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ROZDZIAŁ 11.

Zarządzanie
pocztą elektroniczną
W TYM ROZDZIALE:
f Nowe koncepcje zarzÈdzania pocztÈ elektronicznÈ
f Odpowiadanie kontra reagowanie
f Przejrzyj, przetwórz, zajmij siÚ tym
f Reguïa 60 sekund
f RozpoczÚcie od czystej karty

W poprzednich rozdziaĞach mówiliķmy o tym, jakie korzyķci daje zaprowadzenie
porzÈdku w dokumentach, zarówno papierowych, jak i elektronicznych. W rozdziale 10.
zaczÚïam mówiÊ o róĝnicy miÚdzy „przetwarzaniem” a „ukoñczeniem”. W tym
i nastÚpnym rozdziale dam Ci wszystko, czego potrzebujesz, ĝeby uzyskaÊ kontrolÚ
nad jednym z najwiÚkszych ěródeï cyfrowego baïaganu, a mianowicie TwojÈ
skrzynkÈ odbiorczÈ. Juĝ za chwilÚ dowiesz siÚ, jak moĝesz jÈ caïkowicie opróĝniÊ
w ciÈgu zaledwie kilku chwil.

ROLA E-MAILA WE WSPÓŁCZESNYM ŻYCIU
Ludzie prezentujÈ dwojakie podejĂcie do poczty elektronicznej: jedni uwaĝajÈ,
ĝe jest ona niezbÚdna w ich ĝyciu i trzeba jÈ ciÈgle sprawdzaÊ, a drudzy traktujÈ
jÈ jak niedogodnoĂÊ, którÈ naleĝy ignorowaÊ. Wielu moich klientów przyznaïo mi
siÚ, ĝe nie raz myĂleli o tym, ĝeby usunÈÊ wszystkie wiadomoĂci ze skrzynki
odbiorczej i zaczÈÊ wszystko od nowa. Jednak zaraz potem zdawali sobie sprawÚ,
ĝe w ciÈgu kilku dni lub tygodni wróciliby do punktu wyjĂcia — ich skrzynka znów
byïaby przeïadowana.
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Zanim wdroĝysz proces skutecznego zarzÈdzania pocztÈ elektronicznÈ, zastanów
siÚ nad tym, jakÈ rolÚ peïni ono w Twoim ĝyciu osobistym i zawodowym. JakÈ czÚĂÊ
Twojej pracy stanowi odbieranie i pisanie e-maili? Z jednej strony ludzie sÈdzÈ,
ĝe robiliby duĝo wiÚcej, gdyby nie musieli ciÈgle czytaÊ i pisaÊ e-maili — jestem
pewna, ĝe to prawda. Czy w Twojej firmie zdarzyïo siÚ kiedyĂ, ĝe serwer padï albo
z jakiegoĂ innego powodu nie mogïeĂ korzystaÊ z poczty elektronicznej? Czy
czuïeĂ wtedy ulgÚ? StaïeĂ siÚ bardziej wydajny? Prawdopodobnie poczuïeĂ wtedy
prawdziwÈ wolnoĂÊ i zrobiïeĂ duĝo wiÚcej niĝ zwykle. Z tej perspektywy moĝe siÚ
wydawaÊ, ĝe nasze ĝycie byïoby duĝo prostsze, gdybyĂmy nie musieli codziennie
borykaÊ siÚ z pocztÈ elektronicznÈ. ByÊ moĝe rzeczywiĂcie tak jest.
Z drugiej jednak strony, jeĝeli czytasz tÚ ksiÈĝkÚ, to prawdopodobnie jesteĂ
pracownikiem umysïowym. Twoja praca wymaga posiadania specjalistycznej
wiedzy, a Twoim zadaniem jest dÈĝenie do osiÈgniÚcia wspólnego celu (takiego
jak rozwój Twojej firmy i zwiÚkszenie jej obrotów). Musisz wykorzystywaÊ swojÈ
wiedzÚ do rozwiÈzywania problemów, a takĝe wykazywaÊ siÚ kreatywnoĂciÈ
i zdolnoĂciami analitycznymi — a w tego rodzaju zadaniach komunikacja odgrywa
kluczowÈ rolÚ. Poniewaĝ poczta elektroniczna jest obecnie najbardziej popularnÈ
formÈ komunikacji w biznesie, stanowi ona waĝny aspekt Twojej pracy.
Jeĝeli podajesz swój adres e-mail róĝnym osobom, z którymi masz do czynienia
w swoim ĝyciu, to jesteĂ zobligowany do czytania wiadomoĂci od nich i reagowania
na nie. Jeĝeli bÚdziesz je ignorowaÊ albo tylko pobieĝnie przeglÈdaÊ zamiast
uwaĝnie przeczytaÊ, to moĝesz siÚ spodziewaÊ dwóch rzeczy: ci, którym bÚdzie
zaleĝaïo na kontakcie z TobÈ, znajdÈ inny, pewniejszy Ărodek komunikacji,
natomiast pozostali, którzy wolÈ porozumiewaÊ siÚ za poĂrednictwem poczty
elektronicznej, zerwÈ z TobÈ kontakt albo ograniczÈ go do minimum.
KiedyĂ uwaĝano, ĝe poczta elektroniczna to nowy sposób na wzmocnienie wiÚzi
miÚdzy luděmi, których dzieli duĝa odlegïoĂÊ. Teraz mamy wiÚcej podobnych narzÚdzi,
ale to wïaĂnie poczta e-mail byïa pierwszÈ elektronicznÈ sieciÈ spoïecznoĂciowÈ,
która zrewolucjonizowaïa komunikacjÚ miÚdzyludzkÈ. Moĝesz zaczÈÊ rozmowÚ,
a druga osoba bÚdzie jÈ kontynuowaïa w wybranym przez niÈ czasie. Do Waszego
dialogu moĝe doïÈczyÊ nieograniczona liczba rozmówców. Efektem tej konwersacji
bÚdzie ciekawa i wzbogacajÈca wymiana poglÈdów, w którÈ kaĝdy wniesie swój
wkïad. Czasami wymiana e-maili jest skuteczniejszÈ metodÈ gromadzenia i wymiany
informacji niĝ rozmowa przeprowadzona osobiĂcie lub przez telefon.
Na poczÈtku ery poczty elektronicznej nie irytowaïo nas to, ĝe jedna dyskusja
oznaczaïa kilkadziesiÈt wiadomoĂci w skrzynce, poniewaĝ sÈdziliĂmy, ĝe jest to
niska cena za moĝliwoĂÊ przeprowadzania wirtualnej rozmowy z jednÈ lub kilkoma
osobami. Jednak od tamtego czasu liczba przesyïanych wiadomoĂci znaczÈco
wzrosïa — nie znam nikogo, kto chciaïby otrzymywaÊ wiÚcej e-maili. Gdy zastanowimy
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siÚ nad ewolucjÈ, jakÈ przeszïa poczta elektroniczna, lepiej zrozumiemy nasze
podejĂcie do tego Ărodka komunikacji. Za chwilÚ przedstawiÚ Ci kilka przykïadów,
które pomogÈ Ci odpowiedzieÊ na pytanie, jakÈ rolÚ powinny odgrywaÊ e-maile
w naszym ĝyciu. Póěniej podam kilka wskazówek, jak skutecznie zarzÈdzaÊ pocztÈ
elektronicznÈ.

