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PORÓWNANIE PLANNERÓW 2023. 

 
 

  
Planner tradycyjny 2023 
 

 
Planner profesjonalisty 2023 

 
Planner saute 2023 

 
Planner akademicki 2022/2023 

 
Planner niedatowany 

 
Dla kogo? 
 

 

Tradycyjny planner będzie idealnym 

rozwiązaniem dla osób, które na 

równi z obowiązkami zawodowymi 

organizują życie prywatne.  

 

Tradycyjny planner dzienny,  

to najbardziej rozbudowana wersja 

naszego plannera. Skrócony 

harmonogram, priorytety, lista zadań, 

miejsce  

na notatki i własne przyjemności, 

pozwolą na organizowanie nie tylko 

spraw służbowych, ale także tych 

prywatnych.  

 

Tradycyjny planner tygodniowy  

z poziomym układem planowania 

sprawdzi się dla osób, które pracują 

zadaniowo w zakresie danego 

tygodnia. Skrócony widok na cały 

tydzień, priorytety, lista zadań i 

miejsce na notatki to coś dla tych, 

którzy nie potrzebują planować 

każdego dnia osobno.   

 

Planner Profesjonalisty 2022 został 

stworzony z myślą  

o projektantach, stylistach, 

prawnikach, trenerach, fotografach i 

innych osobach, których zawód 

polega na pracy  

z klientami, a plan dnia jest ściśle 

dostosowany do harmonogramu. Ta 

wersja plannera będzie idealna dla 

osób, dla których planner służy jako 

narzędzie pracy. 

 

W plannerze z dziennym układem 

planowania wszystkie dodatkowe 

funkcjonalności zostały usunięte na 

rzecz rozbudowanego 

harmonogramu. Dodatkowo jest 

trochę miejsca  

na swobodne notatki.  

 

Wersja tygodniowa zawiera pionowy 

układ planowania wraz  

z harmonogramem godzinowym od 6 

do 22 oraz miejsce na notatki dla 

całego tygodnia.  

Po rozłożeniu mamy, widok na dwóch 

stronach na cały tydzień. 

 

 

Najbardziej minimalistyczna wersja 

naszego plannera. Połączenie 

notatnika i kalendarza będzie 

świetnym rozwiązaniem dla osób, 

które cenią sobie totalną swobodę 

przy notowaniu.  

 

Planner z poziomym układem 

planowania i widokiem na cały 

tydzień, w którym na każdy dzień 

tygodnia została poświęcona  

aż ¼ strony. Wszystkie dodatkowe 

arkusze planowania zostały usunięte 

na rzecz stron do notowania. Oprócz 

planu tygodniowego ta wersja zawiera 

plany miesięczne i arkusze finansowe 

oraz skrócony plan roczny na 2023 

oraz 2024 rok.  

 

Będzie także dobrym zamiennikiem 

klasycznego notatnika. 

 

Występuje wyłącznie w wersji 

tygodniowej. 

 

Planner akademicki został stworzony z 

myślą o uczniach, studentach, 

nauczycielach  

i wszystkich tych, którzy lubią 

organizować swój rok od września do 

sierpnia.  

 

W wersji dziennej układ planowania 

jest identyczny jak  

w tradycyjnym wydaniu plannera. W 

planie dnia znajduje się skrócony 

harmonogram, listy priorytetów i 

zadań oraz miejsce na małe notatki.  

 

Wersja tygodniowa zawiera pionowy 

układ planowania wraz  

z harmonogramem godzinowym od 6 

do 22 oraz miejsce na notatki dla 

całego tygodnia.  

Po rozłożeniu mamy, widok na dwóch 

stronach na cały tydzień. 

 

Dodatkowe arkusze planowania 

stworzone z myślą o planowaniu roku 

akademickiego ułatwią pracę uczniom 

i studentów. 

 

 

Niedatowana wersja plannera 

tradycyjnego, w której daty 

wpisujemy sami. Przez to,  

że planner nie posiada 

harmonogramu jest idealny  

dla osób, które z planami nie 

wybiegają w przyszłość, tylko 

spontanicznie planują dowolne dni w 

dowolnej kolejności.  

 

W wersji dziennej tego plannera każdy 

dzień jest na osobnej stronie. To 

rozwiązanie świetnie sprawdzi się dla 

osób, które potrzebują, aby sobota i 

niedziela miały tak samo dużo miejsca 

jak dni robocze. W układzie dnia 

znajduje się skrócony harmonogram, 

priorytety, lista zadań, miejsce na 

notatki i własne przyjemności. 

 

Wersja tygodniowa zawiera poziomy 

układ planowania ze skróconym 

widokiem na cały tydzień, 

priorytetami, listą zadań  

i miejscem na notatki.  

