Karolina Szuba

wykonać pracę na tzw. „deadline”.

Board Member / COO
P.H.Z. Baltona S.A.

Średnia kadra menadżerska stara się precyzyjnie trzymać swoich priorytetów w ciągu dnia.
Z drugiej strony, prezes / właściciel częściej wpada na pewien pomysł i przekazuje go dalej, co jest
traktowane przez pracowników jako „wrzutka”, ponieważ oni mają listę swoich zadań i nagle muszą
zrealizować coś nowego. Prezes każe wykonać zadnie „na już” i nadaje mu priorytet, a wszyscy
rzucają się, aby go robić. Jeżeli inni pracownicy starają się wykonać obowiązki, które założyli sobie
przed wrzutką, to takie zadanie zlecone w międzyczasie zostawią, w ocenie prezesa, na ostatnią
chwilę. Prezesi i właściciele firm wykonują najczęściej zadania, które sami wymyślili, wykonują je
kiedy mają wolne zasoby czasowe i wolną głowę na to. Pracownik średniego szczebla musi to
zadanie wpasować między inne zadania. Robi to wtedy na ostatnią możliwą chwilę. Zarządzanie

Nikolay Kirov
Partner i Członek Zarządu Kirov
Strategic Negotiators Sp. z o.o.
Dyrektor Kozminski MBA, Kozminski
Executive Business School,
Akademia Leona Koźmińskiego
Koordynator merytoryczny studiów
podyplomowych „Strategiczne
Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem
Sprzedaży”

czasem w firmie zależy od tego, jak zarządza nim prezes i jak nadaje priorytety na zadania.
Szefowie częściej trzymają się swoich priorytetów, ale również kaskadują w dół tzw. wrzutki. Prace
firmy trzeba organizować dziennie, tygodniowo i miesięcznie. Jest to ważne, aby wiedzieć, ile czasu
mam na dane zadanie, aby potrafić się zorganizować.

Właściciele firm, czy przedsiębiorcy wiedzą, że szybciej wykonana praca, to szybsze pieniądze na
koncie. Nie opłaca im się czekać. Natomiast brak deadline’ów powoduje, że projekty się przedłużają.
Została nawet stworzona zasada, która nazywa się Prawem Parkinsona. Mówi o tym, że praca
rozszerza się na cały dostępny czas, jaki mamy. To znaczy, że jeśli mamy na zrealizowanie zadania
5 godzin, to cały ten czas wykorzystamy na jego wykonanie. Magia dzieje się wtedy, kiedy ten czas
skrócimy do 2 godzin i zdążymy! To działa w szczególności wśród studentów. Choć mają 3 lata na
napisanie pracy licencjackiej, znam osoby, które napisały ją… w 48 godzin przed terminem oddania
pracy i zdały! Wszystko sprowadza się do tego, jak pracuje nasz mózg (przynajmniej tak mi się
wydaje). Przy pracy kreatywnej, kiedy powstają wirtualne rzeczy (kod źródłowy, grafiki, strony

Michał Barczak
Seryjny przedsiębiorca
i startupowiec
Autor książki i kursu
o produktywności
Wielki fan pracy zdalnej, która
umożliwia mu pracę na własnych
zasadach

www) również samo pojęcie “terminu” jest dla mózgu wirtualne. Nie potrafimy “nastawić” budzika
wewnętrznego tak, aby budzić się dokładnie co do minuty. Pojęcie daty i czasu również zasługuje
na filozoficzne rozpatrywania. Chodzi mi o to, że dla mózgu - 1 września do 10 rano jest czymś do
czego może się odnieść. Brak terminu powoduje pozbycie się odpowiedzialności i możliwość
“przełożenia na później”. Przecież zawsze znajdzie się coś ważniejszego do zrobienia na teraz.
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Planowanie

dnia
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Codzienne plany

Planując swój dzień, Polacy zwracają uwagę na średnio 2 aktywności.
W codziennym planie najczęściej uwzględniają obowiązki domowe (24%).
Zdecydowanie częściej wpisane jest to w rozkład dnia kobiet (32%, +16 p.p.
w stosunku do mężczyzn). Panowie za to częściej planują aktywność fizyczną
(24%, +7 p.p. w stosunku do kobiet). Spotkanie towarzyskie planuje aż co 3.
przedstawiciel pokolenia Young Millenials* (urodzony w latach 1990 - 1996),
a obowiązki domowe znajdą się najczęściej w planie osób dojrzałych,
z pokolenia Silver Power. Generalnie osoby z pokolenia Silver Power są
największymi planistami - planują zwykle 3 różne aktywności. Patrząc na
miejsce zamieszkania badanych, obowiązki domowe planują chętnie
mieszkańcy największych aglomeracji (46%), a drzemkę - mieszkańcy wsi
(aż 38%).
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 9: Jakie codzienne czynności planujesz w ciągu dnia? (np. przypisując im konkretną godzinę / czas trwania)
Raport On Time, N=1425, internauci
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Wykres 10: Jakie codzienne czynności planujesz w ciągu dnia? (np. przypisując im konkretną godzinę / czas trwania)
Raport On Time, N=1425, internauci
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Wykres 11: Jakie codzienne czynności planujesz w ciągu dnia? (np. przypisując im konkretną godzinę / czas trwania)
Raport On Time, N=1425, internauci
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Zdaniem eksperta

9 na 10 Polaków planuje czas na codzienne czynności,
przede wszystkim na obowiązki domowe (24%) i czas
dla rodziny (23%) oraz znajomych (20%). Na co
Polacy poświęcają za mało, a na co za dużo czasu?

