
OBIAD ZJADAMY PO KAWAŁKU 

Po co wyznaczamy cele? 

 

Cele są wyrazem twórczej wyobraźni (widzimy możliwości), wolnej woli (spójność, świadome 

decyzje), sumienia (misja - pasja, zasady - siła, potrzeby) i samoświadomości (realne cele, 

elastyczność). 

Dotyczą każdej sfery ludzkiego życia i działania. 

 

JEŚLI NIE USTALASZ CELÓW DLA SIEBIE, JESTEŚ SKAZANY NA PRACOWANIE PRZY 

OSIĄGANIU CELÓW KOGOŚ INNEGO (Brian Tracy) 

 

Dlaczego  cele  są  ważne? 

Cele (wyznaczone) wpływają pozytywnie na osobę: 

 

+ kierują naszą uwagę na sprawy  najważniejsze - marzenia, plany, możliwości 

+ mobilizują do podjęcia wysiłku 

+ zachęcają do pracy, motywują 

+ porządkują i nadają sens 

+ tworzą pozytywne nastawienie 

+ wyznaczają kierunek działania 

+ ułatwiają opracowanie odpowiednich sposobów działania 

+ zwiększają poczucie panowania nad sytuacją 

+ podnoszą poziom umiejętności i wykonania 

+ pomagają w utrzymaniu uwagi na odpowiednim poziomie 

+ poprawiają jakość pracy 

+ zwiększają wytrwałość 

+ pomagają w radzeniu sobie ze stresem 

+ podnoszą samoocenę 

+ budują pewność siebie 

+ skuteczne sterowanie czasem i zasobami 

+ wyzwalają długoterminowe pragnienie kontynuacji 

+ tworzą okazje do zdobywania nowych umiejętności 

+ pomagają tworzyć przyszłość 

+  … 

 

WIELKIE UMYSŁY MAJĄ CELE, INNI MAJĄ ŻYCZENIA (Washington Irving) 

 

A JAKI JEST TWÓJ CEL? 

 

 



OWOC  ROŚNIE NA WYSOKIEJ  GAŁĘZI 

Zasady wyznaczania/formułowania  celów 

(osobistych  zawodowych  sportowych,  …) 

 

+ W KONTEKŚCIE MOJEGO ŻYCIA (patrzę  daleko,  szeroko; wymiar(y),  role: fizyczny i/lub 

emocjonalny, duchowy, intelektualny, społeczny,  osobisty, rodzinny, zawodowy, towarzyski, 

sportowy). 

+ ZGODNY Z PRAGNIENIAMI, WIZJĄ,  MARZENIAMI,  CHĘCIAMI, MOŻLIWOŚCIAMI,  

ZDOLNOŚCIAMI,  POTRZEBAMI (planującego!) (co  chcę osiągnąć w …?). 

+ Mam WPŁYW na rezultat (decyzje innych?)! 

+ ZASOBY (mam potrzebne do  osiągnięcia  celu). 

+ Odnoszący się do JA (ja w czasie  … pracuję  nad  … > wygrać…). 

+ DECYDUJĘ  SIĘ,  CHCĘ,  ZROBIĘ,  BĘDĘ (kontroluję,  nacisk  na  osobiste osiągnięcia,  cel  

możliwy do  zainicjowania,  uznaję moje  źródło  motywacji i  mobilizacji zasobów,  bodziec do  

rezygnacji z wygody i  podjęcia wysiłku) 

+ TU  I TERAZ (czas teraźniejszy: w czasie  … pracuję nad... >kiedyś  chcę …). 

+ POZYTYWNIE SFORMUŁOWANY  (unikamy celów „ucieczki”  i słowa  „nie”  - nie ;) wynika 

co chcesz robić, a możesz zrobić to czego nie chcesz). 

+  AMBITNY,  ATRAKCYJNY,  BĘDĄCY WYZWANIEM (w  zasięgu  możliwości,  realistyczny, 

osiągalny,  ekscytujący) (ani za łatwy ani za trudny). 

+ WYPŁYWAJĄCY Z  DETERMINACJI  (wypłaty z  „osobistego  konta spójności  wewnętrznej) 

ALBO KONCENTRACJI. 

+ KONKRETNE zadanie,  sytuacja > nieokreślone. 

+ RODZAJE  CELÓW. 

+ Cel MISTRZOWSKI (jakość występu, dążenie do perfekcji) > wynikowy (wygrana – porażka). 

