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Jak pracować mądrze, a nie ciężko?

Często nam się wydaje, że tak się nie da. Że może inni tak mogą, ale nie 

ja. Ja mam tyle na głowie, nie ma szans, żebym wyrobił się ze wszystkim, 

a w ogóle to przydałaby się dłuższa doba. 

Pracujemy po 12 h dziennie, gloryfikując ten tryb, jako drogę to sukcesu… 

A często może to być droga do utraty zdrowia, spadku koncentracji

i efektywności. 

Jak nie wpaść w tę ślepą uliczkę? Ja musiałem w nią wpaść, by potem 

zacząć nad tym pracować.

Po analizie kilku książek, setek artykułów, podcastów, rozmów

z ekspertami i testów na sobie, zebrałem esencję najważniejszych zasad, 

które pomogą Ci pracować mniej, mądrzej i z lepszym efektem.

Miłej lektury!

Mateusz Sobieraj

CZEŚĆ!



3

01
Problem



Nie martw się! 

Ze wszystkimi tymi rzeczami można sobie poradzić.

Zaraz dowiesz się, jak to zrobić!
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Problem

Masz wrażenie, że jesteś wiecznie zasypany pracą, obowiązkami i co by 
się nie działo to zawsze jest jej więcej do zrobienia, niż jesteś w stanie 
zrealizować?

Rozpisujesz swoje zadania, wyznaczasz cele na dany dzień, przeglądasz 
je na koniec dnia i już nie pamiętasz, kiedy udało Ci się odznaczyć 
wszystkie jako zrealizowane?  Przenosisz je na kolejny dzień, potem 
kolejny i lista wciąż rośnie?

Spędziłeś cały dzień dając z siebie 110%, ale jakoś ciężko Ci dostrzec 
efekty Twojej pracy? 

Łapiesz się na tym, że zaczynasz dane zadanie, za chwilę chcesz tylko 
sprawdzić coś w Internecie, trafiasz na fajny artykuł, news na Facebooku 
lub e-mail, na który warto odpisać i nawet nie wiesz kiedy, a odszedłeś 
od głównego zadania?
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02
Dlaczego
tak jest?



Najważniejsze byś zrozumiał, że wszystkie wskazane powyżej obszary 
to rzeczy zupełnie naturalne i przydarzają się większości z nas. 

Oznacza to, że jeżeli mamy określony czas na wykonanie danego 
zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym 
terminie. Niezależnie od tego, czy na dane zadanie ma się 3 dni, czy 2 
tygodnie, wypełni ono cały wolny czas. Zawsze jest przecież coś,
co można zmienić, poprawić, odłożyć na później i zabrać się za nie 
niebezpiecznie blisko wyznaczonego terminu.

Masz wrażenie, że jesteś wiecznie w niedoczasie? Zakopany pod stertą 
zadań? A chronicznie towarzyszące Ci uczucie, że czego nie dokończyłeś, 
psuje Ci każdy, nawet dobrze zapowiadający się dzień? Warto 
zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Całkiem możliwe, że odpowiedź 
znajdziesz poniżej: 

Dlaczego tak się dzieje?
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 Dlaczego tak jest?

21 3
Tak pracuje 
nasz mózg

Mamy złe 
nawyki

Rośnie liczba 
rozpraszaczy

Praca rozszerza się tak, aby wypełnić 
czas dostępny na jej ukończenie

Prawo Parkinsona
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Mając mniej czasu na wykonanie zadania pracujemy w większym 
skupieniu, eliminujemy wszystkie dystraktory, poświęcamy uwagę tylko 
tym aspektom, które są najistotniejsze. Tutaj ujawnia się też zasada 
Pareto – skupiasz się na tych 20% najistotniejszych kwestii, które będę 
odpowiadały za 80% efektu końcowego. W niebyt odpływają mniej 
znaczące, niewiele wnoszące detale. Dodatkowo pracujesz w dłuższych 
blokach czasowych, zamiast wracać kilkunastokrotnie do danego 
zadania, co jest bardzo nieefektywne. Po rozproszeniu na sam powrót do 
wykonywania zadania, by znów złapać dobre flow i skupienie 
potrzebujesz od 10 do 30 minut! Zobacz zatem, ile czasu dziennie może 
Ci uciekać!