Moim zdaniem za mało czasu poświęcamy na hobby, a za dużo na oglądanie telewizji. Wiadomo,
że programy telewizyjne nie zawsze są edukacyjne i niekiedy za dużo przeznaczamy na to medium,
które „zjada nasz czas”. Kiedy siądziemy przed telewizorem, to trudno się od niego oderwać.
Telewizor od zawsze był „zjadaczem czasu”. Teraz można do tego przeglądać Internet. Za mało
czasu poświęcamy na hobby i aktywności, np. na świeżym powietrzu. Możemy się wtedy dotlenić
i zresetować. Jestem zwolenniczką spędzana czasu na świeżym powietrzu.

Karolina Szuba
Board Member / COO
P.H.Z. Baltona S.A.

Ja planuję czas w okresie 2-letnim, niektóre zadania w okresie minimum rocznym. Najpierw planuję
urlopy i wyjazdy. Są one blokowane do końca przyszłego roku. Od dziś do 2020 roku mam
zaplanowane takie wyjazdy. Jeżeli jestem w trybie pracy, to „łapanie” projektów jest naturalne. Mało
kto narzeka na brak pracy. Raczej wszyscy narzekają, że jest jej za dużo. W latach 2007-2008,
czyli przez 2 lata, nie miałem urlopu. Brałem kolejne projekty i zadania, czułem się w pracy
niezastąpiony. To doprowadziło do złych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego obecnie po
zaplanowaniu urlopu planuję prace i jej rodzaje: prowadzenie zajęć, szkoleń, spotkania z klientami,
codzienną pracę na e-mailu, przerwy. To wszystko należy „wrzucić” do kalendarza na przyszłość –
i zaplanować jakiego dnia będę wykonywał jaką pracę. Różnicuję zadania na dany tydzień, np. dzień

Nikolay Kirov
Partner i Członek Zarządu Kirov
Strategic Negotiators Sp. z o.o.
Dyrektor Kozminski MBA, Kozminski
Executive Business School,
Akademia Leona Koźmińskiego
Koordynator merytoryczny studiów
podyplomowych „Strategiczne
Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem
Sprzedaży”

na spotkania z zespołem, dzień na spotkania z partnerami, dzień na pracę kreatywną. Ogromnie
ważne jest, by to zaplanować. Nie jest sztuką wypisać zadania na dany dzień, gdy wpisujemy
tzw. „wrzutki”.

Zdecydowanie za dużo czasu poświęcamy na media społecznościowe, zamartwianie się
i narzekanie, a zdecydowanie zbyt mało czasu poświęcamy na uśmiechanie się, realizowanie
marzeń i wyznaczanie celów. Zbyt rzadko zostajemy też sam na sam ze swoją głową. Najpotężniejsi
ludzie tego świata regularnie uciekają gdzieś daleko, aby usłyszeć w sobie ten cichutki głos, który
mówi nam czego chcemy od życia. My zamiast tego cały czas wykonujemy kolejne zadania
i zapominamy co w życiu tak naprawdę jest ważne.

Michał Barczak
Seryjny przedsiębiorca
i startupowiec
Autor książki i kursu
o produktywności
Wielki fan pracy zdalnej, która
umożliwia mu pracę na własnych
zasadach
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Efektywność zarządzania

Efektywność zarządzania swoim czasem Polacy określają dość wysoko, bo
średnio na 4,21 w skali 1-6. Co ciekawe, choć mężczyźni rzadziej deklarują
zwracanie uwagi na planowanie czasu, to swoją efektywność w zarządzaniu
nim oceniają wyżej (4,23) niż kobiety (4,18). Najwyższa jednak ocena
efektywności w zarządzaniu czasem przypada młodym mężczyznom w wieku
15-18 lat (5,6 w skali 1-6). Niską skuteczność w tym zakresie deklarują przede
wszystkim osoby w wieku 19-24 lata (3,74) oraz mężczyźni w wieku powyżej
55 lat (3,81).

4,21
Określ jak efektywnie zarządzasz swoim czasem?
Raport On Time, N=1425, skala 1-6
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Zdaniem eksperta

W skali 1-6 efektywność zarządzania swoim czasem
Polacy oceniają na 4,21. Co Twoim zdaniem daje nam
efektywne zarządzanie czasem?

Wydaje mi się, i tak stosuje filozofie w swoim życiu, że bycie produktywnym to przede wszystkim
umiejętność minimalizowania czasu poświęcanego na pracę a znajdowanie czasu na rzeczy
prawdziwe ważne, takie jak rodzina, duchowość, zdrowie czy dowolne inne priorytety jakie mamy
w swoim życiu. Z drugiej strony dobre planowanie, które jest ściśle związane z efektywnym
zarządzaniem sobą pozwala na realizację marzeń. Posłużę się swoim przykładem. Od wielu lat
marzyła mi się długa podróż. Ale dopóki nie ustaliłem w jasny sposób terminu, sposobu realizacji,

Michał Barczak
Seryjny przedsiębiorca i
startupowiec
Autor książki i kursu
o produktywności
Wielki fan pracy zdalnej, która
umożliwia mu pracę na własnych
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czyli całej drogi, która musi się zadziać, aby cel osiągnąć, pozostawiałem ten temat wyłącznie
w sferze marzeń. Ale w lutym 2018 roku, po roku przygotowań w końcu dopiąłem swego
i wyjechałem na 5 tygodni na Filipiny, wydając mniej, niż żyjąc w Polsce w tym czasie
(uwzględniając bilety!). Marzenia są po to, aby je realizować. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy
potrafimy odpowiednio planować. Nie chcę być pracoholikiem i marnować swojego życia cały czas
pracując i skupiając się wyłącznie na sprawach materialnych. Choć bardzo lubię swoją pracę, wolę
się realizować w innych miejscach. Dobre planowanie umożliwia mi minimalizowanie godzin
przeznaczonych bezpośrednio na pracę zawodową.