+ Cele główne PODZIELONE na mniejsze  cele. 

+ SPECYFICZNY (zrobić jak  najlepiej < zrobię  x  ze  skutecznością  y w czasie z;  jednostki  

miary)(wartości niemierzalne – nadać umiejętności % wartość porównawczą – coś oceniam na 50% 

tego co jest wymagane, celem do 60% w ciągu miesiąca). 

+ SZCZEGÓŁOWY, PRECYZYJNY (ujęty w formie konkretnych  doznań zmysłowych; kto,  co, 

po  co, z kim, gdzie,  ile, kiedy, jak,  w jakim  kontekście, dlaczego…). 

+ KRÓTKOTERMINOWY z czasem zakończenia (wejście do pierwszego składu,  elementy 

techniczne, taktyczne, fizyczne, psychologiczne). 

+ Uwzględnij UDZIAŁ  INNYCH osób. 

+ Ale BEZ PORÓWNAŃ (jak najmniej z innymi – żeby ustalić w jakim  punkcie sytuacji jestem; 

lepiej odwoływać się do  własnej historii). 

+ Przemyśl STRATEGIE osiągania celu. 

+ Czy cel PASUJE do moich pozostałych celów, czy nie szkodzi mnie, rodzinie, przyjaciołom?   

Czy naprawdę tego chcę? (poświęcenia, same chęci nie wystarczą)? 

+ Mój OSOBISTY ZYSK z osiągnięcia celu  (opłacalność,  wartość)? 

+ UCZCIWY (brak  wewnętrznych i zewnętrznych sprzeczności  i  napięć). 

+ Dopuszczający ELASTYCZNOŚĆ w realizacji  (zmieniające się warunki - cele alternatywne). 

+ Ustal KRYTERIA OSIĄGNIĘCIA CELU (po czym poznasz że osiągnąłeś? Co robisz, żeby 

polepszyć?). 

+ Zapisywanie i MONITOROWANIE realizacji. 

+ Przyjmowanie ODPOWIEDZIALNOŚCI  za własne działania. 

+ ZASŁUGUJĘ  NA REALIZACJĘ/OSIĄGNIĘCIE MOJEGO  CELU (osobiste przekonanie,  

tożsamość). 

+ ZAANGAŻUJ SIĘ (cel  wiążący). 

+ ZACZNIJ DZIŚ (a nie jutro)! 

 

Tak? 



 

 

* ćwiczenie  (B.  Tracy): 1. jakich jest 5  najważniejszych wartości  w  Twoim życiu? W  co  

wierzę? 2.W  ciągu  30  sekund  zapisz  3  najważniejsze  dla  Ciebie wartości.  3.  Co  byś robił, 

wiedząc  że  masz  przed  sobą  6  miesięcy życia? 4. Co  byś  zrobił, gdybyś  jutro  wygrał  milion 

dolarów  w  gotówce? 5. Co  zawsze chciałeś zrobić ale  się  powstrzymywałeś? 6. Jakie  działania 

dały Ci  w życiu  najsilniejsze poczucie  ważności?   7.  O czym  nie bałbyś  się  marzyć,  gdybyś 

miał  pewność  sukcesu?   

 

Jaki  jest najważniejszy cel mojego  życia? Jaka jest osoba, którą chcesz być?  Jakie jest życie, 

którym chcesz żyć? (B.  Tracy)



Zanim wyruszysz w rejs, najpierw określ cel podróży (Steve Grounds) 

RODZAJE  CELÓW (OSOBISTE,  ZAWODOWE, SPORTOWE,  …) 

 

 

 CZAS! 

++ DŁUGOOKRESOWE (długoterminowe,  końcowe,  lata) 

++ ŚREDNIOTERMINOWE (pośrednie, do  roku) 

++ KRÓTKOTERMINOWE (pośrednie,  miesiące) 

++ NATYCHMIASTOWE (dni) 

 

 

 TREŚĆ! 

