


 Przybywa Ci coraz więcej obowiązków i zadań? 

 Przychodzisz do pracy coraz wcześniej  

i wychodzisz coraz później? 

 Stos dokumentów na Twoim biurku stale rośnie? 

 Codziennie coś przesuwasz na „jutro”? 

 Weekendy poświęcasz na „nadgonienie” pracy? 

 Trudno Ci znaleźć czas na przyjemności? 

 Ciągle masz ochotę odpocząć? 

Nie mam czasu, gdybym miał więcej czasu to... 
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Ponieważ: Czas robi swoje, a ty człowieku? 
S. J. Lec  

NIE 
CZAS – czwarty wymiar naszej egzystencji. 

Wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń 

oraz odstępy czasowe. Dla ludzi mierzony  

w dniach, niekiedy sekundach, które przemijają. 
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Czy CZASEM można zarządzać 



Od powstania świata czas jest niezmienny. 

Godzina ma 60 min., minuta - 60 sek. Każdy  

z nas ma 24 godziny na dobę, 168 godzin 

tygodniowo i 8.760 godzin rocznie. 

Powinniśmy zatem zacząć zarządzać sobą 
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Lepsza organizacja siebie w czasie to 

sposób na pogodzenie presji czasu  

i czekających zadań z osiąganiem naszych 

celów. Dzięki temu możemy zmniejszyć 

stres do minimum i stać się bardziej 

efektywnymi w działaniu. 
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Większość z nas cierpi na chroniczny brak czasu 

dlatego istotną może okazać się wiedza na 

temat: ile czasu wykonujemy określone 

czynności, a ile z tego czasu marnujemy.  

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIEZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE  

Wiedza ta pozwala odkryć najsłabsze strony 

naszego stylu pracy i określić błędy  

w gospodarowaniu sobą w czasie.  
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Alokacja 
czasu 

Zadania 

Więzi              
z innymi 

Ja 

Bezkieru
nkowa 

alokacja 

Wszystkie czynności, które 
traktujemy jako nasz 
obowiązek: praca, gotowanie, 

nauka języka itp. 

Spotkania z rodziną,   
znajomymi, przyjaciółmi 

Wszystko co robimy dla 
siebie i sprawia nam to 
przyjemność: spacer, joga, 

czytanie 

Czynności, które pozornie 
przynoszą relaks: nałogowe 

oglądanie tv, chodzenie po galeriach 
handlowych, bez konkretnej 
potrzeby, surfowanie po Internecie 
bez kontentego powodu 
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Ćwiczenie: 
 Jak rodzisz sobie ze swoim czasem 1 : 

http://codziennielepsi.com/?page_id=57  



Godziny Aktywności przeciętnego dnia POŚPIECH 

24:00 - 6:00 Sen 0 

6:00 – 6:30 Wybudzanie 10% 

6:30 Wstawanie 90% 

6:30 – 7:00 Toaleta i śniadanie 85% 

7:00 Wyjście z domu 85% 

7:00 – 7:30 Dojazd do pracy 90% 

7:30 Rozpoczęcie pracy 20% 

12:30 Lunch 80% 

17:00 Wyjście z pracy 90% 

17:30 Odrób dziecka z przedszkola 90% 

18:30 Kolacja 50% 

19:00 Internet 30% 

21:00 TV 0% 

24:00 Toaleta i spanie 20% 
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Dzień przeciętnego Polaka 



Na podstawie: Zarządzanie sobą w czasie, Akademia Rozwoju Gazety Prawnej 

UWAGA! Pośpiech, szczególnie w sytuacji kiedy 

nagle przyśpieszamy np. od 0% do 90% NIE jest 

zdrowy, ani dla organizmu, ani dla zdrowia 

psychicznego! 

Skąd ten pośpiech?  

Uczymy się go już od dzieciństwa od naszych  

rodziców, dziadków, nauczycieli. 
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Zatrzymaj się, musisz poczekać, 
aby dogoniła Cię Twoja dusza... 

Chińskie przysłowie mówi: 

...ale nie stój zbyt długo bo 
Tobie ucieknie. 