Efektywne zarządzanie czasem to umiejętne wartościowanie realizowanych zadań. Zgodnie z tym
co mawiał Eisenhower: „To, co ważne, rzadko bywa pilne, a to, co pilne, rzadko bywa ważne". Warto
tu również wspomnieć o jeszcze jednym fenomenie w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie – to
jak z całego natłoku działań umiejętnie i świadomie wybrać tę jedną rzecz, taką, że gdy będzie
zrobiona wszystkie inne staną się prostsze, albo nieistotne

Monika Księżak
Buisiness Trainer, Coach
HILLWAY Training & Consulting

Czas

na naukę
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Dokształcanie się

Poszerzanie swojej wiedzy poprzez różne aktywności, takie jak czytanie, czy
uczestnictwo w kursach, deklaruje 38% Polaków. Są to częściej kobiety (47%)
oraz osoby dojrzałe, w wieku 45-54 lat (60%). Co zaskakujące, do
dokształcania się najmniejszą wagę przywiązują przedstawiciele pokolenia Z*,
czyli najmłodsi badani (28%). Na zdobywanie dodatkowej wiedzy nastawione są
w dużej mierze osoby z Pokolenia X (aż 67% wskazań).
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 12: Czy się dokształcasz? (robisz kursy, uczęszczasz konferencje, czytasz itp.)
Raport On Time, N=1425, internauci
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Wykres 13: Czy się dokształcasz? (robisz kursy, uczęszczasz konferencje, czytasz itp.)
Raport On Time, N=1425, internauci
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Zdaniem eksperta

38% Polaków dokształca się. Co ciekawe, pracownicy
fizyczni (31%) częściej deklarują dokształcanie się, niż
pracownicy na wyższych stanowiskach, np. prezesi /
członkowie zarządu (16%) oraz właściciele firm (10%).
Co o tym sądzisz? Czym jest to spowodowane?

Być może jest to związane z faktem, że pracownicy fizyczni generalnie zatrzymali swoją edukację
na niższym poziomie, wiec aby nadążyć za obecnym rynkiem muszą więcej siły włożyć w to, aby
dojść do poziomu wykształcenia, np. członków zarządu. Aby być członkiem zarządu, nie można
było zakończyć swojej edukacji na podstawowym poziomie, ale trzeba już do tego czasu bardzo
dużo wysiłku poświęcić na dokształcenie. Można powiedzieć, że taka osoba osiągnęła już pewien
etap, co nie oznacza, że jest to etap ostateczny. Człowiek uczy się przez całe życie, a przynajmniej

Karolina Szuba

powinien.

Board Member / COO
P.H.Z. Baltona S.A.

Trochę inny czynnik powoduje to u właścicieli firm, trochę inny u prezesów z korporacji. Część osób,
z którymi się spotykam na wyższych stanowiskach ma tak wysokie ego, że wydaje im się, iż nie
wypada się uczyć. Skoro idę na szkolenie lub studia, to znaczy, że nie wiem, a skoro jestem
prezesem, to nie mogę nie wiedzieć. U właścicieli firm jest to raczej brak świadomości, że narzędzia
i wiedza może im pomóc. Nie wiedzą, gdzie szukać, aby się uczyć. Wszystko odkrywają od zera.
Firma rośnie, powstają struktury, odkrywają świat na nowo. Wprowadzają rozwiązania, które
w korporacjach zostały już dawno wdrożone. W pewnym momencie nie są w stanie dalej rosnąć

Nikolay Kirov
Partner i Członek Zarządu Kirov
Strategic Negotiators Sp. z o.o.
Dyrektor Kozminski MBA, Kozminski
Executive Business School,
Akademia Leona Koźmińskiego
Koordynator merytoryczny studiów
podyplomowych „Strategiczne
Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem
Sprzedaży”

jako organizacja, za pomocą własnego pomysłu, wtedy zaczynają poszukiwać. Wtedy odkrywają, że
istnieje coś takiego, jak studia, szkolenia, konferencje. Oczywiste jest to, że pracownicy niższego
szczebla chcą się „wybić”. Nie odczuwają presji, że muszą wszystko wiedzieć, dlatego się uczą.

Czy pracownik fizyczny, który robi certyfikat BHP co roku, lub dodatkowe uprawnienia np. na
spawarkę faktycznie się rozwija? Czy po prostu potwierdza swoje umiejętności nabyte w pracy?
W moim najbliższym otoczeniu, większość ludzi bardzo chętnie inwestuje w wiedzę - ale
z określonych tematów, których chcą się nauczyć. Poza tym, warto też wziąć pod uwagę koszty szkolenia kadry managerskiej potrafią kosztować tysiące złotych - i są to często szkolenia
dedykowane.

Michał Barczak
Seryjny przedsiębiorca
i startupowiec
Autor książki i kursu
o produktywności
Wielki fan pracy zdalnej, która
umożliwia mu pracę na własnych
zasadach
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Analizując stanowisko i pozycję zawodową badanych, widać, że na zdobywanie
nowej wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności nastawieni są przede wszystkim
freelancerzy (55%) oraz specjaliści (57%). Co ciekawe, pracownicy fizyczni
(31%) częściej deklarują dokształcanie się, niż pracownicy na wyższych
stanowiskach, np. prezesi i członkowie zarządów (16%) oraz właściciele firm
(10%).