 

++ Burton i Raedeke: 

+++ WYNIK – WYKONANIE (działanie, proces,  mistrzowskie) 

+++  OGÓLNE  - KONKRETNE (szczegółowe) 

+++  POZYTYWNE NIEZNANE -  NEGATYWNE UKIERUNKOWANE 

+++  DŁUGOTERMINOWE – KRÓTKOTERMINOWE 

+++ INDYWIDUALNE – ZBIOROWE 

+++ ĆWICZENIOWE – RYWALIZACYJNE 

 

++ Weinberg i Gould: 

+++ WYNIKOWE (współzawodnictwo -> zwycięstwo lub porażka) 

+++ WYKONANIOWE (przekraczanie standardów wykonania) 

+++ PRZEBIEG (działanie, dobre wykonanie) 

+++ OBIEKTYWNE (standardy)  i SUBIEKTYWNE (intencje) 

 

++  Winter (sport): 

+++ CZYNNIKI  TECHNIICZNE 

+++ CZYNNIKI TAKTYCZNE 

+++  CZYNNIKI FIZJOLOGICZNE 

+++ CZYNNIKI  PSYCHOLOGICZNE 

+++  CELE  ZWIĄZANE  Z  TRENINGAMI  I ZAWODAMI (startowe) 

 

++ Guszkowska (sport): 

+++ ZAWODY WYSOKIEJ RANGI 

+++ SUKCESY (zwycięstwa,  medale) 

+++ WYNIKI SPORTOWE  (wyniki, rezultaty) 

+++ AKTYWNOŚĆ TRENINGOWA 

+++ WYKSZTAŁCENIE 

+++ PRACA ZAWODOWA 

+++  FINANSE 

+++ RODZINA 

+++ CZAS WOLNY 

+++ CELE  ZWIĄZANE  Z „JA”  -  OSOBISTE 

 

 

 CEL(E) 

++ ALTERNATYWNE (plan B a może  i C) 

++ „BYĆ MOŻE” (zidentyfikowane mniej męczą) 

++ ZRÓŻNICOWANE 

 



 

 OSIĄGNIĘTY WYNIK  A  ZREALIZOWANY CEL (np.  sport) 
• Wygrany mecz a zagranie swojej części meczu z x% skutecznością 

• Lepsze i bardziej rywalizujące zachowania gdy  ustalenie celu związanego z czynnością 
nad którą ma się kontrolę niż gdy cel na wynik (wygrać – to zależy też od innych) 

• Wynik < cel  większa pewność siebie, koncentracja, mniej lęku 

 
NO  TO  JAK?  ZACZYNASZ? 

 



Z  JASNEJ  WIZJI  WYŁONIĄ SIĘ  KONKRETNE  CELE, KTÓRE POZWOLĄ 

ROZPOCZĄĆ  DZIAŁANIE (Steve Grounds) 

Wyznaczanie/programowanie  celów 

 

 

 

• 1. Sporządzam listę wszystkich moich możliwych celów 

• Czego chcę? 

• Co jest potencjalnie możliwe? 

• Różne obszary: sprawy osobiste,  relacje rodzinne,  nauka, praca,  sport, przyjaźnie, ... 

• Co chcę osiągnąć na końcu mojej ścieżki x, y, z? 

• Co, tak najbardziej chciałbym osiągnąć w x, y, z? 

• Gdybym był w stanie osiągnąć w obszarze x,  y,  z „wszystko”, co wtedy byłoby moim 
celem? 

• Co przynosi mi w obszarze x,  y, z najwięcej radości i zadowolenia? 

• Obszar x,  y, z: cel na czas a, na aa, do końca aaa? 

 
• 2. Wybieram priorytety (ważność) 

• każdy z wymienionych wcześniej celów OCENIAM  w skali  1-6 (poza zainteresowaniem – 

najważniejszy) 

• i określam  RAMY CZASOWE (kolejność): 

kiedy? 

tu i  teraz  - tam i potem 

cele  długoterminowe -> serie  krótkoterminowych (z  określonym czasem zakończenia) 

• 3. Oceniam aktualną sytuację (punkt  wyjścia) 

• 1. Jakie są NAJWAŻNIEJSZE elementy w każdym z ważnych dla  mnie celów? Dla mnie? 
Np.  w sporcie: 

A – umiejętności techniczne, taktyczne 

B – właściwości psychologiczne (presja, emocje, współpraca, konsekwancja...) 

C – cechy fizyczno-fizjologiczne (siła, gibkość, wytrzymałość, waga...) 

D -  teoria,  wiedza 

 2. POMIAR testowy lub szacunkowy (1-10 – pomyśl i oceń każdą ze swoich 
właściwości, korzystając ze skali 10-punktowej. Przyjmij, że wynik wymagany aby 
osiągnąć cel nad którym pracujesz wynosi 10. % wartość porównawcza,  własna  skala) 

 3. OTOCZENIE 

 CELE (mogą być) USTALANE Z KIMŚ (rodzic,  nauczyciel,  przyjaciel,  trener,  …) 



 WSPARCIE (lub nie) 

 PRZESZKODY  (wewnętrzne,  zewnętrzne) 

 ZIDENTYFIKUJ (i  co  dalej?) 

