
Cel rozwoju 
(po co to robisz? do czego dążysz?) 

Plan na konkretne działania 
np. codzienne aktywności 
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Miesiąc   

R1. Rozwój duchowy (dusza) 

Więcej o Arkuszu Rozwoju piszę w mojej książce Jak Uczyć Skuteczności. 

Cel rozwoju 
(po co to robisz? do czego dążysz?) 

Plan na konkretne działania 
np. codzienne aktywności 

    

Ocena stopnia realizacji 

Codzienna 
(wstaw x) 

 

Tygodniowa 
(ocena 1-10) 

          

Miesięczna 
(ocena 1-10) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                              

R2. Rozwój intelektualny (rozum) 

Cel rozwoju 
(po co to robisz? do czego dążysz?) 

Plan na konkretne działania 
np. codzienne aktywności 

    

Ocena stopnia realizacji 

Codzienna 
(wstaw x) 

 

Tygodniowa 
(ocena 1-10) 

          

Miesięczna 
(ocena 1-10) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                              

R3. Rozwój psychiczny i emocjonalny (serce) 

Cel rozwoju 
(po co to robisz? do czego dążysz?) 

Plan na konkretne działania 
np. codzienne aktywności 

    

Ocena stopnia realizacji 

Codzienna 
(wstaw x) 

 

Tygodniowa 
(ocena 1-10) 

          

Miesięczna 
(ocena 1-10) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                              

R4. Rozwój fizyczny (ciało) 

Arkusz Rozwoju 
Traktuj tą metodę jako inspirującą pomoc, a nie sztywny formularz do wypełnienia. Nie musisz wypełniać wszystkich 

pól, np. nie musisz się oceniać codziennie jeśli robisz to to tydzień. 

Arkusz Pracy nad Sobą 
 

Praca nad sobą, to najtrudniejsza praca naszego życia. Jeśli się za nią weźmiesz, ni-

gdy nie będziesz bezrobotny. Dlaczego ona jest taka ważna? 

Zobacz, że każdy z nasz poszukuje zrozumienia i uznania od innych, tego, żeby ludzie 

wokół nas zachowywali się wobec nas fair, byli dobrzy i pomocni, wdzięczni i doceniają-

cy nasze wysiłki, naszą pracę i to, co w życiu robimy - w skrócie: każdy z nas poszukuje 

i oczekuje miłości od innych. 

A niestety bardzo często zapominamy o tym, że ludzie wokół nas dokładnie tego sa-

mego oczekują od nas. Jeśli więc chcesz żeby ludzie wokół Ciebie na Twoje potrzeby 

lub też chcesz stworzyć trwały związek z wymarzoną przez Ciebie osobą - to najpierw dąż 

do tego, żeby samemu odpowiadać na te potrzeby lub być dla kogoś tą wymarzoną 

osobą. W myśl ewangelicznej mądrości: Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie 

wy im czyńcie! (Łk 6, 31). 

 

Żeby to zrobić zacznij właśnie od pracy na sobą, nad swoim charakterem, rozwijaj za-

lety, minimalizuj wady. Wiem, że ten proces nie jest łatwy, właśnie dlatego przygotowa-

łem dla Ciebie ten oto Arkusz. Potraktuj go jako narzędzie, które pomoże Ci zaplanować, 

a następnie zrealizować pracę nad sobą. 

 

Arkusz składa się z dwóch części: 

- Plan Pracy nad Sobą - w którym zapraszam Cię do zadania sobie samemu pytań o to, 

gdzie jesteś obecnie, co jest Twoją mocną stroną, ale też co jest Twoim ograniczeniem, 

a następnie, na podstawie Twoich marzeń i pragnień, do zastanowienia się do czego 

chcesz dążyć. Najwygodniej będzie się go wypełniać jeśli wydrukujesz go w formacie A3. 

- Arkusz Rozwoju - za pomocą którego na bieżąco śledzisz wykonywanie małych regular-

nych kroków (np. codziennych, cotygodniowych lub comiesięcznych), które zaprowa-

dzą Cię do zaplanowanych zmian. Arkusz możesz co miesiąc podsumowywać i aktuali-

zować. 

Mam nadzieję, że Arkusz pomoże Ci w pracy nad sobą, dzięki czemu będziesz w sta-

nie zbudować bardzo trwałe i dające szczęście relacje z ludźmi wokół Ciebie. Jeśli masz 

jakieś pytania zapraszam do kontaktu. 

 

dr Michał Czakon 

michalczakon@jakdzialacskutecznie.pl 

prawdziwyskarb.pl - budujemy relacje 



Plan Pracy nad Sobą

Tu jestem Marzenia i  pragnienia

Mocne strony 

Wiedza i umiejętności 

Charakter 

Przekonania na swój temat 

Zainteresowania 

Ograniczenia

Potrzeby

Czym się interesuje? Co lubię? 

Na czym się znam? 

Jaki jestem? Jakie mam cechy? 

Co o sobie myślę? Jakimi przymiotnikami się opisuje? 

Jaki chciałbym być? 

Czego mi brakuje? Czego potrzebuję?

Co, we mnie samym, mnie ogranicza?

Plan Pracy nad Sobą 

Marzenia i  pragnienia  

Tu chcę dojść 

Po czym poznam, że tu jestem? 

Jak tam dojdę? 

CEL ROZWOJU 

Charakter 

Wiedza i umiejętności 

Ograniczenia 

Potrzeby 
Czego mi brakuje? Czego potrzebuję? 

Co, we mnie samym, mnie ogranicza? 

Co mógłbym zrobić, żeby być taki, jaki chcę? 

Jakie małe regularne działania mógłbym podjąć? 
(wykonywanie tych działań możesz sprawdzić za pomocą Arkusza Rozwoju z kolejnej strony) 

Na czym chciałbym się znać? 

Jakie chciałbym mieć cechy? 

Co sprawi, że będę wiedział, że już taki jestem? 

Arkusz przygotowałem na podstawie narzędzia Plan Podróży Rozwojowej z kursu online 

Tutoring i Mentoring, który opracowałem dla Centrum Dobrego Wychowania. 