Przypomnij sobie jakąś niedawną sytuację z pracy, kiedy czas na 
wykonanie zadanie był stosunkowo krótki. Czy przypadkiem nie było tak, 
że dość sprawnie się z tym uporałeś? Sprawniej niż w podobnej sytuacji, 
kiedy czasu miałeś więcej? 

Co ciekawe, okazuje się, że skrócenie czasu na wykonanie zadania, 
bardzo często wpływa na wzrost produktywności i lepszy efekt. 
Dlaczego tak się dzieje?

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Prawo Parkinsona:

http://nf.pl/kariera/prawo-parkinsona-czyli-magiczne-nozy
czki-czasu-zarzadzanie-czasem-inaczej-cz-2,,12002,187

https://liczysiewynik.pl/prawo-parkinsona-w-praktyce/

 Dlaczego tak jest?

Zastanów się
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Poniżej zebrałem kilka kluczowych zasad, co do których mam pewność, 
że działają. Po przeczytaniu dziesiątek książek/artykułów i wysłuchaniu 
kilkunastu podcastów zabrałem się za testowanie na własnym 
organizmie – practice makes perfect. Tym bardziej szczerze mogę Ci 
powiedzieć, że od odczuwania satysfakcji z efektów swojej pracy dzieli 
Cię już tylko kilka kroków! 

Wybierz jedną aplikację do zarządzania zadaniami i notuj w niej 
wszystkie zadania! Zarówno te zawodowe, jak i prywatne. WSZYSTKIE. 
To kluczowe! 

Jeżeli część zadań masz zapisanych w aplikacji do zarządzania 
zadaniami, część w notesie, kolejne na karteczkach samoprzylepnych,
a jeszcze kilka w kalendarzu, to nie sposób nimi zarządzać! Nie sposób 
też wybrać priorytety, przejrzeć listę, czy planować pracę. 

Jest jeszcze jedna istotna kwestia. Pewnie znasz to uczucie, kiedy jesteś 
w domu/aucie/na siłowni/w sklepie i nagle uświadamiasz sobie: „O kur…. 
miałem jeszcze zrobić…/zapomniałem o…”. No i super, no i pięknie… Nie 
masz jak tego zrobić, pojawia się frustracja, która destrukcyjnie wpływa 
na Twoje samopoczucie i aktualnie wykonywane czynności. 

Zapisywanie WSZYSTKIEGO w jednym miejscu i świadomość, że jeżeli 
miałeś coś zrobić, to jest to zapisane, da Ci poczucie spokoju i komfortu. 
Twój mózg oduczy się przypominać sobie o takich rzeczach w najmniej 
oczekiwanych momentach, a Ty nie będziesz miał poczucia ciągłej 
frustracji, że coś Ci umknęło, coś zaniedbałeś, zapomniałeś.

Notuj zadania w jednym miejscu! 1

Zasady produktywności

Let’s go!



Wszystkie zadania muszą być zbierane w jednym miejscu.

odpisać na mail,

wysłać raport,

zrobić ofertę,

odpisać na komunikatorze,

wystawić fakturę itd.

Zadania, które zajmą Ci mniej niż 2 minuty - rozwiązuj od razu. 
Szkoda czasu na ich zapisywanie.

Zasada zapisywania zadań:

Zasady produktywności

1

2

Zadania, które zajmują więcej czasu, zapisuj jako „do zrobienia”. 
Ułatwieniem będzie, jeśli od razu wskażesz pierwszy krok, który 
jest potrzebny do ich zrealizowania, np. zamiast tylko nazywać 
zadanie: „rozeznać ceny dostawców”, lepiej zacznij od 
„zadzwonić do 5 dostawców + załączyć ich listę”. Dzięki temu 
możesz od razu zabrać się do realizacji zadania i nie 
zastanawiać się dłużej, co zrobić na jego początku.

3

Jeżeli zadanie jest większe, od razu podziel je na mniejsze części, 
byś wiedział, od czego zacząć. Planując większe zadanie, 
poświęć też chwilę na przemyślenie tych etapów i procesu pracy. 
To kluczowe. Jeżeli masz nad czymś spędzić kilka godzin,
to warto poświęcić 15 minut i zastanowić się, czy nie możesz 
tego rozplanować lepiej, usprawnić i skrócić o połowę. 

4

Przede wszystkim naucz się odróżniać zadania ważne od zadań pilnych.