Wykres 14: Czy się dokształcasz? (robisz kursy, uczęszczasz konferencje, czytasz itp.)
Raport On Time, N=1425, internauci
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Nauka, to czytanie

Polacy dokształcają się przede wszystkim poprzez czytanie książek (14%),
czytanie e-booków (13%) oraz czytanie newsletterów, magazynów lub
czasopism (11%). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że generalnie wskazania
na czytanie są dość małe. Dodatkowo, za najbardziej efektywne metody w tym
zakresie badani uważają wcale nie książki, a kursy tradycyjne (9%) oraz
czytanie newsletterów (9%). Mężczyźni za najbardziej efektywne uważają
dedykowane do nauki aplikacje (9%), kobiety zaś - czytanie newsletterów
(16%), tradycyjne kursy (13%) i warsztaty (8%). Ciekawe jest w takim razie to,
że posługujemy się metodami, których nie uznajemy za najbardziej efektywne
i optymalne dla nas.
Wykres 15: W jaki sposób się dokształcasz / poszerzasz wiedzę?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Internauci, w zależności od wieku, preferują różne techniki służące
dokształcaniu i poszerzaniu wiedzy. Co ciekawe, przedstawiciele starszych
pokoleń dość często nie wybrali żadnej z zaproponowanych w badaniu metod odpowiednio 48% osób w wieku 55+ oraz 32% przedstawicieli pokolenia X*,
pomimo, że ci ostatni zdecydowanie najczęściej deklarowali dokształcenie się.
Tradycyjne książki, jak i nowoczesne e-booki i audiobooki, są najpopularniejsze
wśród młodszych milenialsów, a magazyny i czasopisma wśród najstarszych
respondentów. Newslettery najcześciej wskazali starsi millenialsi, a najmłodsi
badani z kolei docenili różne formy dokształcania w grupach lub wymagające
bezpośredniej interakcji z drugą osobą, jak konferencje, warsztaty, kursy, a
także indywidualne lekcje.
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 16: W jaki sposób się dokształcasz / poszerzasz wiedzę?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Czytając książki dokształcają się przedstawiciele większości grup
zawodowych, z wyjątkiem pracowników fizycznych, ale także - co ciekawe prezesów i właścicieli firm. Przedstawiciele tych 2 ostatnich grup preferują już
e-booki, a prezesi dodatkowo e-kursy i zajęcia grupowe, właściciele firm zaś dedykowane aplikacje. Zajęcia grupowe i udział w konferencjach, to metody
wskazywane najczęściej przez osoby na stanowiskach dyrektorskich, a z kolei
kierownicy dużo czytają i biorą indywidualne lekcje. Trzeba też zaznaczyć, że to
oni stosują najwięcej różnorodnych metod dokształcania. Tradycyjne kursy, to
również domena kierowników, ale też specjalistów, a z kolei freelancerzy pozyskując wiedzę - posiłkują się bardzo często różnego rodzaju lekturami książkami i raportami.

Wykres 17: W jaki sposób się dokształcasz / poszerzasz wiedzę?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Warunki do nauki

Polacy najczęściej dokształcają się w domu (26%). Zdecydowanie częściej
preferujemy naukę w ciszy (17%), niż przy muzyce (7%). Z lekcji indywidualnych,
z prywatnym nauczycielem, korzystają najczęściej kobiety (14%), osoby z
pokolenia Z* (20%) oraz mieszańcy wsi (23%). Z nauki na zewnętrz (np. w parku)
najczęściej korzystają osoby w wieku 45-54 lata. Co ciekawe, (już) tylko 6%
korzysta podczas nauki z oferty bibliotek i czytelni.
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 18: W jakich warunkach się uczysz / dokształcasz?
Raport On Time, N=1425, internauci
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W zasadzie tylko osoby z pokolenia X* preferują naukę poza domem, pozostali
badani wybrali jako miejsce nauki dom. Osoby najmłodsze często uczą się
z prywatnym nauczycielem. Ich też najczęściej spotkamy uczących się w
restauracjach. Milenialsi uczą się natomiast „w biegu”, np. w pociągu lub
autobusie czy tramwaju. Im także najcześciej pomaga w nauce muzyka,
podczas gdy osoby z pokolenia X preferują zdecydowanie ciszę.
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 19: W jakich warunkach się uczysz / dokształcasz?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Zdaniem eksperta

Tylko 6% Polaków korzysta podczas nauki z czytelni
i bibliotek. Czy czytelnie i biblioteki przestaną być
potrzebne?

Myślę, że z czasem tak. Już zauważamy, że biblioteki i czytelnie są mniej
wykorzystywane. Wydaje mi się, że wynika to z komfortu życia, dlatego że
kiedyś studenci mieszkali w akademikach po kilka osób w pokoju. Teraz komfort
życia jest wyższy, akademiki nie wyglądają tak jak kiedyś, pokoje są 1-2
osobowe, wiec takie osoby nie muszą już szukać spokojnego miejsca do nauki.
Kiedyś było też więcej rodzin wielodzietnych. Dzieci szukały ustronnego

Karolina Szuba
Board Member / COO
P.H.Z. Baltona S.A.

miejsca do nauki, więc udawały się do czytelni. Teraz wiem, że mniej osób tam
uczęszcza. Moim zdaniem biblioteki powinny być potrzebne, ale myślę, że
czytelnie zostaną wyparte. Biblioteki przeniosą się całkowicie do internetu,
a książki będą zmawiane z dostawą do domu. Myślę, że mogę się one
przekształcić w miejsca spotkań ze sztuką, autorami książek, ciekawymi
wykładami i interpretacjami dzieł.

33
Mobilna nauka to zdecydowanie domena właścicieli firm. Oni często uczą się
w pociągu, czy środkach komunikacji miejskiej. Rzadziej, niż przedstawiciele
innych grup zawodowych, preferują też jednak naukę w domu. Cisza jest
bardzo ważnym elementem sprzyjającym nauce w przypadku freelancerów,
a także kierowników i dyrektorów, choć już w znacznie mniejszym stopniu.
Prezesi i osoby zarządzające często jako miejsce nauki wskazują restauracje.
Przedstawiciele tej grupy biorą także prywatne lekcje. W przypadku prezesów
i dyrektorów częstym towarzyszem nauki jest muzyka. Właścicieli firm
uczących się, raczej spotkamy na łonie natury niż w bibliotece.

