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Od natłoku do wolności

Dziś mija kilka lat od mojej życiowej rewolucji, dzięki której mogę się 

określić Panią swojego czasu. Dobrze też ogarniam to jak pracują moje 

zespoły. Niniejszy e-book to wynik moich osobistych doświadczeń.  

Wybierania codziennie tego, co dla mnie najważniejsze. Organizowania 

pracy swojej i innych by oszczędzać czas, który mógłby być 

przeznaczony na coś co zmienia mnie i otoczenie dla mnie, dla 

Kiedy wszystkiego było już za dużo, czym prędzej przeglądałam oferty 

w biurach podróży w poszukiwaniu oferty last minute. W ciągu tygodnia 

zapominałam o pracy na tyle ile się dało. Nie dało się na wiele, bo 

telefony z firmy dzwoniły i dzwoniły. Jednak zawsze natłok zadań się 

zmniejszał. Wracałam do pracy gotowa przejąć stery w firmie i nad 

swoim kalendarzem. Byłam przecież na kilku szkoleniach 

o zarządzaniu czasem i wiem, co to planowanie, priorytetyzacja. Nie 

mijało jednak kilka tygodni i na nowo byłam przytłoczona nadmiarem 

zadań, mnóstwem tematów, które tylko po części były moje. Po części, 

bo będąc szefem firmy za wszystko odpowiadasz w całości, choć 

zdelegowałeś czy zdelegowałaś teoretycznie prawie wszystko. Masz 

czasami tak, że masz poczucie, pracy na kilku etatach, choć doba ma 

nadal 24 godziny? Kiedy wracałam z pracy do domu potrzebowałam 

godziny leżenia w ciszy, by przestawić się na „tryb domowy”. Wcale nie 

miałam specjalnej ochoty na ruch, rozmowy czy wyjście do kina. 

Często kończyło się tym, że wieczorem kończyłam przeglądać swoje 

maile i nadrabiać zaległości.

Trzeba przy tym wiedzieć, że lubię nowe. Dlatego wymyślam kolejny 

projekt, firmę, promocję. Zadań nie ubywa. Przeciwnie. Szczęściem nie 

przypłaciłam tego zdrowiem, może przykurczami barku, ale czułam, że 

zmiana jest konieczna.



Kto tu rządzi?

Jeśli marzysz czasami o tym by uwolnić po 2 godziny dziennie na 
coś, co jest ważne, jeśli śnisz o miesiącu czasu na nowe 
inicjatywy. Znajdziesz tu rozwiązania. Nie wiem czy ci się 
spodobają. Mi się nie podobały. Były takie niewyszukane, zbyt 
proste. A jednak po odpuszczeniu myśli, że potrzebuję czegoś 
więcej i podjęciu decyzji, że może tyle wystarczy, dostałam to 
czego potrzebowałam – czas.

najbliższych, dla klientów. Z drugiej strony znajdziesz tu wyniki, które na 

co dzień osiągamy jako trenerzy programu efektywności własnej i który 

tak mocno wpłynął na mnie i firmę. Prezentowane tu badania to wyniki 
®226 menedżerów, którzy wzięli udział w programie PEP  w 2016 roku. 

Dzięki temu jako czytający możesz mieć pewność, że podejście, które 

tak zmienia pracę a potem całe życie, sprawdził się nie tylko dla mnie, 

ale sprawdza się wielu osobom na całym świecie.

Ile masz takich dni, że siedzisz w pracy, wypuszczasz mail za mailem, 

a pod koniec dnia nawet nie potrafisz powiedzieć, na czym minął ci 

dzień. Nie grałaś w pasjansa. Nie rozwiązywałeś sudoku. Działałeś, 

odpowiadałaś, odbyłaś spotkania i co? Właśnie… 

Jeśli oknem na świat Twojej pracy jest Twoja skrzynka mailowa, to 

znaczy, że straciłeś z oczy to, co najważniejsze. Jeśli skrzynka mailowa 

to centrum Twojego dowodzenia, to przemyśl raz jeszcze czy jeszcze 

czymkolwiek zarządzasz. Jeśli zaczynasz pracę od spojrzenia na 

maile, a potem co minutę widzisz kolejną wpadającą wiadomość – 

przepadłeś, jesteś zgubiona.



Dlaczego?

Chodzi o to, co najważniejsze. Ciebie! Twoją rolę i Twoją 

odpowiedzialność. Czy ktoś Ciebie jako menedżera rozlicza z liczby 

maili, na które odpowiedziałeś? Czy kogoś to interesuje ile razy 

zaglądałeś do skrzynki pocztowej? Menedżer, lider projektu zostanie 

rozliczony z wyniku, który sam wypracuje angażując do niego innych, 

planując i organizując pracę.