Nie zawsze zadnia pilne to zadania ważne, istotne strategicznie
i popychające Cię do przodu. Często wręcz odwrotnie. Zadana pilne
to, np.: 

Wyznaczaj priorytety2
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Powiedzmy, że są one operacyjnym prowadzeniem spraw, nie 
spowodują natomiast, że pójdziesz do przodu. Od tego są zadania 
ważne/strategiczne i są to np.: 

Zasady produktywności

opracowanie nowej formatki 
raportowania, dzięki której 

robienie tych raportów zajmie
Ci o połowę mniej czasu,

opracowanie bazy dostawców, 
dzięki czemu nie będziesz 

musiał szukać ich po mailach,

opracowanie case study
z kampanii, dzięki któremu 

kolejni klienci dowiedzą się, jak 
pomogłeś danej marce.

opracowanie nowego procesu 
ofertowania, co pozwoli 
uprościć proces,

napisanie 1. bardzo wartościowego 
e-booka, który będzie żył przez 
wiele miesięcy po publikacji 
zamiast 5. krótszych artykułów

opracowanie swojej ścieżki 
rozwoju, dzięki czemu rozwiniesz 
się znacznie szybciej, niż 
chaotycznie i bez planu 
dobierając lektury, kursy, 

szkolenia. 
11



Podział zadań na „ważne” i „pilne” bardzo dobrze 
ilustruje macierz Eisenhowera:

https://produktywni.pl/blog/macierz-eisenhowera-wazne-i-pilne/

Jak odróżnić te zadania?

Zadania ważne, istotne, strategiczne – to te, które przyniosą największy 
rezultat, których wykonanie przyczyni się najbardziej do osiągnięcia 
głównego celu. To też to zadania, dzięki którym wszystkie inne staną się 
prostsze lub nieistotne (oczywiście tylko wtedy, gdy je wykonasz).

To niestety również te zdania, które są najtrudniejsze, wymagają 
wysiłku, skupienia, czasem wyjścia ze swojej strefy komfortu. Najmniej 
chce nam się za nie zabrać, dlatego odkładamy je na później, zawsze 
przecież znajdzie się jakiś mail, na który trzeba natychmiast odpisać. Ale 
to właśnie one przyczynią się najbardziej do rozwoju i to dzięki nim 
odczujesz realny efekt własnych wysiłków!

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Zasady produktywności
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Wskaźnik jest często odchylony do proporcji 90/10 albo nawet 95/5,
ale wynosi przynajmniej 80/20

Wiedząc to zadaj sobie następujące pytanie: które z moich aktywności 
są najważniejsze i przyniosą najlepszy efekt? Inaczej możesz „przepalić” 
setki godzin na koncentrowanie się na 80% zadań, odpowiadających 
tylko za ułamek efektów… Smutne, prawda?
Co Ci pomoże? Możesz zadawać sobie pytania pomocnicze, np. jeżeli na 
dane zadanie miałbym tylko 2 h zamiast 8 h, to jakbym to zrobił?
Nagroda? Im większe i ważniejsze zadanie zrealizujesz, tym większą 
odczujesz satysfakcję 

Według badań w środowisku biurowym pracownik rozprasza się co 13 
minut, a 1/3 dnia traci na powracaniu do odstawionych zadań.
Co 14 sekund wpada nam do głowy nowy pomysł, którym można by
się zająć zamiast tego, co aktualnie robimy. 37 razy na minutę 
pracownicy biurowi przeklikuja się pomiędzy oknami i aplikacjami

Najgroźniejszy pasożyt zagrażający 
Twojej produktywności!

Trochę danych:

Stosuj zasadę Pareto 80/20

Zasady produktywności

80% konsekwencji wynika z 20% przyczyn.
80% rezultatów wynika z 20% wysiłków/czasu.
80% zysków wpływa od 20% produktów/klientów.

Dystraktory | Rozpraszacze3
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2 617 użyć to średnia liczba interakcji ze smartfonem w ciągu dnia. Jeśli 
przyjrzeć się 10% najbardziej przywiązanych do smartfonów 
uczestników badania, ich wynik jest jeszcze bardziej imponujący i wynosi 
5 427 razy. W ciągu roku daje to niemal 2 000 000 interakcji
ze smartfonem. Nie tylko liczba interakcji, ale także czas spędzony 
każdego dnia z telefonem robią wrażenie. 2,42 godziny każdej doby 
wpatrujemy się średnio w ekran smartfona. A jeśli zaś zaliczamy się do 
grupy najbardziej zżytych ze swoim sprzętem, czas ten wzrasta do 3,75 
godziny.