 

 
Harmonogram  
 

 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 

 

 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 

 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 

 

od 1 września 2022 do 31 sierpnia 

2023 

 

 

brak – daty wpisujemy samodzielnie 

 
Wydanie dzienne  

 

- 400 stron (200 kart) 

- rozmiar A5 (150 x 210 mm) 

 

- 400 stron (200 kart) 

- rozmiar A5 (150 x 210 mm) 

 

brak 

 

- 400 stron (200 kart) 

- rozmiar A5 (150 x 210 mm) 

 

- 400 stron (200 kart) 

- rozmiar A5 (150 x 210 mm) 



- waga - 0,65 kg 

- grubość - 27 mm 

 

- waga 0,65 kg 

- grubość - 32 mm 

 

- waga - 0,65 kg 

- grubość - 27 mm 

 

- waga 0,65 kg 

- grubość - 32 mm 

 

 
Wydanie tygodniowe 

 

- 200 stron (100 kart) 

- rozmiar A5 (150 x 210 mm) 

- waga – 0,4 kg 

- grubość - 16 mm 

 

 

- 200 stron (100 kart) 

- rozmiar A5 (150 x 210 mm) 

- waga 0,4 kg 

- grubość - 18 mm 

 

 

- 188 stron (94 kart) 

- rozmiar A5 (150 x 210 mm) 

- waga – 0,4 kg 

- grubość - 16 mm 

 

 

- 200 stron (100 kart) 

- rozmiar A5 (150 x 210 mm) 

- waga – 0,4 kg 

- grubość - 16 mm 

 

 

- 200 stron (100 kart) 

- rozmiar A5 (150 x 210 mm) 

- waga 0,4 kg 

- grubość - 18 mm 

 

 
Papier 

 

biały, gładki papier offsetowego 

o gramaturze 90g 

 

 

munken print white o lekko beżowym 

kolorze i gramaturze 90g 

 

 

munken print white o lekko beżowym 

kolorze i gramaturze 90g 

 

 

munken print white o lekko beżowym 

kolorze i gramaturze 90g 

 

munken print white o lekko beżowym 

kolorze i gramaturze 90g 

 

 
Układ planowania dzienny 

 

- harmonogram 

- priorytety  

- lista zadań 

- coś dla siebie 

- notatki  

- woda  

 

 

- harmonogram 

- notatki 

- woda 

 

brak 

 

- harmonogram 

- priorytety  

- lista zadań 

- coś dla siebie 

- notatki  

- woda  

 

- harmonogram 

- priorytety  

- lista zadań 

- coś dla siebie 

- notatki  

- woda  

 
Układ planowania tygodniowy  

 

Poziomy układ planowania.  

 

Widok na cały tydzień na jednej 

stronie.  

Na drugiej stronie priorytety, lista 

zadań dla tego tygodnia. 

 

 

Pionowy układ planowania.  

 

Widok na cały tydzień na dwóch 

stronach. 

Miejsce na małe notatki dla całego 

tygodnia. 

 

 

Poziomy układ planowania. 

 

Widok na cały tydzień na dwóch 

stronach.  

Dużo miejsca na notatki przy każdym 

dniu. 

 

 

Pionowy układ planowania.  

 

Widok na cały tydzień na dwóch 

stronach. 

Miejsce na małe notatki dla całego 

tygodnia. 

 

 

Poziomy układ planowania. 

 

Widok na cały tydzień na jednej 

stronie. 

Na drugiej stronie priorytety lista 

zadań dla tego tygodnia. 

 

 
Podstawowe arkusze planowania 

 

plany roczne 

plany miesięczne na 12 miesięcy 

arkusze finansowe na 12 miesięcy 

wyzwanie trzydziestodniowe na 12 

miesięcy  

plan dzienny lub plan tygodniowy 

 

 

plany roczne 

plany miesięczne na 12 miesięcy 

arkusze finansowe na 12 miesięcy 

wyzwanie trzydziestodniowe na 12 

miesięcy  

plan dzienny lub plan tygodniowy 

 

 

plan roczny na 2023 rok 

plany miesięczne na 12 miesięcy 

arkusze finansowe na 12 miesięcy 

plan tygodniowy 

plan roczny na 2024 rok 

 

plany roczne 

plany miesięczne na 12 miesięcy 

arkusze finansowe na 12 miesięcy 

wyzwanie trzydziestodniowe na 12 

miesięcy  

plan dzienny lub plan tygodniowy 

 

 

plan roczny 

plany miesięczne na 12 miesięcy 

arkusze finansowe na 12 miesięcy 

plan dzienny na 330 dni lub 

plan tygodniowy na 52 tygodnie 

 
Dodatkowe arkusze planowania 

 

ważne kontakty 

kursy / szkolenia / warsztaty 

wakacje / urlopy / dni wolne 

ważne wydarzenia 

postanowienia 

lista prezentów 

brudnopis – 15 strony (dzienny) 

brudnopis – 23 stron (tygodniowy) 

 

ważne kontakty 

kursy / szkolenia / warsztaty 

wakacje / urlopy / dni wolne 

ważne wydarzenia 

postanowienia 

lista prezentów 

brudnopis – 15 stron (dzienny) 

brudnopis – 23 stron (tygodniowy) 

 

 

brudnopis – 18 stron na końcu + 12 

stron, po jednej przy każdym arkuszu 

finansowym 

 

plan zajęć 

egzaminy / zaliczenia 

osiągnięcia / oceny 

kursy / szkolenia / warsztaty 

wakacje / urlopy / dni wolne 

ważne wydarzenia 

postanowienia 

lista prezentów 

brudnopis – 3 strony (dzienny) 

brudnopis – 11 stron (tygodniowa) 

 

 

tablica nawyków 

kursy / szkolenia / warsztaty 

urlopy / dni wolne 

ważne wydarzenia 

postanowienia 

lista prezentów 

brudnopis – 27 stron (tygodniowa) 

12 motywujących cytatów 
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