Wykres 20: W jaki sposób się dokształcasz / poszerzasz wiedzę?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Pomoce naukowe

Istnieje wiele sposobów na szybkie zapamiętywanie i efektywną naukę. Polacy
chętnie z nich korzystają (78% wybrało chociaż jeden z zaproponowanych)
i najczęściej w tym celu wykorzystują metodę wielokrotnego powtarzania
(22%) oraz robią notatki (21%). 17% mężczyzn (+5 p.p. w stosunku do kobiet)
podczas nauki wykorzystuje zakreślanie kolorowymi markerami, a 19% kobiet
(+11p.p. w stosunku do mężczyzn) - czytanie na głos. Co 10. osoba odsłuchuje
notatki, a co 12. robi własne fiszki.

Wykres 21: Co pomaga Ci w nauce / dokształcaniu?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Zdaniem eksperta

Milenialsi uczą się najczęściej „w biegu”, np.
w pociągu lub autobusie czy tramwaju. Czy warto
wykorzystywać każdą wolną chwilę na naukę?

Nie sądzę, że na naukę należy wykorzystywać każdą wolną chwilę, ale
zdecydowanie nie warto marnować czasu! Jazda pociągiem czy tramwajem, to
świetny moment na nadrobienie zaległości czytelniczych, wysłuchanie
podcastu, naukę języka obcego itp. Nawet 15 minut dziennie może przynieść
pozytywne efekty, o ile będziemy robić to regularnie! Uważam, że jest to

Kasia Kulesza
Autorka bloga
ZORGANIZOWANA.COM

również dobry sposób na umilenie sobie nużącej podróży.

Polacy chętnie korzystają z różnych sposobów na
szybkie zapamiętywanie i efektywną naukę.
Najczęściej w tym celu wykorzystują metodę
wielokrotnego potarzania (22%) oraz robią notatki
(21%). Jakie metody Ty wykorzystujesz? Jakie metody
uważasz za efektywne?
Mamy 18 sposobów uczenia się, jednak w dużym uproszczeniu mamy trzy wzrokowców, słuchowców i kinestyków. To nie jest tak, że tradycyjne uczenie
się jak w szkole, tj. siedzisz za biurkiem, patrzysz na tablicę, czytasz tekst… to
jest jedyny sposób. To jest w zasadzie tylko jeden z przynajmniej 18-stu
znanych sposobów nauki. Stosowanie jednak powszechnie głownie tej jednaj
metody sprawia, że osoby, np. na sali wykładowej, które przyswajają wiedzę w

Nikolay Kirov
Partner i Członek Zarządu Kirov
Strategic Negotiators Sp. z o.o.
Dyrektor Kozminski MBA, Kozminski
Executive Business School,
Akademia Leona Koźmińskiego
Koordynator merytoryczny studiów
podyplomowych „Strategiczne
Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem
Sprzedaży”

inny sposób, w tym momencie „odpadają”. Wszystkie sposoby są efektywne,
ale nie dla wszystkich są to te same sposoby. Trzeba znaleźć swój.

36
Im młodsza osoba, tym cześciej ma wyraźne preferencje co do stosowanych
pomocy naukowych. Najmłodsi badani znacznie częściej niż pozostali, robią
notatki, a potem uczą się poprzez ich odsłuchiwanie. Młodzi milenialsi* chętnie
powtarzają materiał, a 30- i 40-latkowie lubią zakreślać. Co ciekawe,
niezależnie od wieku, dość popularne jest czytanie na głos. Wskazało tę
metodę 12-15% badanych w każdej grupie wiekowej.
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 22: Co pomaga Ci w nauce / dokształcaniu?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Przedstawiciele różnych grup zawodowych mają też różne preferencje
odnośnie wsparcia procesu nauki. Przykładowo dyrektorzy lubią zakreślać
notatki i w ten sposób utrwalać wiedzę, a szybkie czytanie jest najbardziej
lubiane i wykorzystywane przez prezesów i właścicieli firm. Czytaniem na głos
wspierają się kierownicy i dyrektorzy. Notatki z kolei najczęściej robią
specjaliści, kierownicy i freelancerzy. Oni też zwykle przygotowują własne
fiszki. Najmniej różnych pomocy wykorzystują pracownicy fizyczni, ale także
freelancerzy i specjaliści.

Wykres 23: Co pomaga Ci w nauce / dokształcaniu?
Raport On Time, N=1425, internauci
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Nowoczesna nauka
Spośród przedstawionych badanym internautom 10 różnych, nowoczesnych
sposobów na naukę, z największym zainteresowaniem spotkała się metoda,
polegająca na nauce samego procesu uczenia się (21%). Z kolei metoda
masowego uczenia się w społecznościach zdobyła uznanie aż 39% osób
z Pokolenia X, podczas gdy Young Millennials zdecydowanie wybrali klasyczne
majsterkowanie, czyli uczenie się przez działanie i tworzenie rozwiązań.

Wszyscy
badani

Opis rozwiązania*

Young
Pokolenie Z Millenials

Old
Millenials

Xenials

Pokolenie X

Uczenie się uczenia kluczowe dla procesu uczenia jest nie tylko
rozwiązywanie problemów i zadań w oparciu o wiedzę, ale także ogląd całego
procesu, stawianie pytań i tez, poszukiwanie skutecznych metod uczenia się.

21%

33%

19%

18%

19%

22%

Majsterkowanie uczenie się przez działanie i kombinowanie, co może być
fundamentem dla dalszych innowacji i nieszablonowych rozwiązań –
osadzenie uczenia się w otaczającej nas rzeczywistości i w różnych
kontekstach.