Po telefon sięgamy 76 razy dziennie – chyba że zaliczamy się do górnych 
10% użytkowników, którzy zaliczają w ciągu 24 godzin 132 sesje.
To średnio raz na 11 minut .

Co musisz zrobić?

https://www.antyradio.pl/Technologia/Duperele/Jak-czesto-palcujecie-swoj-telefon-9889

Zasady produktywności

Bezlitośnie
wyeliminować! 

1

1 14



Praca w głębokim skupieniu tzw. deep work – to praca, 
w której pracujesz w pełnym skupieniu nad 
najważniejszymi, najtrudniejszymi zadaniami

Praca nad rzeczami operacyjnymi, nazwijmy to blok 
„operacyjny” 

1

2

Albo chcesz efektywnie realizować zadania, spełniać swoje cele, ambicje 
i doświadczać pięknych aspektów życia, albo chronicznie się rozpraszać, 
tracić czas na przeglądanie feedu, oglądanie nic niewnoszących filmików 
na YouTube, w TV i przeskakiwanie między zadaniami. 

Na początek banalny, a dający ogromną ulgę krok – wyłącz 
powiadomienia z komunikatorów i mediów społecznościowych. Wyłącz 
notyfikacje w telefonie i dźwięk ich powiadomień. Zamiast tego 2-3 razy 
dziennie wchodź na social media, komunikatory i sprawdzaj, odpisuj
na wiadomości. Rób to świadomie i w blokach. Wiedz, ile czasu temu 
poświęcasz i nie pozwól, by sprawdzanie co 5 min. co tam słychać
w wirtualnym świecie, rozwalało cały Twój dzień.

Jeden z najważniejszych elementów, który najszybciej sprawi,
że poczujesz satysfakcję, a także zobaczysz postępy i efekty swojej 
pracy.

Dziel swoją pracę na bloki, podczas których realizujesz ważne zadania 
lub zadania podobne do siebie (np. odpisywanie na wszystkie 
wiadomości e-mail). 

Wyznaczamy dwa, podstawowe rodzaje bloków:

Zasady produktywności

Praca w blokach4
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Jak planować pracę w oparciu o te dwa modele?

Zasady produktywności

Najlepiej, jeśli praca w głębokim skupieniu tzw. deep work, zajmie Ci bloki 
po 15-60 minut na zadanie.

W czasie bloków „deep work” wyeliminuj wszystkie rozpraszacze,
ale dosłownie wszystkie! Jedyne co może być aktywne, to dźwięk 
telefonu, ponieważ to tym kanałem ktoś się z Tobą skontaktuje, jeżeli 
sprawa naprawdę będzie aż tak pilna, że nie może poczekać godziny. 

Natomiast w pozostałych 99,99% przypadków nic się nie stanie, jeżeli na 
dany mail, wiadomość na Messengerze/Slacku/Hangoucie, czy SMS 
odpowiesz po godzinie. Wyłącz więc wszystkie powiadomienia
w telefonie, wycisz go, wyłącz również wibrację, schowaj lub obróć,
nie może być nawet migającej ikonki z powiadomieniem. Możesz 
zostawić tylko dźwięk, gdy ktoś zadzwoni. 

To kluczowy moment. Jeżeli nie zastosujesz się rygorystycznie
do wyeliminowania wszystkich dystraktorów nici z całego procesu. 
Nawet ikonka maila, który przyszedł, wiadomość na Messengerze, 
powiadomienie na Facebooku – rozproszy Cię! Twoje oczy powędrują
w stronę wyświetlacza, a Ty zaczniesz się zastanawiać, co ktoś napisał, 
co jest w wiadomości – wybijesz z rytmu i stracisz skupienie na zadaniu.

Tak przygotowany wybierasz jedno z zadań wymagających skupienia
– tak, tych niewdzięcznych, ważnych, strategicznie istotnych zadań
i siadasz do jego wykonania! 

Deep work
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Blokowanie czasu na pracę (time blocking)

Zasady produktywności

https://produktywni.pl/blog/technika-pomodoro/

https://dominikjuszczyk.pl/2017/06/podcast-025-blokowanie-
czasu-na-prace-nad-najwazniejszymi-zadaniami/

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Proces powtarzasz. Gwarantuję, że nawet 1-2 takie sesje dziennie
i poczujesz ogromny progres, zauważysz efekty.

