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Wstę
Większość wpisów na blogu iProduktywnie.pl traktuje o różnych aspektach produktywności – od
założeń teoretycznych po przykłady praktycznego wykorzystania poszczególnych narzędzi.
Większość z nich jest zatem pod „szyldem” jednego konkretnego zagadnienia i możliwie wyczerpuje
dany temat
Niniejszy e-book zbiera w formie pigułki moje sugestie gdzie/w jakich sferach można szukać
zwiększania swojej produktywności
W tekście znajdziesz krótkie opisy oraz założenia i oczekiwania wobec tych metod. Znajdziesz też
odwołania do innych wpisów na blogu, gdzie dane tematy opisałem w obszerny sposób. Jeśli
przeczytałeś/aś dotychczas wszystkie wpisy na iProduktywnie.pl, ten tekst będzie dla ciebie swojego
rodzaju uporządkowaniem tematyki, z którą zetknąłeś/aś się na blogu do tej pory

1. Zarządzanie zadaniami

To zagadnienie, od którego powinniśmy zacząć rozważania o podnoszeniu produktywności. Możemy
bowiem dążyć do maksymalnej automatyzacji swojej pracy, świetnie zorganizować sobie system
notatek czy optymalizować komunikacje w zespole, jednak zagadnienie zarządzania zadaniami jest
tematem nadrzędnym, ponieważ w największym stopniu wpłynie na twoją efektywność i
produktywność
Na czym polega podstawowy problem z umiejętnościami efektywnego zarządzania zadaniami w
każdym z nas? Co powoduje, że nie dzieje się to w sposób naturalny, intuicyjny a muszą powstawać
całe dziedziny opisujące to zagadnienie – jak choćby metodologia GTD (Getting Things Done)1
Problem polega na tym, że specy ka pracy dzisiejszych czasów znacznie odbiega od tej, do której
nasz umysł zdążył się ewolucyjnie przystosować. Do niedawna w większości branż królowały
GTD, Getting Things Done, dosł. doprowadzanie roboty do końca – popularna metoda organizacji zajęć, oparta na kolekcjonowaniu spraw i
zarządzaniu listami zadań i projektów. Jej twórcą jest David Allen a ową metodologię opisał w w książce „Getting things done, czyli sztuka
bezstresowej efektywności”.
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zawody, które wymagały od nas wykonania określonego typu zadań ściśle określonych, których
wykonanie można było w prosty sposób zwery kować i ocenić. Bardzo często zlecone prace miały
swój początek i koniec, a ich wykonanie można było w prosty sposób ocenić i zmierzyć. Nie chcę
tego zbytnio upraszczać, ale niech za przykład posłuży nam praca jaką jest „kopanie dołów” – to typ
zadania, który łatwo określić, zaplanować, zlecić, wykonać i ocenić jego wykonanie. To też typ
zadania, którym o tyle łatwo zarządzać, że kiedy kopię dół, nikt nie oczekuje ode mnie
jednoczesnego kopania kilku innych dołów w tym samym czasie
Dziś – w gospodarce opartej o wiedzę – mamy taką specy kę zawodów, że nie dość, że niemal
wszystko jest dziś „projektem”, to jeszcze wiele z nich to projekty „nigdy się nie kończące” (np.
“zwiększanie jakości produktu” czy “rozwój sieci sprzedaży”). Ponadto nikt z nas raczej nie prowadzi
dziś tylko jednego projektu. Funkcjonujemy raczej w rzeczywistości bycia zasypywanymi zadaniami i
projektami, których – żeby tego było mało- realizację musimy sobie sami zorganizować
Jak tym efektywnie zarządzać? Poniżej zebrałem podstawowe założenia systemu zarządzania
zadaniami, który sam stosuję, a który oparty jest o wspomnianą metodologie GTD Davida Allena.
Bardziej obszerny opis tego zagadnienia znajdziesz we wpisie „Zarządzanie zadaniamiwprowadzenie

