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PARADOKS WYDAJNOŚCI,
CZYLI DLACZEGO TWOJE LISTY
BLOKUJĄ CI DROGĘ DO SUKCESU
Przyjrzyj się poniższym liczbom, które udostępnił mi twórca
aplikacji badającej produktywność iDoneThis.
 41% zadań z listy nigdy nie zostaje wykonanych,
a wśród pozostałych 59%:
 50% jest wykonanych w ciągu dnia,
 18% jest wykonanych w ciągu godziny,
 10% jest wykonanych w ciągu minuty.
Co oznaczają dla nas te liczby? Po pierwsze stanowią dowód na to, że wiele list rzeczy do zrobienia jest nieskutecznych. A dokładnie mówiąc, systemy zarządzania zadaniami
będące ich podstawą są nieskuteczne. Bo przecież ponad 40%
zadań nigdy nie zostaje wykonanych. Zostają one prawdopodobnie przenoszone na następny dzień, odkładane w nieskończoność albo po prostu ignorowane. A nie na tym polega skuteczne zarządzanie zadaniami.
Po drugie punkty z listy często są skreślane bardzo szybko,
zaledwie w ciągu kilku minut. To oznacza, że wiele list nie
uwzględnia tego, ile czasu potrzeba na wykonanie danego
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zadania. Świadczy również o tym, że ludzie chętnie wybierają te prace, które wydają się prostsze. Przy takim podejściu
największym problemem jest to, że lista nie uwzględnia priorytetów poszczególnych zadań. Nawet jeśli z listy zostanie
skreślona duża liczba punktów, nic nie wskazuje na to, że są
to właściwe punkty — te najważniejsze. A osoba, która wykonała te wszystkie zadania, cieszy się fałszywym poczuciem
spełnienia.
Po trzecie świadczy to o tym, że wiele list rzeczy do zrobienia jest za długich. Zawierają one mnóstwo punktów, a my
się stresujemy, bo wiemy, że nigdy nie zdołamy ich wszystkich skreślić. Będziemy zmuszeni do przeniesienia niektórych
zadań na następną listę albo do całkowitego ich porzucenia.
Z danych statystycznych wynika, że większość z nas nawet
nie zbliża się do celu, jakim jest wykonanie wszystkich zadań
z listy. Według iDoneThis 41% prac z naszych list nigdy nie
zostaje zrobionych. Problem ten jest powszechniejszy, niż
może się nam wydawać. W badaniu przeprowadzonym przez
LinkedIn prawie 90% specjalistów przyznało, że rzadko zdarza
im się wykonać wszystkie zadania z listy.
Po czwarte powyższe dane wskazują na to, że wiele osób
próbuje zarządzać swoimi zadaniami, nie znając dokładnie
swojego harmonogramu i dostępności. Przypominam: 41%
zadań nie zostaje wykonanych. Jest to niepokojąco duży odsetek, zwłaszcza gdybyśmy chcieli zmierzyć naszą wydajność
według liczby punktów skreślonych z listy zadań.
I właśnie na tym polega paradoks wydajności. Tworzymy
listy rzeczy do zrobienia, żeby lepiej zorganizować sobie pracę,
a także skuteczniej zarządzać swoim czasem i wywiązywać się
z obowiązków. Ale ponieważ polegamy na nieprzemyślanych
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i niedopracowanych systemach zarządzania czasem, tworzymy listy, które ostatecznie sabotują nasze wysiłki.
Cierpi na tym nasza wydajność. Osiągamy mniej zamiast
więcej.
W następnym rozdziale przeanalizujemy Twój obecny system tworzenia list rzeczy do zrobienia. Jeżeli nie odbyłeś
żadnego formalnego szkolenia na temat zarządzania zadaniami, to szanse na to, że Twoje listy pomagają Ci odnosić sukcesy, są bardzo małe.
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