Nie rozpraszasz się dopóki czas nie minie lub nie stracisz weny. 
Po okresie 15-60 minut robisz 10 minut przerwy i wracasz albo do 
dalszej części zadania w modelu deep work, albo do bloku 
„operacyjnego” – to jest ten moment, kiedy możesz odpowiedzieć 
hurtowo na wszystkie wiadomości, maile, pytania współpracowników. 
W tym bloku nie musisz już być tak skupiony, ponieważ to są łatwiejsze 
zadania. Jeśli dodatkowo je pogrupujesz, zwiększysz swoją efektywność 
(zamiast odpisywać co 5 minut na każdy e-mail, odpiszesz na 10 maili 
hurtem w 20 minut – to znacznie bardziej wydajne). Na początku blok 
operacyjny niech potrwa tyle, ile musi, byś mógł odkopać się
z najważniejszych wiadomości, odhaczyć, na które możesz 
odpowiedzieć później i znów wrócić do pracy w modelu deep work
i ważnego zadania

Jeżeli masz ważne, duże zadanie do wykonania, zaplanuj w kalendarzu 
czas na jego realizacje! Np. mam do wykonania ważną prezentację na
za 2 tygodnie. Zarezerwuj sobie czas na jej wykonanie, ale najszybciej 
jak to możliwe w ciągu tych 2 tygodni, np. 2 h w najbliższy czwartek i 2 h
w piątek. Dzięki temu nic innego w ten dzień nie umówisz, zrobisz
to zadanie wcześniej, niż wymagał tego deadline i nie będziesz 
odczuwał ciążącej na Tobie presji.
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Każdy z nas ma lepsze i gorsze momenty w ciągu dnia. Takie, podczas 
których pracuje na pełnych obrotach, jest maksymalnie skupiony
i wydajny oraz takie, gdzie po prostu jesteśmy zmęczeni, ciężej jest się 
nam skupić. Nie oszukujmy się, nikt nie jest w stanie efektywnie 
pracować przez całe 8 h. 

Dla większości osób najczęściej najefektywniejsze godziny to godziny 
poranne – od pory śniadania do pory obiadu. Czasem jeszcze godziny 
wieczorne. Dokładny rozkład zależy od naszych indywidualnych 
preferencji, natomiast w większości powinno zaczynać się dzień od 
najtrudniejszego zadania.

Grunt byś zdiagnozował, jaki to okres w Twoim przypadku. 

Najgłupsze co można zrobić, to „przepalić” najproduktywniejszy moment 
dnia na zadania błahe, odtwórcze, niewymagające skupienia. Stracisz 
moment, kiedy byłeś najwydajniejszy i później z frustracją będziesz 
próbował realizować trudniejsze, większe zadania. Efekt - zamiast zrobić 
ważne, ciężkie zadanie w godzinę, robisz je w trzy godziny, nie możesz 
się skupić, nic nie przychodzi Ci do głowy i kręcisz się w kółko. 

Nie przepalaj swojego czasu

2

5
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Jak wygląda mój plan dnia?

Dla mnie osobiście optymalna okazała się kombinacja: 20-45 minut rano 
na realizację szybkich zadań. Są to np. maile, delegowanie zadań, 
wysłanie przypomnień, wykonanie kilku telefonów itp. Dzięki temu wiem, 
że żadna niespodzianka nie wisi mi nad głową, mam poczucie już kilku 
małych sukcesów, zamkniętych zadań, które dobrze mnie napędzają. 
Uwaga! Nie stosuj tej zasady, jeżeli masz problem z tym, że jak już 
otworzysz skrzynkę mailową i komunikatory to nie potrafisz się uwolnić.

Później wchodzę w fazę pracy głębokiej (deep work) i z przerwami trwa 
ona między 10-13, następnie przerwa na lunch i w godzinach 14-17 
realizowanie zadań odtwórczych, niewymagających olbrzymiej 
koncentracji. 
Czasem drugi produktywny set mam wieczorem, po zrobieniu sobie 
przerwy po pracy na drzemkę, spacer z psem lub siłownie. Jeżeli jednak 
nie mam wtedy produktywnego momentu, to nie zmuszam się, tylko po 
prostu czytam książkę, relaksuję się. 