TRZY RODZAJE SPRAWDZANIA POCZTY
Prawdopodobnie codziennie dostajesz tyle e-maili, ĝe Twoja skrzynka jest wciÈĝ
przeïadowana. Ten nieustanny strumieñ sprawia, ĝe wiÚkszoĂÊ ludzi ma setki
albo nawet tysiÈce wiadomoĂci w swoich skrzynkach odbiorczych — niektóre z nich
bardzo waĝne, wymagajÈce dziaïania, a inne zupeïnie nieistotne. ChcÈc okieïznaÊ
tÚ niekoñczÈcÈ siÚ lawinÚ e-maili, wiele osób uznaïo, ĝe najlepszym rozwiÈzaniem
jest ciÈgïe sprawdzanie poczty. Pewne badania wykazaïy, ĝe pracownicy biurowi
sprawdzajÈ swoje skrzynki aĝ do 40 razy w ciÈgu godziny1!
Nie chodzi tu tylko o strach przed nagromadzeniem siÚ jeszcze wiÚkszej liczby
wiadomoĂci. Problemem jest równieĝ brak koncentracji. Sprawdzanie poczty jest
proste — kaĝdy musi to robiÊ, a zadanie to nie wymaga szczególnego wysiïku
umysïowego. Gdy przeglÈdamy wiadomoĂci, sprawiamy wraĝenie, ĝe jesteĂmy zajÚci.
PrzewidywalnoĂÊ e-maili daje nam pewien komfort. Kiedy je czytamy i piszemy
odpowiedzi, czujemy, ĝe robimy coĂ wartoĂciowego (choÊ to poczucie czÚsto jest
zupeïnie faïszywe). Co kilka minut skreĂlamy kilka kolejnych punktów z listy zadañ,
co daje nam poczucie speïnienia i zadowolenia. Poziom dopaminy w organizmie
roĂnie.
Ź W rozdziale 1. pisaĞam o tym, Ře wedĞug naukowców nowe doķwiadczenia wywoĞujâ
wydzielanie dopaminy, która wpĞywa na nasze zachowanie2.