A ja dodam: 

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIEZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE  

Ćwiczenie: 
Czy ja się spieszę?: 

http://codziennielepsi.com/?page_id=57  





Na podstawie: P. Forsyth, Efektywne zarządzanie czasem, One Press, 2003, s. 18-19, T. Johns, Doskonałe zarządzanie czasem, Rebis, 2003, s. 156-158  
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Cały artykuł: http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/jak-wyglada-dzien-pracy-przecietnego-polaka,18226.html 

Ćwiczenie: 
 Jak rodzisz sobie ze swoim czasem 2 : 

http://codziennielepsi.com/?page_id=57  



Dziennik aktywności to rejestr naszych codziennych 
czynności. Prowadzenie dziennika aktywności pomaga 
zarejestrować, przeanalizować i zrozumieć jak 
spędzamy czas i kiedy działamy najefektywniej.  

Data: Dzień tygodnia: 

Lp. Czynność / zadanie 
Godzina 

rozpoczęcia 

Czas 

trwania  
w minutach 

% całości 

doby 
Uwagi 

            

            

            

            

            

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIEZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE  



 Prowadź zapisy codziennie minimum przez 2-3 
tyg. 

 Dokonuj wpisy w stałych odstępach czasu np. raz 
na godz. (mniejsze prawdopodobieństwo pominięcia jakiejś czynności) 

 Zapisuj wykonane działania dość szczegółowo. 
Pamięć jest krótka. 

 Nie pomijaj pozornie błahych zdarzeń. 

 Analizy aktywności dokonaj dopiero po 
zakończeniu powadzenia zapisów, czyli po 2-3 tyg. 

Jak prowadzić dziennik aktywności: 
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Ćwiczenie: 
 Twój dziennik aktywności: 

http://codziennielepsi.com/?page_id=57  
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Krzywa zakłóceń pokazuje, jak kształtują się 

okresy względnego spokoju i podwyższonego 

ruch w ciągu dnia pracy w biurze.  

Ułatwia zaplanowanie wykonywania 

określonych zadań w czasie dnia pracy. 





Możemy wyróżnić ok.200 pożeraczy czasu, które 
utrudniają nam na co dzień pracę.  
Z perspektywy różnych funkcji możemy wyróżnić 
różne rodzaje złodziei czasu. 
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Funkcja Przykładowe pożeracze czasu 

Planowanie brak planowania 

brak lub niejasne cele 

nierealistyczne terminy 

 za dużo celów naraz 

brak priorytetów 

 zbyt sztywny terminarz 
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Funkcja Przykładowe pożeracze czasu 

Organizowanie  osobiste niezorganizowanie 
 bak zakresu kompetencji 
 brak odpowiednich narzędzi 
 brak zasobów 
 bałagan w miejscu pracy 
 gaszenie pożarów 
 nadmierna biurokracja 
 skomplikowana struktura organizacji 
 zbyt skomplikowane procedury 

Kierowanie  niejasne polecenia 
 brak informacji zwrotnych 
 brak lub nadmiar instrukcji 
 konflikty 
 szukanie winnego 
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Funkcja Przykładowe pożeracze czasu 

Monitorowanie 
/ kontrola 

 brak samokontroli 
 brak kwantyfikacji celu 
mylenie działań z wynikami 
 pozostawianie nie zakończonych zadań 
 zbyt częste i długie raporty 
 zbyt dużo kontroli 

Komunikowanie 
się 

 błędy w komunikacji 
 nieumiejętność słuchania 
 bujne życie towarzyskie 
 gaduły 
maile z dowcipami  
 zbyt długie rozmowy telefoniczne 
 zbyt długie narady 
 niezdolność do powiedzenia „nie” 



Test: 
Test uzależnienie od internetu: 

http://codziennielepsi.com/?page_id=57  
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Funkcja Przykładowe pożeracze czasu 

Decydowanie obawa przed błędem 
odwlekanie 
nagłe decyzje 
brak  wariantów  
niedobór informacji 
 zbyt dużo informacji 

Inne buszowanie w Internecie 
bujanie w obłokach 
natrętni współpracownicy 
 stres 
 zepsuty sprzęt 