Jakie są kluczowe założenia do systemu zarządzania zadaniami, który stosuje
1. Nie korzystam z kalendarza jako narzędzia do zarządzania zadaniam
Kalendarz ze względu na swoją konstrukcję nie powinien służyć jako narzędzie do planowania
swoich zadań w czasie oraz realizacji projektów. Ma bowiem tą specy kę (konstrukcję), że mogę
przypisać do niego jedynie pojedyncze zadania. Nie mogę za to za żadne skarby efektywnie w nim
planować projektów – czyli zbiorów zadań powiązanych względem siebie, których dat i okoliczności
wykonania nie mogę sobie przecież (w momencie zakładania projektu) wyobrazić. To kiedy i które
zadania będę w przyszłości wykonywał to wypadkowa tak wielu założeń, priorytetów, zasobów i
innych tzw. “kontekstów”, że próba przypisania ich do określonych dat wykonania już dziś (w
momencie de niowania projektu) byłoby zdecydowanie …nieproduktywne
Planowanie swojego czasu w kalendarzu sprowadza się zatem do tego, że przeważają w nim cele
typu „zadzwonić do klienta X” (zadanie), a mniej jest takich jak „zaprojektować i wdrożyć standard
obsługi klienta” (projekt). To pierwsze bardzo łatwo jest bowiem w kalendarzu zapisać w formie
zadania do wykonania, natomiast tego drugiego ze względu na jego złożoność i etapy realizacji już
zapisać nie sposób. Efektem tego jest fakt, iż twój dzień pracy zdominowany jest przez pojedyncze
zadania, a nie ma w nim rozpisanych na poszczególne zadania „większych” projektów.
Wyczerpująco opisuję to zagadnienie we wpisie „Zabójcy produktywności-kalendarz”

2. Mój system zarządzania zadaniami uwalnia mój umys
Główną rolą mojego systemu jest maksymalne zwolnienie „pamięci RAM” mojego mózgu, po to by
maksymalnie uwolnić jego kreatywność. Mój umysł powinien mi bowiem służyć jako narzędzie
kreatywne, a nie jako narzędzie do pamiętania i stałego przypominania o wszystkim, co mam do
zrobienia
Jeśli otrzymałem jakieś zadanie, zlecono mi projekt, czy obiecałem komuś wysłanie jakiegoś pliku –
nie pozwalam, by to zaprzątało mój umysł w niewłaściwych momentach. Każda bowiem chwila poza
tą, w której wykonuję owe zadania jest chwilą niewłaściwą, aby zaprzątać tymi sprawami swój umysł.
Wszystkie tego typu zadania i cele powinny natychmiast tra ć do tzw. „INBOX’a” (jak do
przechowalni) i nie powinny zaśmiecać mojego umysłu dopóki nie przyjdzie odpowiedni czas na
dalszą pracę nad tymi sprawami. Szerzej to zagadnienie opisuje we wspomnianym już wyżej wpisie
„Zarządzanie zadaniami-wprowadzenie”

.
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3. Wszystko w systemie zarządzania zadaniami ma swój czas i swoje miejsc
Dobry system zarządzania projektami i zadaniami powinien nieomal prowadzić mnie za rękę. Nie
mam tu na myśli tego, że powinien mi podpowiadać, co i kiedy robić, ale powinien swoją strukturą
narzucać mi kolejne etapy działań na drodze do realizacji swoich zadań. Mój system – oparty o
metodologie GTD i wspierany przez odpowiednią aplikacje do zarządzania projektami – dzieli moje
aktywności na etapy i mówi mi z jaką częstotliwością powinienem je wykonywać
•
•
•
•
•

wrzucanie do INBOX (na bieżąco
ANALIZA (codziennie
PORZĄDKOWANIE (początek każdego tygodnia
DZIAŁANIE (codziennie
PRZEGLĄD TYGODNIOWY (minimum raz w tygodniu