Mój proces zarzÈdzania pocztÈ elektronicznÈ zaczyna siÚ od strategii „przejrzyj,
przetwórz, zajmij siÚ tym”: najpierw przeglÈdasz wiadomoĂci tak czÚsto, jak Twoim
zdaniem jest to konieczne, potem przetwarzasz je tak, aby uzyskaÊ pustÈ skrzynkÚ
przynajmniej dwa razy w tygodniu, i wreszcie zajmujesz siÚ nimi — we wïaĂciwym
czasie. Teraz opiszÚ szczegóïowo kaĝdy z tych etapów.
1

Steve Bird, Study: Most Office Workers Feel »E-Mail Stress«, 17 sierpnia 2007, strona internetowa
„FoxNews”, www.foxnews.com/printer_friendly_story/0,3566,293491,00.html.

2

Matt Richtel, The Lure of Data: Is It Addictive?, 6 lipca 2003, strona internetowa „The New York Times”,
www.nytimes.com/2003/07/06/business/the-lure-of-data-is-it-addictive.html?src=pm%E2%80%9D.
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Przejrzyj
PrzeglÈdanie wiadomoĂci to pobieĝne ich czytanie w celu zidentyfikowania tych,
które sÈ pilne i wymagajÈ szybkiej odpowiedzi, oraz tych, które moĝna od razu
usunÈÊ albo odpowiedzieÊ na nie w krótkiej rozmowie telefonicznej. Proces
przeglÈdania jest szybki i nie wymaga gïÚbszych przemyĂleñ.
Niestety dla niektórych osób jest to jedyna metoda zarzÈdzania pocztÈ
elektronicznÈ. WiadomoĂci, które nie zaliczajÈ siÚ do kategorii „bardzo pilne”,
„wymaga szybkiej odpowiedzi” albo „natychmiast usunÈÊ”, sÈ ignorowane albo
odkïadane „na póěniej”. Nietrudno siÚ domyĂliÊ, ĝe szybko zostajÈ pogrzebane
pod nawaïem nastÚpnych wiadomoĂci. W koñcu ginÈ w otchïani setek lub tysiÚcy
e-maili — bo tyle wiadomoĂci znajduje siÚ w przeciÚtnej skrzynce odbiorczej.
Nic wiÚc dziwnego, ĝe to „póěniej” nigdy nie nastÚpuje.
Aby odzyskaÊ kontrolÚ nad swojÈ skrzynkÈ odbiorczÈ, musisz zrozumieÊ,
ĝe przeglÈdanie to tylko pierwszy krok; musisz równieĝ przetworzyÊ wiadomoĂci
i zajÈÊ siÚ nimi. JeĂli nie chcesz doprowadziÊ do tego, ĝeby tryb przeglÈdania staï
siÚ TwojÈ jedynÈ metodÈ zarzÈdzania e-mailami, radzÚ, ĝebyĂ pozwalaï sobie
na przeglÈdanie poczty tylko w telefonie lub innym urzÈdzeniu przenoĂnym.
Gdy sprawdzasz pocztÚ na komputerze, ïatwo siÚ rozpraszasz (zaglÈdasz do
starszych wiadomoĂci, przenosisz e-maile do innych katalogów, klikasz odnoĂniki
itd.) i nie robisz tego, co powinieneĂ. Gdy natomiast korzystasz z telefonu albo
innego urzÈdzenia przenoĂnego, ïatwiej jest narzuciÊ sobie pewnÈ dyscyplinÚ,
poniewaĝ maïy ekran i maïa klawiatura utrudniajÈ wykonanie wielu czynnoĂci.
Na takim urzÈdzeniu powinieneĂ tylko przeglÈdaÊ wiadomoĂci. Nie zadawaj sobie
trudu, ĝeby je przetwarzaÊ. Na komputerze wïÈczaj program do obsïugi poczty
tylko wtedy, gdy naprawdÚ masz czas na przetworzenie nowych wiadomoĂci.