  
Efekt piły 

Człowiek oderwany od 
wykonywanego zadania  
nawet na krótko, potrzebuje 
dodatkowego czasu na 
rozkręcenie się, osiągniecie 
odpowiedniego stopnia 
koncentracji, przypomnienie 
sobie na czy skończył  
i ponowne wciągnięcie do 
pracy.  
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Ćwiczenie: 
Moi złodzieje czasu: 

http://codziennielepsi.com/?page_id=57  



Zarządzane sobą w czasie jest czynnością 
„osobistą”. Problemy z czasem mogą wynikać 
ze specyficznych uwarunkowań 
psychologicznych, takich jak: odwlekanie, 
perfekcjonizm, pracoholizm, zachowania typu 
A, czy specyficzne nawyki codzienne.  
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Dla osób „typu A”, wg. wzorca pracy M. Friedmana i R. Rosenmana, czas 
jest wrogiem, przeszkodą w dążeniu do celu. Cechuje je 
chęć osiągnięcia jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie. 

nieustający pośpiech i niecierpliwość 
ambicja i zamiłowanie do współzawodnictwa  
wysokie wymagania w stosunku do siebie i do innych 
żywa mimika i gestykulacja, szybkie mówienie, 

chodzenie 
wykonywanie kilku czynności naraz  
chorobliwa punktualność  
nieumiejętność odpoczywania 
agresja w sytuacjach przegrywania rywalizacji 

Na podstawie: M. Fane, Stres, kiedy pomaga, a kiedy szkodzi, jak zmienić go w sojusznika, Księgarnia świętego Wojciecha, Poznań, 2006,  

Cechy charakterystyczne:  
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Osoby „typu B”, wg. wzorca pracy M. Friedmana i R. Rosenmana, często 
zatrzymuje się na etapie planowania, czuje się znudzony 
zanim zakończy pracę. Kolekcjonuje zbyt wiele danych.  

zrelaksowany, wyluzowany 
  ma zawsze czas, nigdy się nie śpieszy 
  chodzi, mówi powoli  
  często się spóźnia 
  ma dużo odprężających hobby 
  cierpliwy; dobry słuchacz 
  troskliwy 
  potrzebuje dużo czasu żeby podjąć decyzję 

Cechy charakterystyczne:  
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Na podstawie: M. Fane, Stres, kiedy pomaga, a kiedy szkodzi, jak zmienić go w sojusznika, Księgarnia świętego Wojciecha, Poznań, 2006,  



Chęć robienia wszystkiego samemu 

Niechęć do delegowanie zadań 

Dlaczego to robimy:  

 bo uważamy, że sami zrobimy to najlepiej 

 bo uważamy, że zbyt dużo czasu stracimy na 
wytłumaczenie, na czym polega zadanie 

 bo boimy się, że inny mogą to zrobić lepiej 
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Robienie rzeczy „niepotrzebnych” i na 
„wszelki wypadek” 

Brak umiejętności ustalania priorytetów 

 z przyzwyczajenia (ręcznie wypisywanie faktur, zamiast 

korzystania z gotowych programów) 

 dla zabezpieczenia się (zrobienie dodatkowych kopii 

dokumentów) 

 bo chcemy uniknąć czegoś innego (katalogowanie  

i sortowanie plików, zamiast napisanie raportu)  

 bo tak wypada (mycie okien raz w miesiącu) 

 bo może się przyda (wielogodzinne przygotowywanie 

prezentacji do nowego szkolenie, o które wstępnie zapytał klient) 

Dlaczego to robimy:  
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Odwlekanie 
Świadome lub nawykowe odkładanie na później 
spraw, decyzji. 

 boimy się porażki lub próbujemy unikać 
odpowiedzialności 
 jesteśmy przytłoczeni rozmiarami i złożonością 

zadania 
 zbyt długo analizujemy zadanie i możliwe rozwiązania 
 brakuje nam odpowiednich umiejętności 
 zapominamy  
 krytyki, negatywnej oceny 
 brak nam motywacji i/lub mamy słomiany zapał 
 jesteśmy niesamodzielni i ciągle liczymy na pomoc 

Dlaczego to robimy:  
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Perfekcjonizm 

Stałe dążenie do osiągnięcia jak najlepszych, 
efektów swoich działań 

 próbujemy udowodnić sobie i otoczeniu, że jesteśmy 
najlepsi 

 jesteśmy zaabsorbowani tym, co pomyślą o nas inni 
 nigdy nie jesteśmy zadowoleni z efektów swojej pracy 
 brak nam pewności, to z kolei powoduje obsesyjne 

doprowadzanie rzeczy do całkowitego porządku 
 wiele wymagamy od siebie i od innych 
 jesteśmy bardzo wrażliwi na krytykę 
 nie lubimy przegrywać 