Spotkania staram się również planować w drugiej połowie dnia. Nawet 
jeżeli są trudne, to lekka adrenalina przed spotkaniem i tak powoduje,
że w jego trakcie jestem silnie skupiony. Za to po dwóch spotkaniach
do południa, nie byłbym w stanie w drugiej połowie dnia zrobić nic 
arcytrudnego. 

Dopasuj najtrudniejsze zadania do Twojego naturalnego rytmu,
nie odkładaj ich absolutnie na koniec! Dzięki temu już w połowie dnia 
masz zrealizowane jedno, dwa duże zadania, a dzień możesz uznać
za produktywny. Dodatkowo zrobiłeś je w znacznie krótszym czasie, niż 
gdybyś próbował to zrobić, gdy jesteś już zmęczony, więc przy okazji 
zoptymalizowałeś sobie czas pracy. Zadania w stylu odpisywanie
na maile, sprawdzenie jakiegoś dokumentu, poszukanie informacji
w internecie, zrobienie przelewów itd. – zostaw je wszystkie na momenty 
słabszej koncentracji w ciągu dnia. 

Dla większości osób idealna kombinacja to zacząć od razu od dużego 
zadania i dopiero później brać się za bieżące sprawy.
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Zasady produktywności

Żeby móc łatwo i szybko dobrać zadanie stosownie do momentu mojej 
produktywności, dodaję sobie do zadań 3 rodzaje tagów: 

Nie zostawiaj niedokończonych zadań. Zacząłeś coś robić, nagle 
przypomniała Ci się inna rzecz lub uznałeś, że wrócisz do tego później? 
Masz gotowy przepis na zadręczanie się wiszącymi nad Tobą, 
niedokończonymi zadaniami. 

Jeżeli już zaczynasz dane zadanie, to skończ je, jeżeli tylko możesz. 
Nawet jeśli miałbyś zrobić to na 80%, dokończ całe zadanie, nie 
przerywaj. Jeżeli zostanie czas, to wrócisz do niego i na świeżo 
poprawisz całość. Aczkolwiek często okazuje się, że jest ono skończone 
od razu wystarczająco dobrze. 

Nie rozgrzebuj też dużego zadania, jeżeli z góry wiesz, że nie możesz go 
ukończyć. Jeżeli zostało Ci 30 minut do spotkania, to nie zaczynaj 
zadania, o który, wiesz, że zajmie Ci 1,5 h i będziesz musiał do niego 
wracać po spotkaniu. Zamiast tego zrealizuj mniejsze zadanie, ale do 
końca. 

Przypominam, że każdy może mieć trochę inny rytm, więc znajdź swój
i trzymaj się go - nie przepalaj swoich najlepszych momentów w ciągu dnia!

szybkie zadania na 5-15 minut, niewymagające 
skupienia, np. maile, telefony, umówienie 
spotkania/wizyty, przypominajki;

zadania dłuższe, niewymagające skupienia, np. 
sprawdzenie umowy, poszukanie informacji
w sieci, przelewy, przeczytanie artykułu, e-booka, 
materiałów od dostawców itd.;

zadania kreatywne, strategiczne, większe, 
wymagające pełnego skupienia, np. plan, proces, 
strategia, koncepcja itd;

FAST

MANUAL

CREATIVE

Nie zostawiaj otwartych pętli 6
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Zasady produktywności

Gdy rozpoczynasz zadanie angażujące kilka osób z wewnątrz czy 
zewnątrz organizacji, zastanów się, ile pracy będzie wymagało 
przeprowadzenie całego procesu po jego zainicjowaniu. Wyobraźmy 
sobie, że poprosisz 10 osób o feedback. Co powinieneś wziąć pod 
uwagę?

Kolejny przykład: wysyłasz zapytanie o wycenę kampanii reklamowej do 
10 wydawców i nie zawierasz wszystkich potrzebnych wytycznych 
dotyczących akcji w pierwszym mailu. Nie wyrażasz konkretnie, czego 
od nich oczekujesz. Stracisz na pewno wiele godzin na doprecyzowanie 
tych informacji każdemu z osobna lub czekanie na wycenę, która będzie 
odbiegać od tego, czego oczekiwałeś i będziesz musiał powtórzyć 
proces.

Dobrze więc przemyśl, zanim zainicjujesz proces. 

Jednym z największych zjadaczy czasu są nieefektywne spotkania.
Aby spotkanie miało sens i zakończyło się produktywnie, zwróć uwagę 
na kilka podstawowych kwestii:

Przemyśl, czy na pewno spotkanie jest konieczne w tej sprawie.