4. Wykonujesz zadania a nie projekt
To kluczowe hasło metodologii GTD, które determinuje jej pozostałe założenia. Sprowadza się ono
do faktu, że kluczowym jest zrozumieć, że projektów się nie wykonuje. Wykonuje się poszczególne
zadania, które to składają się na cel do osiągnięcia, którym jest sam projekt. Dlaczego to takie
ważne
Myśląc o projekcie jako takim ciężko jest ruszyć do przodu z jego realizacją. Projekty brzmią
„szumnie i dumnie”, fajnie się na nie patrzy i podziwia. Jednak żeby ruszyć sprawę do przodu i
doprowadzić do końca potrzebne jest określenie pierwszego kroku prowadzącego do tego celu,
potem kolejnego, i kolejnego. Te kroki to poszczególne, pojedyncze zadania właśnie. Kiedy zadania
są juz zde niowane, na codzień borykasz się z realizacją poszczególnych małych kroków/zadań, a
nie projektów, które ujęte są zbyt hasłowo, aby ruszyć do działania
Ten sposób postrzegania dążenia do realizacji projektów jest szczególnie istotny kiedy realizujemy
wiele projektów na raz. Jak bowiem jednego dnia „wykonać” 2 projekty równocześnie, którymi są np.
projekt 1: „stworzyć oddział handlowy w Poznaniu” i projekt 2: „ zwiększyć jakość produktu X” ?
Jednak wykonanie jednego dnia kilku drobnych zadań prowadzących do realizacji wspomnianych
celów/projektów jest już bardziej możliwe, prawda
Efektywne zarządzanie zadaniami to w mojej opinii kluczowa kompetencja. Z pozoru proste
zagadnienie w praktyce okazuje się nie małym wyzwaniem, które wymaga odpowiedniej
samodyscypliny oraz wyrabiania dobrych nawyków postępowania. Sama metodologia GTD daje
możliwość bardzo różnego podejścia do własnego zaplanowania swoich metod „doprowadzania
spraw do końca”. Ja sam obecnie korzystam już z trzeciej mody kacji swojego systemu. Zachęcam
cię do zaprojektowania i wdrożenia własnego systemu. Przeczytasz o tym więcej we wspomnianym
wyżej wpisie na blogu.
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2. Przechwytywanie pomysłó

Nasz umysł nie ma swojego własnego umysłu. Wiem, brzmi to dziwnie, ale jeśli by go miał, nie
pozwalałby na to, by kluczowe pomysły wpadały nam do głowy w najmniej odpowiedniej chwili. Nie
przypominałby nam – na przykład – o konieczności kupna pieluch dopiero późną porą, kiedy to z
niepokojem patrzymy na ostatnią sztukę, a wszystkie sklepy są już pozamykane. Nie oświecałby nas
też ciekawym pomysłem podczas jazdy samochodem, kiedy to musimy ryzykować życiem, by
zapisać ową złotą myśl. Gdyby jednak ów „własny umysł” nasz umysł posiadał, przypominałby nam
zapewne o odebraniu awizowanej przesyłki z poczty, kiedy akurat ją mijamy, a nie kiedy jesteśmy w
pracy kilkanaście kilometrów od punktu pocztowego
Tę naturalną dysfunkcję powinny nam zastąpić odpowiednie aplikacje. Dziś w dobie tak wielu zadań
nie możesz sobie pozwolić na to, by jakiś cenny pomysł czy rozwiązanie problemu ulotniło się tylko
ze względu na to, że „przyszedł” do ciebie w najmniej odpowiednim czasie i miejscu. Zadbaj więc o
to, by mieć tak skon gurowaną aplikację, by umożliwiała szybkiej jej uruchomienie, odnotowanie
informacji i jej transfer do odpowiedniego miejsca
💡 Przykład
Na poniższym lmie zobaczysz przykładowe użycie aplikacji na potrzeby łatwego i szybkiego
przechwytywania pomysłów. Aplikację “Say&Go” mam tak skon gurowaną, że wystarczy jedno
kliknięcie (uruchomienie aplikacji), by automatycznie uruchomił się proces nagrywania notatki
głosowej. Mam na jej nagranie 12 sekund (kwestia ustawień). Po zakończeniu nagrywania
samoczynnie notatka głosowa zostaje wysłana do “inbox’a” mojego systemu zarządzania zadaniami
Omni Focus. Aplikacja umożliwia również automatyczny eksport do Evernote oraz do chmury
Dropbox
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Say&Go -przechwytywanie pomysłów:

kliknij
w link
a
b
y
zobaczyć lm : Say&Go - przechwytywanie pomysłów

3. Organizacja notate

Według mnie są dwa typy notatników, które powinieneś/aś używać równolegle, i których nie powinno
się łączyć by nie zakłócić twojej produktywności. Pierwszy typ notatnika – śmietnik (a grzeczniej –
brudnopis) i drugi typ notatnika – baza wiedzy

.
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Pierwszy z nich ma rolę umożliwienia szybkiego zapisania notatki w dowolnej chwili i miejscu. Ktoś
dzwoni do ciebie w sprawach służbowych i potrzebujesz coś zanotować, czy pracujesz nad jakimś
zadaniem i potrzebujesz miejsca, w którym zapiszesz określone notatki podręczne pomocne przy
wykonaniu zadania, czy też notujesz cokolwiek co nie wymaga utrwalenia (zachowania tej notatki),
korzystasz właśnie z notatnika-śmietnika
Drugi typ notatnika – baza wiedzy- to miejsce, w którym znaleźć się powinny wszystkie notatki
(tekstowe i w formie załączników), o których wiesz, że mogą się przydać w przyszłości. Jest niewiele
rzeczy bardziej nieproduktywnych niż robienie czegoś kilkukrotnie, kiedy można to zrobić raz i potem
do tego wracać
💡 Przykład
Przed oglądaniem lokalu na biuro wypisuję sobie wszystkie niezbędne czynniki i pytania do
poruszenia z pośrednikiem sprzedaży nieruchomości (warunki umowy, opcja klimatyzacji, specy ka
mediów, parking, itp.)
Czy nie warto założyć sobie notatkę o tytule „Wymagania – lokal na biuro” i powracać do tych
informacji każdorazowo w podobnej sytuacji, nawet jeśli kolejny raz miałby być po roku? Nie
wspomnę już o zaletach dopisywania kolejnych informacji (wymagań, pytań) podczas samego
oglądania lokalu i wzbogacania tymi informacjami pierwotnej notatki

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie (sam często tak robie), żeby każdorazowo „odpalać”
notatnik-brudnopis i dopiero później zdecydować czy notatka powinna tu pozostać czy
„podrasowana” tra ć do notatnika-bazy wiedzy
Ja używam jako brudnopisu systemowego notatnika na urządzeniach Apple. Jako bazy wiedzy
używam aplikacji Evernote. Jak bardzo szerokie jest zastosowanie tego narzędzia i jaki system
notatek możesz stworzyć przeczytasz we wpisie „Evernote-kombajn do notatek

4. Automatyzacj

fi

”


.


.


autor: Grzegorz Jaszkiewicz

.


a


.


fi

.


:


www.iProduktywnie.pl

8 z 12

Automatyzacja to prawdziwy „turbo booster” produktywności. Z moich obserwacji wynika, że to
bardzo niedoceniony przez „szarego człowieka” aspekt produktywności. Nie mamy chyba
powszechnie świadomości, że automatyzacja „załatwia” nam aż dwie ważne dla efektywności
osobistej sprawy
oszczędza cza
potęguje efekt „zwalniania pamięci RAM umysłu” opisany wyże