Przetwórz
Po kilku dniach (albo godzinach, zaleĝnie od sytuacji) obsïugiwania tylko tych
e-maili, które sÈ najpilniejsze, wymagajÈ szybkiej odpowiedzi albo nadajÈ siÚ do
usuniÚcia, w Twojej skrzynce prawdopodobnie zostanÈ tylko te wiadomoĂci, które
wymagajÈ wiÚcej uwagi. ByÊ moĝe na poczÈtku nie byïy one pilne, ale po jakimĂ
czasie juĝ takie siÚ staïy. Czujesz coraz wiÚkszy niepokój na myĂl o tym, ĝe musisz
siÚ nimi wreszcie zajÈÊ.
W ciÈgu tygodnia musisz wyznaczyÊ kilka momentów, w których zajmiesz siÚ
przetwarzaniem wiadomoĂci w swojej skrzynce pocztowej. Merlin Mann, posiadacz
43 katalogów i zerowej skrzynki odbiorczej, definiuje przetwarzanie jako „coĂ wiÚcej
niĝ sprawdzanie, a mniej niĝ odpowiadanie”. David Allen, autor ksiÈĝki Getting
Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywnoĂci, opisuje z kolei przetwarzanie
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jako „decydowanie, jakie dziaïania naleĝy podjÈÊ”. Jak wyjaĂniïam w rozdziale 10.,
dla mnie przetwarzanie oznacza przeczytanie kaĝdej wiadomoĂci w celu podjÚcia
decyzji, czy naleĝy jÈ skasowaÊ czy przenieĂÊ ze skrzynki odbiorczej w inne miejsce.
RozpoczÚcie lub ukoñczenie zadania, które jest zwiÈzane z danym e-mailem,
nie zawsze jest istotne (mam tu na myĂli napisanie sensownej odpowiedzi albo
speïnienie innej proĂby). Waĝne jest, ĝebyĂ miaï ogólne pojÚcie na temat tego, które
wiadomoĂci wymagajÈ od Ciebie podjÚcia jakichĂ dziaïañ. Wszystkie nieprzeczytane
wiadomoĂci zalegajÈce w skrzynce odbiorczej wywoïujÈ stres — zupeïnie tak samo
jak sterta papierów na biurku — poniewaĝ masz ĂwiadomoĂÊ, ĝe moĝe tam siÚ kryÊ
coĂ waĝnego.
Celem przetwarzania skrzynki odbiorczej jest jej opróĝnienie. Aby móc tego
dokonaÊ, musisz wstrzymaÊ pobieranie nowych wiadomoĂci z serwera. ByÊ moĝe
pamiÚtasz, jak w rozdziale 2. pisaïam o tym, ĝe waĝnym elementem w procesie
przejmowania kontroli nad technologiÈ jest kontrolowanie pobierania nowych
e-maili. WiadomoĂci pojawiajÈce siÚ w Twojej skrzynce rozpraszajÈ CiÚ. Za kaĝdym
razem, gdy dostajesz powiadomienie o nowym e-mailu, masz ochotÚ rzuciÊ to,
czym siÚ akurat zajmujesz, i sprawdziÊ pocztÚ. W rezultacie próbujesz wykonywaÊ
kilka zadañ naraz, przez co jesteĂ rozkojarzony, a Twoja wydajnoĂÊ spada.
Zmieñ ustawienia programu do obsïugi poczty elektronicznej, tak aby nowe
wiadomoĂci byïy pobierane tylko wtedy, gdy naciĂniesz przycisk WyĂlij/Odbierz.
Kiedy nadejdzie pora na przetworzenie nowych wiadomoĂci, kliknij ów przycisk
i przejrzyj listÚ nowych e-maili, stosujÈc proces T.E.S.S.T. Po zakoñczeniu pracy
Twoja skrzynka odbiorcza bÚdzie pusta, a Ty bÚdziesz na bieĝÈco ze wszystkimi
najnowszymi sprawami (przynajmniej na jakiĂ czas — gdybyĂ teraz znów kliknÈï
przycisk WyĂlij/Odbierz, w skrzynce pojawiïyby siÚ nastÚpne wiadomoĂci). Twoja
skrzynka jest pusta!
Ź DokĞadnâ instrukcjö znajdziesz w rozdziale 12.
Wiem, co teraz myĂlisz: Twoja skrzynka jest zapchana. Masz tysiÈce
nieprzeczytanych wiadomoĂci, a przetworzenie ich zabierze Ci caïe wieki!
Nie martw siÚ, mam dla Ciebie rozwiÈzanie. W dalszej czÚĂci tego rozdziaïu dowiesz
siÚ wiÚcej o przetwarzaniu. PokaĝÚ Ci, jak szybko opróĝniÊ skrzynkÚ odbiorczÈ,
tak aby móc wdroĝyÊ system doskonaïej wydajnoĂci w procesie zarzÈdzania swojÈ
pocztÈ elektronicznÈ.
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Zajmij siÚ tym
PamiÚtaj o jednym: przetworzenie wszystkich wiadomoĂci nie oznacza, ĝe siÚ nimi
zajÈïeĂ. PrzedstawiajÈc proces T.E.S.S.T., wyjaĂniïam, ĝe niektóre zadania moĝna
wykonaÊ w póěniejszym czasie (odïoĝyÊ je do kategorii „nastÚpne dziaïania”), jeĂli
speïniajÈ któryĂ z poniĝszych warunków:
f potrzebujesz wiÚcej informacji;
f wykonanie tego zadania zajmie Ci duĝo czasu;
f ktoĂ musi Ci w tym pomóc.