Dla kogoś innego będą to spotkania. To miło być zapraszaną. Widać 

ktoś ceni nasze umiejętności i naszą wiedzę. Biegasz ze spotkania na 

spotkanie i masz z każdego z nich listę kolejnych zadań, które za chwilę 

wygenerują kolejne maile, których nie masz czasu nawet czytać 

w trakcie pracy, bo jesteś już na kolejnym spotkaniu. Miewasz tak?

Znowu znikasz. Ty! Twoja rola 

i Twoja odpowiedzialność.

Podjęta nieświadomie decyzja, która objawia się tym, że skrzynka 

odbiorcza staję się centrum twojej pracy oznacza, że nie koncentrujesz 

s i ę  j u ż  w i ę c e j  n a  s w o j e j  o d p o w i e d z i a l n o ś c i ,  a l e  n a 

odpowiedzialnościach innych. Stajesz się co raz bardziej reaktywny. 

Podobnie jak ja kilka tygodni po wakacjach. W końcu tracisz panowanie 

nad tym, po co jesteś w organizacji. Jeśli jesteś specjalistą – pewnie 

przypomni ci o tym Twój szef. Na rozmowie rocznej mówiąc Ci, że 

spodziewał się po Tobie więcej. Masz prawo do oburzenia, bo przecież 

cały czas pracujesz. Mail – odpowiedź, telefon – odpowiedź, sms – 

odpowiedź. Natychmiast by nikt nie czekał. Im szybciej odpowiadasz 

tym, wszyscy wokół bardziej zadowoleni. O co więc chodzi szefowi?



Pozwól, że wyjaśnię Ci to na swoim przykładzie. Moi pracownicy co 

jakiś czas przychodzą po podwyżkę czy szkolenie albo wysyłają prośbę 

o urlop. Czy to moje sprawy? Tak. Czy to ja nimi zarządzam? Nie. 

Dlaczego? Bo jestem reaktywna! Moją rolą jest ustalić oczekiwania 

finansowe z moimi ludźmi, zaplanować szkolenia i zrobić plan 

urlopowy. Kiedy oni o to zabiegają, to znaczy, że oni zarządzają mną 

i moim czasem.

Kiedy zarządzam projektem dla klienta i klient prosi mnie 

o harmonogram, komunikację oraz przykładowe materiały najlepiej do 

jutra, to czy to moja odpowiedzialność? Jeśli zarządzam tym projektem 

to tak. Kto jednak przejął zarządzanie? Klient! Czy tak powinno być? Nie! 

Odpowiedzialność oznacza aktywność. Oddawanie odpowiedzialności 

zaczyna się poprzez reaktywność.

A nie na tym polega moja praca, żeby współpracować z innymi? Na tym 

też, ale nie za to Ci płacą. Jak nie odpowiadam na maile, to dostaję 

telefony. Nie twierdzę, że nie masz na nie odpowiadać. Chodzi o fokus 

na swojej roli i odpowiedzialności. „Przecież to co do mnie trafia w 

mailach i na spotkaniach to właśnie moja rola i odpowiedzialność”. To 

prawda tylko nie Ty nią zarządzasz. Jeśli ktoś daje Tobie zadanie, 

pytanie, prosi o opinię to on trzyma ster, a Ty dobierasz żagle. Jako 

osoba odpowiedzialna to Ty masz trzymać ster.



Poziom stresu menedżerów w Polsce

Ki lkaset  menedżerów przebadanych w ostatn ich latach 
kwestionariuszem analizy czasu pracy w połączeniu z testem 
natężenia stresu PEP Institute pokazują, że nasz sposób 
organizowania się ma istotny wpływ na odczuwalny stres. Osoby 
u c z y ł y  s i ę  s p os ob ów p an owan i a  n ad  s wo i m  z akres em 
odpowiedzialności przez około trzy miesiące wyrabiając nawykowe 
zachowania, które podnoszą efektywność pracy. Okazało się, że 
równocześnie udało się wyeliminować prawie do zera bardzo wysokie 
poziomy stresu oraz ograniczyć wysokie poziomy o 11%.

Niestety uderzanie w klawiaturę z okrzykiem „Ja tu rządzę!”, nie 
zadziała. Na początek trzeba nadrobić zaległości i przestać popełniać 
błędy, które doprowadziły do utraty panowania nad swoimi kluczowymi 
odpowiedzialnościami. Zaraz potem zaczniesz sterować.