•
•

Nie doceniamy zaoszczędzonych w ten sposób sekund a często minut uznając, że to gra nie warta
świeczki. Warto sobie jednak przy takiej ocenie wyobrazić, a nawet przeliczyć, ile razy ową czynność
wykonujemy w ciągu tygodnia czy miesiąca
Trudniej jest nam jednak dostrzec drugą wspomnianą korzyść – zwalniania naszego RAM-u. To
jednak się dzieje poprzez wyeliminowanie w danym momencie obciążenia w postaci myśli „muszę to
zrobić”. Kiedy mam tę czynność (lub kolejkę czynności) zautomatyzowaną, ta myśl mnie nie dopada.
Wiem bowiem, ze zajmie mi to chwilę, czasem tylko jedno kliknięcie

💡 Przykład
Zobacz na poniższym lmie jak zautomatyzowaną mam czynność odnotowania wizyt u
kontrahentów (kiedy, gdzie i z kim się spotkałem) wraz z „wymuszeniem” na mnie wpisania krótkiej
notatki z tego spotkania. To tylko przykład, ale pokazuje, że na to, na co normalnie musiałbym
poświęcić około 2-3 minuty, zajmuje mi kilkanaście sekund.

kliknij w link
aby zobaczyć lm : Work ow - trackowanie wizyt u klientów - wersja 1:
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..i to samo jeszcze szybciej – aktywowane z poziomu Apple Watch:

kliknij w link aby zobaczyć lm : Work ow - uruchamianie work ow na Apple Watch
Inne przykłady automatyzacji znajdziesz na kanale YouTube bloga iProduktywnie.pl

V. Komunikacja w zespol

Kiedy na co dzień otrzymujesz niewiele wiadomości e-mail, zarządzanie nimi nie jest trudne. Do
sprawnego zarządzania wiadomościami wystarczą wtedy podstawowe funkcje klientów poczty
( agowanie, odkładanie na później, przesunięcia do „to do”, itp.) lub przenoszenie odpowiednich
maili do systemu zadań (patrz „Zarządzanie zadaniami- wprowadzenie”)
Problem pojawia się wtedy kiedy napływających maili dziennie jest dziesiątki, setki. Taka ich ilość to
prawdziwy „zabójca produktywności”. Dlaczego?
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•

•

•

napływające maile odrywają od zadań, które wykonujesz w danej chwili – jak wykazano,
większość służbowych maili otwieranych jest w ciągu pierwszych 6 sekund – otwieranie
natychmiast przychodzących wiadomości to bardzo niebezpieczna dla produktywności pokus
skrzynka odbiorcza to zbyt zróżnicowany zbiór wiadomości- znajdziesz tam maile niezwykle
ważne jak i nieistotne, wymagające możliwie szybkiej reakcji i takie, które „mogą poczekać”, są
tam maile determinujące zadania do wykonania i takie, które otrzymujesz tylko do wiadomości
(DW,CC
odebranie wiadomość aktywuje w naszym umyśle kolejne „otwarte pętle”, które powodują
ciągłe zaburzenia naszej koncentracji poprzez ciągłe „przypominanie” nam przez umysł o
sprawie zawartej w mailu – np. kiedy w otrzymanym mailu jest skierowane do nas pytanie od
szefa czy ważnego klienta, to mimo największych chęci odpowiedzenia na nie dopiero po
zakończeniu trwającej akurat aktywności, ciągle „z tyłu głowy” nakłuwa nas ta myśl
„odpowiedz”, „odpowiedz” (przypominam – nasz umysł nie ma własnego umysłu, czego
efektem jest to, że nie przypomina nam o poszczególnych sprawach w najbardziej optymalnym
czasie i miejscu tylko robi to dość „randomowo”