20%

12%

30%

20%

17%

10%

Przynieś swoje urządzenie pozwala lepiej wykorzystać potencjał urządzeń
elektroniznych w uczeniu się i zredukować koszty infrastruktury IT w
szkołach, ale jest wyzwaniem dla wielu instytucji, które muszą zadbać o
sprawnie działającą i dostępną dla wszystkich sieć.

17%

12%

22%

18%

21%

29%

Dynamiczne ocenianie wspieranie uczniów w rozwoju przez prowadzących
poprzez bieżące określanie indywidualnych deficytów w wiedzy i
umiejętnościach oraz równoległe identyfikowanie skutecznych sposobów
uzupełniania braków (ocenianie i interwencje prowadzących są nierozłączne).

15%

8%

13%

16%

17%

8%

Projektowanie uczenia się wsparte analityką zbierane dane na temat potrzeb
osób uczących się oraz ich aktywności online są przetwarzane, a następnie
używane do projektowania nowych kursów i zajęć.

15%

16%

19%

16%

11%

5%

Koncepcje progowe konstruowanie procesu uczenia się wokół zagadnień
kluczowych dla danej dziedziny (tzw. progów), zamiast linearnego procesu
przekazywania wiedzy zgodnie z programem nauczania.

14%

13%

11%

19%

13%

12%

Uczenie się poprzez opowiadanie historii (ang. storytelling): tworzenie narracji,
w której umiejscawiane są różne wydarzenia i dane, co pozwala uczącym się w
lepszy sposób ocenić posiadane informacje i przyswoić wiedzę.

14%

14%

15%

14%

11%

22%

Uczenie się podczas wydarzeń i spotkań udział w różnych projektach i
spotkaniach poza uczelnią, podczas których spotykają się osoby
zainteresowane danymi zagadnieniami i zdobywanie praktycznej wiedzy
podczas takich wydarzeń (np. wspólne wymyślania zastosowań dla komputera
Raspberry Pi).

13%

12%

9%

19%

20%

9%

Masowe otwarte uczenie się w społecznościach nowy rodzaj aktywności
online w sieci – tysiące osób bierze jednocześnie udział w dyskusjach w sieci i
tworzeniu projektów, poprzez które dzielą się doświadczeniem i wiedzą.

13%

8%

8%

11%

15%

39%

Odwrócona klasa zamiast tradycyjnych zajęć wykładowych w klasie
aktywności osób uczących się wsparte przez prowadzących oraz materiały
wideo. Dzięki temu można więcej czasu poświęcić na dyskusje i wspieranie
krytycznego myślenia.

12%

10%

18%

14%

14%

8%

*Źródło: eCampusNews.com
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Jeśli chodzi o preferencje różnych grup zawodowych co do nowoczesnych
metod nauki, widać wyraźnie, że majsterkowanie przypadło do gustu
właścicielom firm. Pracownicy fizyczni chcieliby skorzystać z opcji „uczenia się
uczenia”, a dyrektorzy preferowaliby uczenie się podczas spotkań. Ciekawe
jest, że prezesi mają najmniej jednoznaczne poglądy, jeśli chodzi o opisane
rozwiązania. Być może należy interpretować to jako otwartość na różne opcje.

Wykres 24: Z których nowoczesnych metod nauki skorzystał(a)byś?
Raport On Time, N=1425, internauci
70%

pracownik fizyczny
freelancer
specjalista
kierownik/menedżer średniego szczebla
dyrektor/menedżer wyższego szczebla
prezes/członek zarządu
właściciel firmy

60%

50%

40%

30%

20%
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Przynieś swoje urządzenie

Dynamiczne ocenianie

Projektowanie uczenia się wsparte analityką

Odwrócona klasa

Uczenie się poprzez opowiadanie historii

Masowe otwarte uczenie się w społecznościach

Uczenie się podczas wydarzeń i spotkań

Uczenie się uczenia

Majsterkowanie

0%

Koncepcje progowe

10%

Nauka
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Nauka, a urządzenia

Urządzenia z dostępem do internetu mogą nam pomagać lub przeszkadzać
w nauce, oczywiście w zależności od tego, w jaki sposób z nich korzystamy.
Ponad połowa Polaków (53%) jest zdania, że smartfon, tablet, czy laptop jest
pomocny podczas nauki. Wydaje się, że to niski odsetek. Poparcie dla tego typu
urządzeń jest niższe wśród kobiet (50%) oraz xenialsów* (49%) i osób
z pokolenia Silver Power (29%). Może to wynikać z faktu, że urządzenia mobilne
często wysyłają powiadomienia, które rozpraszają podczas nauki
i przeszkadzają w skupieniu się.
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 25: Czy Twoim zdaniem urządzenia typu smartfon/laptop pomagają czy utrudniają dzieciom naukę?
Raport On Time, N=1425, internauci

53%

wszyscy badani

47%
pomagają w nauce

utrudniają naukę

Wykres 26: Czy Twoim zdaniem urządzenia typu smartfon/laptop pomagają czy utrudniają dzieciom naukę?
Raport On Time, N=1425, internauci

60%

Pokolenie Z

57%

Young Millennials

43%

63%

Old Millennials

37%

49%

Xennials

51%

57%

Pokolenie X

Silver Power

40%

43%

29%

71%
pomagają w nauce
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Zdaniem eksperta