Co pokazują badania? Gdzie tracimy czas? Co kosztuje nas najwięcej 
nerwów?
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Co ciekawe poziom napięcia odczuwany przez menedżerów wzrastał 
wraz z liczbą wiadomości zalegających w skrzynce odbiorczej do 
poziomu 50 maili, a później nieco się zmniejszał. Prawdopodobnie 
następowało odpuszczenie i uznanie, że nic z tym się zrobić nie da. Nie 
wiem jak Tobie, ale mi stres odbiera energię. Może dlatego nie miałam 
siły już na nic po pracy. W mojej skrzynce zlegało kilka tysięcy maili, 
część z nich nigdy nie doczekała się otworzenia. Też tak masz?

Chyba nie zdziwi was, że po wyrobieniu prawidłowych nawyków pracy 
z mailami w skrzynce było dużo mniej maili zazwyczaj do 10. Dzięki 
temu satysfakcja z pracy rosła a napięcia związane z niezałatwionymi 
sprawami spadały.

Ile emaili jest w twojej skrzynce odbiorczej w tym momencie?

To niesamowite, że zewnętrzny byt – maile w skrzynce tak mocno 
wpływają na poczucie naszego obciążenia. Przypominają kamienie 
podrzucane do plecaka. Kamień nie musi być duży, ale po całym dniu 
masz kilkadziesiąt kamieni więcej. Następnego dnia więcej i więcej. 
Niby nic a zaczynasz się garbić. Każdy mail to sprawa, problem, 
wyzwanie, informacja. Jeśli jest w skrzynce, to tka jakby nadal była w 
głowie. Ile przestrzeni robi się, gdy skrzynka jest pusta? Kogoś może to 
przerażać, ale gdy nauczysz się doprowadzać do takiej sytuacji to 
poczujesz to co ja: ulgę, że wszystko jest zrobione oraz przestrzeń na 
moje zadania i odpowiedzialności, do których tym razem mogę podejść 
aktywnie i na własnych warunkach.

Jak myślicie, czy napięcie ma coś wspólnego z umiejętnością 
planowania? Uczestnicy badania proszeni byli o ocenę swoich talentów 
planistycznych. Wnioski są jednoznaczne. Im gorzej planujemy tym 
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większa szansa na przytłoczenie. Dzieje się tak w ponad 50% 
przypadkach u tych, którzy nie planują. Jednak ci, którzy planowali 
w swoim odczuciu najlepiej również odczuwali wysokie poziomy stresu 
dość często. Dlaczego? Słyszeliście o przeplanowywaniu? Żeby to 
zrobić wystarczy nie zaplanować czasu na niespodziewane, nagłe 
i nadzwyczajne. Napięcie wynika z tego, że złościmy się na 
okoliczności, które popsuły nam nasz misterny plan. Dobry plan bierze 
poprawkę na wiele kwestii poza naszym wpływem oraz tych czynności, 
których zazwyczaj nie dopatrzysz się w kalendarzu, a jednak są i być 
muszą, prawda? Planowanie to wielka sztuka. Uczy nas pokory. 
Przeplanowanie daje zmęczenie, zdenerwowanie i ogranicza naszą 
satysfakcję.

Jak oceniasz swoje umiejętności planowania własnej pracy?

Jeśli podobnie jak ja lubisz pomagać innym, czyha na Ciebie jeszcze 
jedna pułapka. Pomaganie innym to kosztowny prezent. Jeśli więc 
wymieniasz się przysługami prawdopodobnie wszystko jest ok. Jeśli 
jednak jesteś typem Matki Teresy – uważaj! Zarówno Twoja 
efektywność, wywiązywanie się z roli, ale też stres związany z pracą za 
innych jest bardzo poważnym obciążeniem. Ci którzy nie wykonują 
pracy za innych odczuwają w 7,5% wysoki stres, gdy odmawiają osobie 
szczególnie namolnej. Ostrożnie więc z pomaganiem, bo ostatecznie 
zostaniesz z niewykonanymi swoimi podstawowymi zadaniami, a to 
już zagrożenie dla Twojej kariery. Mam w biurze Olę. Ola to najbardziej 
wrażliwa na potrzeby innych osoba. Tylko wspomnisz, że czegoś byś 
potrzebowała, a Ola już jest w połowie działania. Kto zostaje po 
godzinach? Ola! Kogo zwolniłam, bo nie radził sobie ze swoimi 
zdaniami? Olę. Zatrudniłam ją jakiś czas później ponownie, bo to 

Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze
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Nadgodziny

Jest grupa, która po treningu ogranicza nadgodziny. Niektórzy jednak 
lubią zadania i pracę na tyle, by zostać. Kiedy to piszę jest 17:41. Na dziś 
wystarczy, choć pisanie wciąga.