Dlaczego to robimy:  
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Pracoholizm 
Oznacza uzależnienie od pracy. Osoba uzależniona 
od pracy nie może się bez niej obejść bez względu, 
jak szkodliwe jest to dla jej zdrowia psychicznego.  

 chcemy być docenieni 
 chcemy awansować, więcej zarabiać 
 chcemy być najlepsi 
 boimy się wolnego czasu, bo nie potrafimy go 

sobie zorganizować 
 uciekamy od problemów życia osobistego 

Dlaczego to robimy:  
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Specyficzne nawyki codzienne 

Uzależnienie od nawyków, często drobnych, z 
których czasami nie zdajemy sobie w pełni sprawy: 

 kawa przed rozpoczęciem pracy 
 papieros po każdym telefonie 
 rysowanie w czasie rozmów telefonicznych 
 oglądanie seriali 
 zbyt częste pisanie sms 
 gry komputerowe 
długie kąpiele w wannie 
 codzienne mycie włosów   
 inne... 
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Test: 
Mój styl zarządzania sobą: 

http://codziennielepsi.com/?page_id=57  



Jest wiele sposobów i narzędzi pomagających 

przezwyciężyć „złodziei czasu”, ale nie wszystkie 

będą skuteczne dla każdego.  

Zarządzanie sobą w czasie jest sprawą 

indywidualną, która zależy, tak od naszych 

umiejętności i wiedzy, jak i predyspozycji i cech 

osobowościowych. Dodatkowym czynnikiem 

może być też otoczenie w którym 

funkcjonujemy.  
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Złodzieje czasu Przykładowe rozwiązanie 

Bałagan  
w miejscu 
pracy 

 oddziel ważne dokumenty od śmieci 

 schowaj ważne, ale niepotrzebne w tej chwili dokumenty 

 zapisuj wszystko na dużych kartkach papieru 

 zachowuj swoje notatki  

 sprzątnij biurko i szuflady 

 czyść systematycznie dysk komputera 

 uporządkuj swoje sprawy przed wyjściem z biura 

 używaj kalendarza i organizera 

Bariery  
w 
komunikacji 

 zadawaj pytania – zdobywasz informacje 

 unikaj pytań zamkniętych 

 stosuj komunikacje dwustronną, weryfikuj 

 naucz się słuchać 

 nie reaguj emocjonalnie 
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Złodzieje czasu Przykładowe rozwiązanie 

Buszowanie  
w Internecie 

 skoncentruj się tylko na wyszukiwaniu potrzebnych  
w danej chwili informacji  

 korzystaj ze sprawdzonych, wiarygodnych stron 
 zamów śledzenie, selekcjonowanie i przesyłanie informacji 

od firmy specjalizującej się w tym 

Gaduły  naucz się mówić Nie. Np. Teraz nie mam czasu na 
rozmowę. Chcę się zająć sprawą, która jest dla mnie 
ważna.  

 sygnalizuj gadułom na początku, jaki czas pozwalasz im 
zająć: Mam dla Ciebie 5 minut. Możemy pogadać do 17-tej 

 nie zachęcaj do rozmowy, np. unikaj kontaktu wzrokowego, 
zerkaj na zegarek  

Maile  
z dowcipami 

 na takie rzeczy podawaj tylko prywatne adresy mailowe 
 prywatne konta odbieraj w domu 
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    Złodzieje czasu Przykładowe rozwiązanie 

Gaszenie 
pożarów 

 po rozwiązaniu danego kryzysu przeanalizuj całe zdarzenie  
i wyciągnij wnioski na przyszłość 

 znajdź adwokata diabła - będzie przewidywał co może 
pójść źle 

 przekaż rozwiązywanie problemu innym, nie jesteś   
niezastąpiony 

 nie angażuj się w każdy kryzys, jeśli nie dotyczy Ciebie 

Konflikty  nie udawaj, że nie ma konfliktu – nastąpi eskalacja 

 staraj się rozpoznać i tłumić konflikty w zarodku 

 staraj się rozwiązywać problemy w sposób pokojowy  

 zawsze rozpoznaj źródło konfliktu 
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    Złodzieje czasu Przykładowe rozwiązanie 