Największą jednak zmorą wiadomości e-mail jest wg mnie zaburzanie komunikacji w zespole. Na
czym polega owa pułapka? Załóżmy, że Twoja praca polega na stałym (na odległość) wspieraniu
członków zespołu swoimi decyzjami (np. szef zespołu sprzedażowego) lub wiedzą (np. product
manager). Twoim podstawowym obowiązkiem jest zatem pozostawanie w stałym kontakcie z
zespołem, który wspierasz. Jeśli jako kanał komunikacji stosujesz wiadomości e-mail, stale
odświeżasz skrzynkę odbiorczą lub korzystasz z powiadomień „push” o nadchodzących
wiadomościach. To znów powoduje, że każdorazowe wejście do poczty e-mail (w „szczytnych
celach”) naraża cię na kontakt z całą masą maili nieporządanych, które opisałem wyżej
Tu dochodzimy do ważnego rozróżnienia typów komunikacji na
•

asynchroniczną – typ komunikacji, w której nadawca – co do zasady – nie oczekuje
odpowiedzi natychmiast, tylko w określonych blokach czasowych (dzień, tydzień – w
zależności od kontekstu czy założeń przyjętych w kulturze organizacyjnej), to typ komunikacji
bardziej uporządkowany, bardziej poukładany, mniej spontaniczn

•

synchroniczną – bardziej bezpośredni i szybszy typ komunikacji , w której to odbiorca oczekuje
możliwie szybkiej odpowiedzi, co nie musi oznaczać „w trybie rzeczywistym” jak w rozmowie
face to fac

Kluczem jest zatem – w kontekście produktywności – rozdzielenie tych dwóch typów komunikowania
się na osobne narzędzia. W moim przypadku do komunikacji synchronicznej służy mi Slack, do
komunikacji asynchronicznej zwykła poczta e-mail
📌 Ważne
W powyższym podziale zastosowałem pewne uproszenie, ponieważ w obrębie zespołu zarówno
komunikacje synchroniczną jak i asynchroniczną można prowadzić w obrębie Slack’a (poza
określonymi w zespole wyjątkami) wykorzystując podział na czat i kanały. Sprawa nie jest już tak
oczywista w przypadku komunikacji zewnętrznej
Usprawnienie komunikacji i jej rozsądne rozdzielenie wg typów to ogromny „turbo boost”
produktywności. W moim przypadku zastosowanie komunikatora biznesowego jakim jest Slack
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ograniczyło wiadomości e-mail o 90 % w obrębie komunikacji w zespole i o około 50 % w ogóle.
Znacznie ograniczyło również kolejną zmorę produktywności – nadmierną ilość połączeń
telefonicznych
Zastosowanie w zespole podobnego narzędzia to również niesamowicie pozytywne „efekty
uboczne”. Tego typu komunikator jakim jest np. Slack to nie tylko narzędzie do komunikacji. To
narzędzie do budowania kultury organizacyjnej. Członkowie zespołów rozsiani po całej Polsce (tak
jest w moim przypadku) czują się jak by siedzieli w jednym pokoju, dzielą się cenną wiedzą,
doświadczeniami, mogą zadawać sobie pytania i – co równie ważne dla „team spirit” wykorzystują
komunikator na małe przerwy w pracy i chwilę relaksu żartując wzajemnie podlinkowując zabawne
memy czy lmiki z YouTube’a. Dobierają przy tym odpowiednie grona odbiorców (wykorzystując tzw.
channels)

tygodniowe podsumowanie komunikacji w moim zespole przez Slack

Cała tematyka zastosowania komunikatorów biznesowych to temat na osobny wpis na blogu. Tu
sygnalizuje tobie jedynie główne korzyści jej zastosowania jako jeden z czynników zwiększania
produktywności
Powyższe rozważania to opis pięciu sfer, w których poszukiwać możesz zwiększenia swojej
produktywności osobistej. Zachęcam cię do wdrożenia w życie niektórych z nich po uprzednim
zapoznaniu się z poszerzonymi ich opisami w odrębnych wpisach na blogu, które linkowałem w
treści tego e-booka
Pamiętaj przy tym, że w produktywności nie chodzi tylko o to, by zrobić więcej i tym samym mieć
więcej czasu dla siebie i swoich bliskich. Chodzi również o to, by mieć większy spokój wewnętrzny
na drodze realizacji swoich celów i zadań i nie zaprzątać sobie głowy sprawami wtedy kiedy
(obiektywnie) nie ma takiej potrzeby
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