Zastanów się, kto musi wziąć w nim udział, czy jego obecność 
jest konieczna i co wniesie? Jeżeli jesteś zaproszony na 
spotkanie, gdzie nie czujesz, że jesteś potrzebny - zasygnalizuj
to organizatorowi!

Pomyśl, czy to konieczne, by aż tyle osób nad tym 
siedziało oraz ile te 10 osób musi na to poświęcić czasu.

1

2

Wiedz, że pewnie będziesz musiał każdemu 
odpowiedzieć na kilka pytań doprecyzowujących.

Będziesz musiał zebrać ten feedback – zapewne 
przypomnieć się 2-3 razy. 

Będziesz musiał przenalizować 10 wyników.

Spotkania7
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Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Więcej o efektywnym planowaniu spotkań:

https://www.hbrp.pl/b/jak-efektywnie-planowac-spotkania/P1EMBQ8D0

https://produktywni.pl/blog/nieefektywne-spotkania/

Zasady produktywności

Określ cel spotkania – co ma być jego efektem, co musi zostać
na nim ustalone? 

Określ jasno temat spotkania i agendę. Wyślij ją uczestnikom 
przed spotkaniem. Jeżeli warto, by ktoś przygotował coś
do czasu spotkania, również o to poproś i zapisz w agendzie.

3

4

Na spotkaniu trzymaj się agendy, nie odbiegaj zbytnio od tematu, 
inaczej 40. minutowe spotkanie przerodzi się w 3. godzinną 
pogawędkę.

Podsumuj spotkanie: najpierw na koniec spotkania podsumuj 
najważniejsze kroki i ustalenia. Następnie podeślij 
podsumowanie drogą mailową. Rezultat spotkania powinien 
odpowiadać wcześniej określonemu celowi.

5

6
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Poniżej lista kanałów, które subskrybuję

Słuchaj podcastów – świetne źródło wiedzy, które możesz 
przyswajać np. w trakcie stania w korku, w drodze do pracy,
w trakcie spaceru z psem, na siłowni, w trakcie prostych czynności 
domowych takich jak sprzątanie, zmywanie, przygotowanie 
posiłków. Nagle okazuje się, że w skali miesiąca jesteś w stanie 
przesłuchać 1-2 pełne książki w formie audiobooków
i kilkadziesiąt podcastów.
Polecam używanie aplikacji PodcastAddict oraz Spotify, gdzie 
możesz po odpowiednich tagach wyszukiwać intersujące Cię 
kanały, tematy. 

Zasady produktywności

Dla każdego z nas - czy to pracownika budowy, specjalisty
ds. marketingu, CEO wielkiej korporacji, czy prezydenta - doba ma 24 h. 
Wszystko jest więc kwestią tego, jak alokujemy, wykorzystujemy 
dostępny czas i na czym się koncentrujemy. 

Wcześniej nauczyłeś się, jak optymalizować swoje zadania i skupiać się 
na rzeczach mających największe znaczenie. To już 90% sukcesu.
Teraz zastanów się, gdzie nieproduktywnie uciekają Ci minuty i godziny 
w ciągu dnia, bo w sumie to całe utracone dni w skali miesiąca.
Jak możesz wykorzystać je inaczej, pożytecznie, np. na naukę, na którą 
dotąd wydawało się, że brakuje czasu? 

Kilka moich, sprawdzonych sposobów:

Rozciągnij dobę 8
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Wyeliminuj oglądanie TV, nawet nie wiesz, ile czasu zostanie Ci na 
przykład na wieczorne poczytanie książki. Jeśli poświęcisz na
to chociaż 30 minut dziennie, średnio czytając 1,5 strony na 
minutę, to przeczytasz 20 stron dziennie. W skali tygodnia daje to 
140 stron! Czytasz więc 1-3 średnio obszerne książki miesięcznie! 
Jeżeli nie masz siły czytać, skupiać się – weź lżejszą lekturę
lub oglądaj. Wybierz jednak coś, co faktycznie albo Cię czegoś 
nauczy (polecam wystąpienia TEDx), albo treść, która naprawdę 
Cię wciągnie i pomoże się zrelaksować (Netflix, VOD).
Porzuć natomiast całkowicie nic niewnoszące „zabijacze czasu”. 
Czas to przecież najcenniejszy zasób, jaki masz w życiu!
Polecam też dodatek Chromecast, dzięki czemu będziesz mógł 
łatwo streamować obraz z telefonu na TV. 

