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IO2. Zadanie 2.2 Pracuj powoli, 

pracuj lepiej. Zestaw narzędzi 

treningowych 

ZARZĄDZANIE CZASEM 
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NAZWA NARZĘDZIA: Krąg wpływów 
ORGANIZACJA I KRAJ: Growth Coop, Hiszpania 

Online           Twarzą w twarz  

 

Przegląd (Czego się nauczę?): 

Korzystając z tego narzędzia, będziesz w stanie skrócić czas, w którym twój umysł znajduje się 

w kręgu obaw, a tym samym skupić się na wszystkich tych rzeczach, w których masz konieczność 

podjąć działanie. Skupimy naszą energię na tych działaniach, które wnoszą pozytywny wpływ (na 

mój dział, współpracowników, organizację lub klientów). A także na tych, które pomagają mi się 

rozwijać. Narzędzie to pozwoli pracownikom skoncentrować swoją energię i czas na 

konstruktywnych i pozytywnych aspektach, osiągając lepsze wyniki w zakresie zarządzania czasem. 

 

Cel (Po co mam się tego nauczyć?):  

Narzędzie to pozwoli pracownikom skupić swoją energię na konstruktywnych i pozytywnych 

aspektach, osiągając większą wydajność i lepsze wyniki. Im dłużej pozostajesz w kręgu troski, tym 

więcej czasu i energii poświęcisz na myślenie o sytuacjach, w których czujesz, że NIE możesz NIC 

zrobić. Rezultat: więcej frustracji, więcej zmartwień, więcej poczucia braku kontroli i bycia 

przytłoczonym sytuacją. Im więcej czasu spędzasz w swoim kręgu wpływów, im bardziej będziesz 

skoncentrowany na rzeczach, na których możesz działać, tym bardziej będziesz miał klucze do 

wpływania na sytuację i dążenia do rozwiązania. Poczujesz się bardziej wzmocniony w obliczu 

wydarzeń. Będziesz bardziej proaktywny i ukierunkowany 

 

Materiały:  Markery, karteczki Post-it (różne kolory) Tablica / Flipchart 

 

Czas:   30min 

Grupa docelowa:  Cała organizacja i zespół, pracownicy i pracownicy    . 

 

Instrukcje dla facylitatorów 

Upewnij się, że wszyscy w grupie rozumieją podstawową teorię związaną z ćwiczeniem. 

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie byłoby krótkie wyjaśnienie kręgów wpływu i 

troski oraz tego, w jaki sposób skupienie się na jednym lub drugim kręgu wpływa na 

nasze tempo pracy.  Jedną z trudności korzystania z tego narzędzia jest to, że na 

pierwszy rzut oka skupiamy się tak bardzo na rzeczach, nad którymi nie mamy kontroli, 

że trudno jest dostrzec rzeczy, które należą do kręgu wpływów. Możesz jednak użyć 

różnych narzędzi, aby zmienić nastawienie: 

x x 
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 Zadaj sobie pytanie o siebie samego, jakbyś był kimś innym: Gdyby ta sytuacja 

przydarzyła się "takiemu a takiemu", co zrobiłby inaczej niż ja? Z pewnością 

potraktowałby to inaczej lub udzieliłby innej odpowiedzi,... Cokolwiek ktoś inny 

może zrobić inaczej, to dlatego, że MOŻNA to zrobić inaczej. 

 Uczestnicy mogą pomyśleć o tym, jak mogliby posunąć rozwiązanie do przodu, 

nawet jeśli nie zmienia to wszystkiego. Myślenie o pierwszym kroku, małym 

innym działaniu, skupia nas na ścieżce proaktywności. 

Zadania i procedura 

Krok 1: 
Upewnij się, że wszyscy w grupie rozumieją podstawową teorię i 

sposób, w jaki zamierzasz ją wykorzystać w tym warsztacie. 

Sporządzenie Kręgi Coveya na tablicy lub flipchartze (wirtualnie, jeśli 

online) 

Poproś uczestników o przechwytywanie (za pomocą karteczek 

samoprzylepnych, wirtualnych lub fizycznych) 

• Rzeczy, które wpływają na ten zespół, w znaczący sposób, zarówno 

wewnętrzny, jak i zewnętrzny 

Rzeczy można tutaj zdefiniować szeroko - członkowie mogą 

obejmować wszystko, co wydaje się istotne. Jedna rzecz na karteczkę 

samoprzylepną. I tyle, ile mogą wymyślić w ciągu 5-10 minut. 

 

 Krok 2: 

Teraz poproś grupę, aby umieściła karteczki samoprzylepne na 

okręgach, jeden po drugim, decydując, czy każda rzecz znajduje się w 

kręgu wpływów, czy w kręgu zainteresowania. Reszta grupy może w 

tym momencie wyrazić opinie i wsparcie. Powinien to być wspólny 

wysiłek. Grupuj wszystkie, które są takie same lub podobne. Usuń duplikat. 

Krok 3: 

Teraz zainicjuj dyskusję. Poproś grupę, aby zastanowiła się i 

omówiła następujące pytania: 

• Jakie obserwacje lub wrażenia mam/ my, patrząc na nasze 

kręgi wpływów? 

Krąg 

wpływów 

https://knowledge.hyperisland.com/hubfs/Learning%20Kits_DH/Stephen%20Coveys%20Circle%20of%20InfluenceConcern.png
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• Jakie działania mogę podjąć, aby wpłynąć na te rzeczy, na które JA / MY 

MOŻEMY wpływać? 

• Jak ja/my moglibyśmy odnosić się do tych rzeczy w naszym kręgu troski, na 

które mamy niewielki lub żaden wpływ? 

• W jaki sposób ja/my możemy ponownie ocenić moje/nasze priorytety w oparciu 

o tę refleksję? 

Uchwyć wszelkie działania, które wynikają z tej dyskusji w osobnym miejscu. Każde 

działanie powinno być jasno określone wraz z terminem i osobą odpowiedzialną. 

Dostosowanie do wdrożenia online 

Narysuj kręgi Coveya (wirtualnie, jeśli online)Używanie i obraz  

Poproś uczestników o przechwytywanie (za pomocą karteczek samoprzylepnych, 

wirtualnych lub fizycznych) 

Połączenie z umiejętnością 

Jednym z najlepszych sposobów na efektywniejsze zarządzanie naszym czasem jest 

skupienie. To narzędzie pomaga nam to zrobić, skupić się na kręgu wpływów i skrócić 

nasz czas w kręgu obaw. Im więcej czasu spędzasz w swoim kręgu wpływów, im bardziej 

będziesz skoncentrowany na rzeczach, na których możesz działać, tym bardziej będziesz 

miał klucze do wpływania na sytuację i przesuwania rozwiązania do przodu. 

Wnioski i ocena 

Najważniejsze jest to, że to narzędzie pomoże Tobie i Twojemu zespołowi lepiej 

współpracować, być bardziej skutecznym i osiągnąć swoje cele.  Jednymz głównych 

wrogów dobrego zarządzania czasem jest niewiedza, jak skupić się na zadaniu i jest to 

kolejna z przyczyn, które przyspieszają tempo pracy. 

 

https://knowledge.hyperisland.com/hubfs/Learning%20Kits_DH/Stephen%20Coveys%20Circle%20of%20InfluenceConcern.png
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