Aż 47% badanych jest zdania, że nowoczesne
urządzenia z dostępem do internetu utrudniają naukę.
Co jest tego przyczyną? Czy urządzenia z dostępem
do sieci są wykorzystywane głównie do celów
niezwiązanych z poszerzaniem wiedzy?
Jeżeli ktoś mądrze potrafi korzystać z urządzeń i internetu ,to dostęp do sieci ułatwia mu naukę.
Można zawsze szybko wyszukać informacje, które są potrzebne, w dowolnym miejscu i czasie.
Jeżeli osoby nieumiejętnie korzystają z dostępu do sieci, wykorzystują internet tylko do gier lub do
korzystania z portali społecznościowych, to rozprasza ich koncentrację i może utrudniać naukę.
Jeżeli mogę się odnieść do uczniów, którzy szukają rozwiązania zadania w Internecie, to nie
wysilają się samodzielnie, aby znaleźć rozwiązanie, nie rozwiązują zadania metodą prób i błędów, ale
„wrzucają” zadanie do internetu, aby ktoś za nich znalazł rozwiązanie. To nie rozwija umiejętności
poszukiwania rozwiązania. Jeżeli pomyślimy o uczniach i milenialsach, to internet jest przez nich

Karolina Szuba
Board Member / COO
P.H.Z. Baltona S.A.

raczej wykorzystywany w celach rozrywkowych. Jeżeli chodzi o osoby dojrzałe, uważam, że
internet jest wykorzystywany raczej do celów naukowych, poszerzania wiedzy, poszukiwania
informacji o świecie.

Internet pełen jest rozpraszaczy. Korzystam z wielu aplikacji, które odcinają mi dostęp do internetu,
kiedy pracuję. Ostatnio pojawia się bardzo popularny trend związany z pracą głęboką - czyli
tunelowaniem się i pełnym skupieniu na pracy, bez żadnych rozpraszaczy. Internet utrudnia też
naukę, ponieważ mózg szybko uczy się, że nie ma sensu zapamiętywać nowych informacji, skoro
zawsze są one pod ręką. Po co pamiętać, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, skoro
w dowolnym momencie mogę tą informację sprawdzić na telefonie (albo nawet na smartwatchu!).

Michał Barczak
Seryjny przedsiębiorca
i startupowiec
Autor książki i kursu
o produktywności
Wielki fan pracy zdalnej, która
umożliwia mu pracę na własnych
zasadach

Z drugiej strony np. w kontekście produktywności to rzecz pozytywna. Nasz mózg wg Davida
Allena działa jak stary komputer. Ma bardzo ograniczone zasoby pamięci operacyjnej. Im więcej
rzeczy zostawiamy mu do pamiętania, tym gorzej działa. Dlatego warto przerzucić tzw.
niezamknięte pętle do zewnętrznego systemu. W ten sposób oszczędzamy zasoby. Mózg nam nie
przypomni o 15:30 za tydzień w piątek, że mieliśmy jeszcze wpaść na pocztę i odebrać przesyłkę.
Dobry system do produktywności już tak.

Te 47% jest to raczej pokolenie „Babyboomers” i pokolenie X, których przedstawiciele nie do końca
potrafią korzystać z urządzeń. Zauważyłem, że wielu przestawicieli pokolenia Y słucha podcastów.
To to, co możemy zobaczyć w tramwajach i autobusach - mamy masę osób ze słuchawkami, które
słuchają i się uczą w ten sposób. Myślę, że tradycyjne sposoby nauki już niedługo odejdą
w niepamięć. Obecnie bardzo wiele kursów jesteśmy w stanie odbyć za pomocą dostępu do
internetu i urządzenia mobilnego. My staramy się w miarę możliwości wdrażać sposoby nauki przez

Nikolay Kirov
Partner i Członek Zarządu Kirov
Strategic Negotiators Sp. z o.o.
Dyrektor Kozminski MBA, Kozminski
Executive Business School,
Akademia Leona Koźmińskiego
Koordynator merytoryczny studiów
podyplomowych „Strategiczne
Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem
Sprzedaży”

internet, dlatego według mnie urządzenia z dostępem do sieci zdecydowanie ułatwiają naukę.
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Największymi entuzjastami wsparcia nauki przez technologię, czyli
wykorzystywania w procesie kształcenia i dokształcania urządzeń typu laptop,
czy smartfon, są zecydowanie właściciele firm. Aż 72% badanych w tej grupie
zgodziło się z opinią, że urządzenia z dostępem do sieci pomagają w nauce.
Wielu zwolenników zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu ma
też wśród specjalistów i kierowników. Z kolei najbardziej sceptycznie do takiej
wspieranej nowoczesnymi urządzeniami nauki podchodzą prezesi i członkowie
zarządów.

Wykres 27: Czy Twoim zdaniem urządzenia typu smartfon/laptop pomagają czy utrudniają dzieciom naukę?
Raport On Time, N=1425, internauci

48%

pracownik fizyczny

45%

freelancer

kierownik/menedżer
średniego szczebla

prezes/członek zarządu

właściciel firmy

55%
66%

specjalista

dyrektor/menedżer
wyższego szczebla

52%

34%

58%

42%

40%

60%

32%

68%
72%
pomagają w nauce
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Edukacja w Polsce

Przy okazji badania postanowiliśmy zapytać Polaków o ich zdanie na temat
obecnie obowiązującego systemu nauczania. 59% Polaków deklaruje, że
system edukacyjny w Polsce nie jest dobry. Tego zdania w podobnym stopniu
są kobiety, jak i mężczyźni, natomiast znacznie cześciej osoby z pokolenia
Silver Power* oraz osoby najmłodsze - przedstawiciele pokolenia Z i młodzi
milenialsi.
* zobacz definicje pokoleń na str. 49

Wykres 28: Czy uważasz, że system edukacyjny w Polsce jest dobry?
Raport On Time, N=1425, internauci

10%

31%

30%
tak

raczej tak

29%

raczej nie

nie

Wykres 29: Czy uważasz, że system edukacyjny w Polsce jest dobry?
Raport Wyścig z czasem, N=1425, internauci