Nadmierna 
biurokracja 

 skłoń szefa, aby przeanalizował z tobą zasadność 
tworzenia wszystkich twoim zdaniem zbędnych 
dokumentów 

 zaproponuj racjonalne rozwiązania i przedstaw szefowi do 
zaopiniowania 

Niedobór 
informacji 

  rozpoznaj informacje i źródła informacji, których 
potrzebujesz 

  jeśli nie jesteś na liście obiegu inf. niezbędnych dla 
Ciebie, poproś, aby Cię do niej dołączono 

 ustal system informowania, raportowania itp. między  
swoimi współpracownikami 

Bujanie  
w obłokach 

Marzeniom oddawaj się poza pracą 
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    Złodzieje czasu Przykładowe rozwiązanie 

Natrętni 
pracownicy 

 stwórz listę ludzi: a) którzy mogą mieć do Ciebie 
nieograniczony   dostęp, b) dla których znajdziesz czas na 
określonych zasadach, c)  których powinieneś unikać 

 pytaj o co chodzi i ustalaj termin spotkania 
 naucz ich, aby przesyłali jedno- lub dwuzdaniową notatkę 
 ustaw biurko tak, abyś nie miał kontaktu wzrokowego  

z  przechodzącymi osobami 
 jeśli masz podwładnego to wykorzystaj go jako fire wall 
 jeśli masz taką możliwość wprowadź godziny przyjęć 
 przeszkol pracowników z Zarządzania sobą w czasie 
 staraj się wyglądać ma pogrążonego w prawdziwej pracy 

Brak lub 
niejasne cele 

 poproś szefa o sprecyzowanie twoich celów; określcie 
wspólnie priorytety i kryteria rozliczania celów 

 uściślij te cele, które już masz 
 sprawdź, czy są zgodne z zasadą SMART 
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    Złodzieje czasu Przykładowe rozwiązanie 

Skomplikowa
na struktura 
organizacji 

 poproś przełożonego o cele firmy i waszego działu 
 podejmuj rozmowy na temat swoich celów z kolejnymi 

osobami w hierarchii  
 sam opracuj kierunki swoich działań i priorytety  

i dokładnie wszystkich o tym informuj 
 jeśli musisz wykonać zadania dla więcej niż jednej osoby, 

spraw, aby szefowie tych zleceń między sobą ustalili 
kolejność twoich działań 

Zbyt 
skomplikowa
ne procedury 

 skłoń szefa, aby przeanalizował z tobą procedur, których 
nie rozumiesz 

 jeśli nadal wydają ci się zbyt skomplikowane zaproponuj 
inne rozwiązania i przedstaw szefowi do zaopiniowania 
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    Złodzieje czasu Przykładowe rozwiązanie 

Zbyt długie 
narady - 
prowadzący 

 zaplanuj porządek zebrania i czas jego trwania 

 rozpocznij naradę punktualnie 

 trzymaj się zaplanowanych punktów 

 kieruj zebraniem: przerywaj długie wypowiedzi, czy 
kłótnie 

 podsumowuj postępy w dyskusji 

 upewnij się że wszyscy zrozumieli co ustalono 

 zakończ zebranie o wyznaczonym czasie 

 roześlij po zebraniu ustalenia do wszystkich  uczestników 

 sprowadzaj dyskusję na właściwe tory 

Stres  staraj się unikać sytuacji stresujących 
 naucz się zarządzać stresem 
 stosuj metody relaksacji 
 myśl pozytywnie 
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    Złodzieje czasu Przykładowe rozwiązanie 

Zbyt długie 
rozmowy 
telefoniczne 

 jeśli masz sekretarkę, niech ona odbiera telefony i łączy 
tylko najważniejsze 

 postaraj się o telefon z wyświetlaczem numerów 
 wykorzystuj automatyczną sekretarkę/pocztę głosową 
 odpowiadaj monosylabami 
 nie zadawaj pytań otwartych 
 bądź asertywny 
 zawsze możesz powiedzieć, że ktoś właśnie wszedł, lub że 