Stres a nadgodziny

Stres a wykonywanie pracy za innych

A nadgodziny? Służą nam i pracodawcy? Znam miejsca, gdzie nadal 
jest wstyd wychodzić przed osiemnastą. Czy to pomaga w rozwoju, 
kreatywności i wydajności? Daje satysfakcję? Z pewnością, ale tylko 
nielicznym. Siedzisz nad czymś długo i masz poczucie, że mózg Ci się 
kurczy? Ja tak mam. Dlatego nienawidzę zostawać w swojej firmie po 
godzinach i nalegam na zespól by raczej wychodził najpóźniej o 17, 
oczywiście za wyjątkiem Oli…

cudowna dziewczyna, ale gdy się wyrywa by zrobić kolejną rzecz za 
ciebie, wie, że musi liczyć siły na zamiary.
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Żeby poczuć prawdziwe przytłoczenie trzeba jeszcze nabyć jeden 
ważny nawyk – odkładanie spraw na później. Szybko zorientowałam 
się, że myślenie o sprawach do załatwienia zajmuje często tyle samo 
czasu co ich zrobienie lub przynajmniej wykonanie pierwszego kroku. 
Pozbycie się tego zwyczaju zajęło mi sporo i bez pomocy trudno mi by 
było się zmobilizować.

Żeby nie zmieniać wszystkiego, bo przecież radziłam sobie jakoś, 
zrobiłam sobie analizę swojego czasu pracy. Jasno z niej wynikło, co 
muszę zmienić, a co zostawić. Gdzie potrzeba mi porady, a gdzie 
solidnego treningu i zmiany nawyków. W efekcie dostałam informację 
oznaczoną kolorami:

Jak jest u Ciebie?
    • Co Tobie kradnie czas na rzeczy ważne?
    • Co jest do zmiany?
    • Jak sobie poradzić z tym, co zmienić się nie da?
    • Co blokuje Ciebie w robieniu tego co najważniejsze?

Największe problemy miałam z poczuciem obciążenia pracą - 
zwłaszcza dużą ilością drobnych czynności.



Jeszcze nie jest perfekcyjnie, ale to wystarczy, by cieszyć się pracą na 
co dzień. Kolejne rezerwy znalazłam w planowaniu i używaniu outlooka 
w sprytny sposób. Okazuje się, że jest w nim tyle samo funkcji 
pomagających w pracy, jak i tych, których nigdy nie należy dotykać. 
Dowiedziałam się tego już podczas indywidualnej pracy z trenerem, 
który pomógł mi wybrać funkcje adekwatnie do mojego sposobu pracy.

W efekcie zostały tylko te, które są dobrze przygotowane, a ustalenia są 
wdrażane dzięki monitoringowi wykonania decyzji i zadań. 
Podstawowe odprawy w firmach prowadzimy rotacyjnie, dzięki temu 
każdy ma okazję uczyć się efektywności pracy podczas spotkań.

Zostały mi jeszcze do poprawy spotkania. Nie one były głównym 
źródłem przytłoczenia, ale jednak ich efektywność była nie dość 
satysfakcjonująca.

spotkania



Życzenia

Jeśli od razu chcesz całościowej zmiany w organizacji swojego życia 
i pracy to program, który przeszłam i zawiera również obok krótkich 
warsztatów i indywidualnego treningu Analizę Czasu Pracy. Linki do 
tego programu w wersji otwartej dla każdego znajdziesz tutaj:

Jeśli stwierdzisz, że może jest sens zrobić to w całym swoim zespole 
napisz do organizatorów na  bizyou@bizyou.pl  Dopasują program do 
Twojego zespołu i ich wyzwań.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz namierzyć dla siebie to co trzeba zmienić, 
a co jest normalnym obciążeniem możesz zacząć od takiej właśnie 
Analizy Czasu Pracy.

Jeśli po programie będziesz mieć swoje doświadczenia i przemyślenia 
napisz do mnie na LinkedIn. Może z tych naszych doświadczeń 
powstanie kolejny e-book? 

Mam nadzieję, że tak jak ja znajdziesz sposób na realizację swoich 
marzeń, celów. Złapiesz balans między własnymi oczekiwaniami 
i otoczenia. To co dla mnie było niezwykłe, że to nie są rozwiązania 
skomplikowane, ale banalnie proste. Cieszę się, że mogłam Tobie 
napisać jak zmiana zadziała u mnie. Trzymam kciuki za Twoje cele 
i marzenia oraz mądry sposób w jaki je osiągniesz.

Powodzenia!

Link znajdziesz tutaj.

Sprawdź

Moje rekomendacje

https://app.evenea.pl/event/analizaprofilupracy2021/
https://bizyou.pl/produkty/zarzadzanie-czasem-personal-effciency-program/
mailto:bizyou@bizyou.pl
https://www.linkedin.com/in/katarzynalorenc/