 JAKĄ  CENĘ JESTEŚ GOTOWA/GOTÓW ZAPŁACIĆ? (czas,  pieniądze, energia, 

zmęczenie, inne aktywności) 

 CO  JESZCZE MUSZĘ  ZROBIĆ  DLA  MOJEGO  CELU? (wiedza, umiejętności,  

zasoby?) 

 CO  OSIĄGNIĘCIE CELU ZMIENI W MOIM  ŻYCIU/SPORCIE/…?  (czy coś  mnie 

powstrzymuje?) 

 

* ćwiczenie:  jak  bardzo  jestem  przekonany o szansach na realizację  1-6? Wątpliwości,  

ograniczające przekonania:  ponieważ,  zanim, po  tym  jak,  podczas gdy, zawsze gdy,  tak  

że,  w  przypadku gdy, pomimo,  … 

 

 
• 4. Ustalam cele pośrednie (mniejsze cele) 

• Patrzę nie tyle na „szczyt góry” ile na mniejsze i bardziej kontrolowane 
przedsięwzięcia. 

• Każdy pojedynczy rodzaj aktywności na w  obszarze x stanowi niezbędną część w 
procesie osiągania głównego celu, który jest realizowany w perspektywie kilku 
miesięcy lub lat. 

• Zapisuję. 

 
• 5. Programuję swoje cele 

• Czynię je częścią mojego życia (i np.  treningów) 

• Znajduję na nie czas i uznaję ich wartość 

• Rozwijam  strategie osiągnięć 

• Margines swobody (akceptuję ludzkie niedoskonałości, elastyczność w działaniu) 

• Planuję  indywidualne zaangażowanie (Co  ja  muszę zrobić?  Co  musimy  zrobić  w  

zespole?) 

• Zapisuję plan pracy (strategie realizacji) 

 
* ćwiczenie z 10 najważniejszymi celami 

* ćwiczenie  z celem w  formie ? 

 

 
• 6. Rozpoczynam realizację 

• Cele bez działania są niczym 

• Planowanie bez działania jest marnowaniem cennego czasu i energii 

• Żeby to było coś więcej niż ćwiczenie intelektualne 



• USTALAM BEZPOŚREDNI PLAN DZIAŁANIA (->24h) 

• co, kto, gdzie, jak, kiedy, co ile..... 

• ZACZYNAM! 

• CODZIENNIE ROBIĘ KROK (PRZYNAJMNIEJ  JEDEN)! 

 
• 7. Poddaję ciągłej kontroli i modyfikacjom (cele,  zachowania,  postępy) 

• Notuję,  dzienniczek  treningowy 

• Pomiar ((% wartość porównawcza,  własna  skala) 

• Jakie będą oznaki/dowody postępu/sukcesu? KRYTERIA SUKCESU?  (po  czym 

rozpoznam  ja/inni  że  osiągam  cel(e)?) 

• INFORMACJE ZWROTNE (jasne,  regularne, dokładne; forma,  wyniki, postawa) 

• Kształtuję  w sobie rytuał wyznaczania i rewidowania celów co jakiś określony czas 

• Czy (muszę)  (ewentualnie) ZMIENIĆ  mój  cel? (nowe brzmienie?  i zaczynamy od  nowa! 

sformułowanie – symbol - zapis) 

*  ćwiczenie: (planowana) zwycięska lista celów: kategoria-cel-data-nagroda 

 
 
[[Częste BŁĘDY: zbyt wiele  celów,  nieumiejętność  wyznaczania  celów  procesowych 

(działanie),  zapominanie  o  celach,  Skupinie  się  na  swoim ego  zamiast na dążeniu do  

mistrzostwa]] 

 

 

+ DATA,  PODPIS (spisana  umowa  osobista) 

 

 

 

DROGA WIEDZIE DO CELU CZY DROGA JEST CELEM? 

 

CZY TWOJE CELE  JUŻ  ZOSTAŁY  PRZEZ  CIEBIE  OKREŚLONE? 

 

 

 

 

Na podstawie różnych źródeł, materiały przygotowała Agnieszka Wrona. 

 

 