masz spotkanie itp. – rozmówca cię nie widzi 

Brak 
informacji 
zwrotnych 

 sprecyzuj, jakiego rodzaju informacje zwrotne chcesz 
uzyskać 

 zidentyfikuj osobę, od której takie informacje możesz 
otrzymać 

 wybierz odpowiedni czas spotkania i umów się 
 wyjaśnij dlaczego oczekujesz informacji zwrotnych 
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Za dużo 
celów naraz 

 wybierz najważniejsze dla siebie i możliwe do 
zrealizowanie cele 

 wśród nich ustal priorytety 
 zaplanuj realizacje priorytetowych celów 
 spróbuj określić kiedy będziesz mógł realizować kolejne 

cele 

Mylenie 
działań  
z wynikami 

 zdefiniuj konkretny cel 
 następnie zastanów się, w jaki sposób będziesz mierzył, 

czy go realizujesz 
 dalej określ wyniki, jakie zamierzasz osiągnąć po 

wykonaniu zadania / projektu oraz w jakim czasie 
 dopiero teraz określ działania, jakie podejmiesz, aby 

osiągnąć swój cel 
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Odwlekanie   analizuj dokładnie sytuację i wszystkie dostępne 
rozwiązania 

 redukuj dysonans poznawczy 
 nie bój się swojej intuicji, ale używaj jej z rozwagą 
 dziel się odpowiedzialnością z innymi 
 zwróć uwagę na wszystko, czego unikasz i zwalczaj obawy 
 stawiaj sobie mniejsze, krótkoterminowe cele 
 stosuj automotywację 
 dobrze planuj 
 przedyskutuj problem, może nie jest taki duży jak się 

wydaje 
 zapytaj siebie: Co może się wydarzyć „najgorszego, jeśli 

zrobię to teraz? 
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Zachowanie 
typu A 

 spróbuj się wyciszyć 
 znajdź jakieś hobby  
 redukuj ważność wydarzeń 
 stosuj metody relaksacji 
 myśl pozytywnie 

Zachowanie 
typu B 

 wytyczaj sobie jasne, proste i krótkoterminowe zadania 
 nagradzaj siebie po wykonaniu zadania 
 stosuj techniki samomotywacji 

Specyficzne 
nawyki 

 uświadom sobie jakie masz nawyki i jak wpływają na 
Twoje życie 

 pozbądź się tych negatywnie wpływających na Twoje życie 

Chęć robienia 
wszystko 
samemu 

 zaufaj innym i deleguj zadania 
 nie myśl, że wszystko zrobisz lepiej niż inni 
 nie bój się poświecić nieco czasu na naukę innych. Potem 

odzyskasz ten czas w dwójnasób. 
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Perfekcjo-
nizm 

 pamiętaj, że nie musisz i nie ma takiej możliwości, aby być 
we wszystkim najlepszym 

 pamiętaj, że inni odnotują Twoje działania tylko do 
jakiegoś  określonego poziomu doskonałości 

 staraj się bardziej wierzyć w siebie 

Pracoholizm  pamiętaj, że nie musisz być we wszystkim najlepszy, aby 
inni Cię docenili 

 zróbmy rozeznanie, jak można przyjemnie spędzać czas 
wolny 

 zidentyfikuj i rozwiąż problemy od których uciekasz  

Robienie 
rzeczy 
niepotrzebnych 
i na „wszelki 
wypadek”! 

 kieruj się priorytetami, a nie chęcią 
 pozbądź się poczucia winy 
 pozbądź się negatywnych nawyków 
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Ćwiczenie: 
Twój sposób walki ze złodziejami czasu: 
http://codziennielepsi.com/?page_id=57  



Rób efektywne przerwy 

Strasznie ciężko Strasznie ciężko pracujesz...potrzebujeszpracujesz...potrzebujesz  trochę słońca trochę słońca 

i świeżego i świeżego powietrza...możeszpowietrza...możesz  wejść na stronę: wejść na stronę: 

www.słońcewww.słońce--ii--świeżeświeże--powietrze.com.plpowietrze.com.pl  

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIEZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE  



Wykorzystuj urlopy 

Zaczynasz pracę o 09:00, masz 30 min. na lunch, Zaczynasz pracę o 09:00, masz 30 min. na lunch, 

wychodzisz o 17:00. Zatem podsumowując, wychodzisz o 17:00. Zatem podsumowując, 

wykorzystałaś już cały swój urlop.wykorzystałaś już cały swój urlop.  
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