Pokolenie Z

Young Millennials

Old Millennials

Xennials

Pokolenie X

Silver Power

7%

9%

11%

46%

38%

25%

7%

45%

40%

10%

27%

46%
20%

11%

19%
26%
24%

24%

50%
16%

13%

14%
tak

59%
raczej tak
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Wykres 30: Czy uważasz, że system edukacyjny w Polsce jest dobry?
Raport On Time, N=1425, internauci
pracownik fizyczny

12%

freelancer

12%

specjalista

12%

kierownik/menedżer
średniego szczebla

4%

dyrektor/menedżer
wyższego szczebla

prezes/członek zarządu

wlaściciel firmy

22%

34%

30%

21%

37%

49%

14%

45%

25%

23%

20%
7%

32%

28%

48%

16%

44%

30%

9% 2%

16%
19%

79%
tak

raczej tak

10%
raczej nie

nie

Najbardziej pochlebnie o systemie edukacji w Polsce wyrażają się osoby
zajmujące stanowiska dyrektorskie i specjaliści. Wśród nich pozytywnie
o systemie edukacji wypowiedziało się odpowiednio 68% i 61%. Najgorzej
oceniają go zaś właściciele firm, freelancerzy i pracownicy fizyczni.
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Zapytaliśmy w związku z tym Polaków, co nie podoba im się w obecnym
systemie i co, ich zdaniem, należy zmienić. Kilka propozycji przedstawiamy
poniżej.

Dlaczego system edukacji w Polsce nie jest dobry?

Szkoła uczy tylko teorii, a zero praktyki.
Duża ilość materiału, który nie ma za wiele wspólnego
z określonym kierunkiem studiów.
Brak nauczania ukierunkowanego na jeden, najważniejszy
kierunek, jak np. w Ameryce.
Małe zaangażowanie nauczycieli.
Ponieważ jest niezrozumiały dla większości młodych uczniów.

Co należy zmienić w obecnym systemie edukacji?

Więcej zajęć praktycznych, dostosowanych do rynku pracy.
Pozwolić dzieciom na wyrażanie własnej opinii.
Zmienić system tak, by studenci, którzy idą na dany kierunek, uczyli się
faktycznie tego co ich interesuje. Ponadto dobrze by było zmniejszyć ilość
robienia prezentacji przez studentów, ponieważ nic to nie wnosi do
zdobywania wiedzy.
Prowadzić więcej dyskusji.
Skupić się na konkretnych umiejętnościach, dać możliwość wyboru ścieżki
dla potencjalnych specjalistów - sami wybieramy czego chcemy się uczyć
więcej.
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Metoda badawcza
•

Raport powstał na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego przez

•

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-

Mobile Institute.

Assisted Web Interview) - responsywnych ankiet elektronicznych
emitowanych na stronach www oraz w wysyłce mailowej.

•
•
•

Zebraliśmy dane od 1425 internautów.

Badanie zrealizowano we wrześniu 2018 roku.

Struktura próby internautów została skorygowana przy użyciu wagi
analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15
i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

•
•

W analizie wzięte zostały pod uwagę tylko kompletne ankiety.

W badaniu i raporcie przez Pokolenie Z rozumiemy osoby urodzone po 1996
roku, Young Millennials (młodsi milenialsi) - osoby urodzone w latach
1990-1995, Old Millennials (starsi milenialsi) - osoby urodzone w latach
1984-1989, Xennials - osoby urodzone w latach 1975-1983, Pokolenie X osoby urodzone w latach 1965-1974 oraz Silver Power - osoby urodzone
w latach 1946-1964.
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Mobile Institute to nowoczesna firma badawcza. Od 5 lat pomagamy na co dzień
firmom i markom budować pozytywne doświadczenia konsumentów zgodnie z naszym
motto „make your customers proud”, a tym samym zwiększać ich sprzedaż i przewagę
rynkową.

Trzymamy rękę na „pulsie rynku” śledząc najnowsze trendy i publikując raporty
w ważnych dla biznesu tematach, m.in. dotyczących wymagań wobec marek, czy
zwyczajów i ścieżek zakupowych. Mamy przyjemność działać w tym zakresie, m.in.
z takimi markami jak Allegro, Visa, Interia czy Izba Gospodarki Elektronicznej.

Wykorzystujemy własne zaawansowane technologicznie narzędzia badawcze, w tym
system responsywnych ankiet elektronicznych opinie.mobi, platformę
społecznościową brand heroes i panel raportowy online pozwalający na dostęp do
wyników badań w trybie 24/7 oraz wygodną analizę i obserwację trendów.

Chętnie pomożemy Ci poznać wymagania Twoich klientów. Skorzystaj z jednej
z naszych kliento-centrycznych usług:

•
•
•
•
•
•
•

Badania internautów

Wielokanałowy monitoring opinii i satysfakcji (sklepy stacjonarne - online mobile - social media - mailingi - sms’y)

Tworzenie i zarządzanie społecznościami zaangażowanych klientów marek
w ramach platformy brandheroes.club

Opracowywanie strategii biznesowych opartych na danych

Segmentacja klientów

Szkolenia firm w zakresie trendów rynkowych i zachowań konsumenckich

Obsługa informacyjna menedżerów, tzw. „data concierge”

Wykorzystaj swój kod rabatowy na pierwsze badanie. Na hasło „make your customers
proud” otrzymasz 10% zniżki.

Do usłyszenia!

Katarzyna Czuchaj-Łagód
Dyrektor zarządzająca
Mobile Institute
kasia@mobileinstitute.eu
664 446 226
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dziękujemy za zainteresowanie
raportem
czekamy na Twoje pytania:
biuro@mobileinstitute.eu