Ustaw stałe przelewy wszędzie, gdzie to tylko możliwe.

Ustaw lub uporządkuj reguły w swojej skrzynce 
pocztowej, byś nie tracił czasu na filtrowanie spamu lub 
wiadomości, których nie chcesz odczytywać
na bieżąco, tylko sprawdzać raz na jakiś czas.

Zasady produktywności

Zapisuj sobie treści, które chciałbyś przeczytać w wolnej chwili. 
Polecam wtyczki Pocket oraz Feedly.

Zastanów się, które rzeczy w swoim życiu możesz usprawnić,
by zyskać więcej czasu. Mogą wydawać się drobnostkami, ale jak 
je zsumujesz, to zrobi się już spory wolumen w skali miesiąca.
Co możesz na przykład zrobić:

Zapisuj w jednym miejscu telefony, jakie masz do wykonania. (np. 
aplikacja Caller Notes). Dzięki temu stojąc w korku, możesz
po prostu wybierać numery po kolei, nie tracąc czasu na myślenie
do kogo i po co miałeś zadzwonić, czy na szukanie numeru. 

Dodatkowo do każdego zaplanowanego połączenia możesz 
dodać notatkę, która będzie Ci się wyświetlać w trakcie 
połączenia.

24



Lepiej zaplanuj zakupy spożywcze lub zamów catering 
dietetyczny (koszt wysoki, ale pomyśl, ile godzin 
tygodniowo oszczędzasz na zakupach, 
przygotowywaniu jedzenia, zmywaniu).

Nie sprawdzaj co chwilę social mediów! Rób to raz
do trzech razy dziennie i zapanuj nad nawykiem 
klikania co chwila w telefon. Wyzbądź się też nawyku 
sprawdzania social mediów od razu po przebudzeniu.

Poświęć jednorazowo czas, by opanować skróty 
klawiszowe, optymalne sposoby wyszukiwania maili, 
wątków, czy obsługę pakietu office.

Raz na tydzień porządkuj pulpit i listę zadań.

Zasady produktywności

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

https://bartekmajewski.pl/management/jak-oszczedzic-47-go
dzin-miesiecznie-bedac-ceo-zalozycielem/ 
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Przeczytaj treść dokumentu

Przeczytaj informacje zawarte we wszystkich linkach, 
odnośnikach i rzeczach oznaczonych jako polecane

Mając już szerszą perspektywę patrzenia na zagadnienia 
efektywności, przeczytaj jeszcze raz treść dokumentu dla 
ugruntowania wiedzy i zrozumienia zasad

Zastosuj wnioski w codziennej pracy i obserwuj. Daj sobie czas 
- chwilę potrwa, nim nauczysz się pracować w głębokim 
skupieniu

Jak najlepiej opanować zawartą w tym poradniku wiedzę?

Źrodła wiedzy

Książki

Deep Work – Cal Newport

Jedna rzecz – Gary Keller, Jay Papasan

Getting Things Done – David Allen

10 Kroków do maksymalnej produktywności – Michał Śliwiński

Esencjalista – Greg McKeown

Materiały edukacyjne

1

2

3

4
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Wszystkie linki zawarte w tym dokumencie

https://angelikacafe.com/jak-zaczac-dzien-w-pracy-by-zwiekszy
c-produktywnosc/

Podcast Z pasją o mocnych stronach (Dominik Juszczyk) 
szczególnie odcinki: #71, #64, #55, #25, #9, #5 

http://mariuszchrapko.com/5-nawykow-ktore-zwiekszyly-moja-pro
duktywnosc/

https://medium.com/swlh/how-to-be-productive-10-ways-to-ac
tually-work-smarter-16fea8087ead

Blogi

https://nozbe.com/pl/blog/

https://siadlak.com/

https://dominikjuszczyk.pl/

https://produktywni.pl/blog/

https://liczysiewynik.pl/

Artykuły

Muzyka do skupienia

https://www.brainpickings.org/2014/01/29/carol-dweck-mindset/

https://www.shamashalidina.com/blog/10-ways-to-be-more-mindf
ul-at-work

https://nozbe.com/pl/blog/motivate-yourself/

https://www.noisli.com/ lub https://brain.fm/

Materiały edukacyjne
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Zapraszam do zastosowania
i podzielenia się opinią

Mateusz Sobieraj