Przetwarzanie e-maili polega na tym, ĝe wpisujesz okreĂlone zadanie na listÚ,
tak aby móc siÚ nim zajÈÊ, gdy bÚdziesz mieÊ potrzebne informacje, czas i Ărodki.
Przejrzyj, przetwórz, zajmij siÚ tym — to wïaĂnie jest metodologia, która
pomoĝe Ci uporaÊ siÚ z setkami e-maili codziennie bombardujÈcymi TwojÈ skrzynkÚ
odbiorczÈ. To waĝny element systemu doskonaïej wydajnoĂci.
W dalszej czÚĂci rozdziaïu podpowiem Ci, w jakich porach najlepiej jest
dokonywaÊ przeglÈdania i przetwarzania e-maili, a takĝe kiedy powinieneĂ siÚ
nimi zajÈÊ. Zanim przejdÚ do tego tematu, chciaïabym opisaÊ zïe nawyki, które
obserwujÚ u duĝej czÚĂci swoich klientów, i przedstawiÊ produktywne zachowania,
którymi warto te nawyki zastÈpiÊ.

ZAPOMNIJ O STARYCH SZTUCZKACH
JeĂli chcesz mieÊ kontrolÚ nad swojÈ komunikacjÈ, musisz mieÊ dobry system
— mam tu na myĂli prawdziwÈ, prostÈ i zrozumiaïÈ metodologiÚ, takÈ jak
zarzÈdzanie e-mailami, które jest jednym z elementów systemu doskonaïej
wydajnoĂci. Niestety wiele osób ma zïe nawyki zwiÈzane z obsïugÈ poczty
elektronicznej. Oto te najczÚĂciej spotykane:
f przejrzenie wiadomoĂci i przejĂcie do nastÚpnej;
f oznaczenie jako „nieprzeczytane” wiadomoĂci, które wymagajÈ podjÚcia

dziaïania;
f oflagowanie e-maili, którymi trzeba siÚ zajÈÊ;
f podzielenie wiadomoĂci na róĝne kategorie.

Jeĝeli czÚsto zdarza Ci siÚ, ĝe pobieĝnie przeglÈdasz wiadomoĂÊ i od razu
przechodzisz do nastÚpnej, musisz zastanowiÊ siÚ, dlaczego tak robisz. Ta taktyka
jest dobra na etapie przeglÈdania w procesie „przejrzyj, przetwórz, zajmij siÚ tym”
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opisanym wyĝej, ale musisz pamiÚtaÊ, ĝe przeglÈdanie to tylko jeden z etapów
zarzÈdzania pocztÈ elektronicznÈ. Musisz wdroĝyÊ caïy proces, a wiÚc równieĝ
etapy: wiadomoĂci i zajmowania siÚ nimi.
Ź Przetwarzanie to najwaŘniejszy etap, który musisz przejķä, jeķli chcesz mieä kontrolö
nad swojâ pocztâ elektronicznâ — eliminuje stres i niepokój zwiâzany z tym, Ře byä moŘe
pominâĞeķ coķ waŘnego.

NajczÚstszÈ przyczynÈ stosowania metody „przejrzyj i przejdě do nastÚpnej”
jest to, ĝe zazwyczaj sprawdzasz pocztÚ wtedy, gdy nie masz na to czasu. W rezultacie
wiÚkszoĂÊ nowych e-maili zostaje nieprzetworzonych, poniewaĝ:
f nie znasz odpowiedzi;
f nie masz ochoty odpowiadaÊ;
f obawiasz siÚ, ĝe zajmie Ci to za duĝo czasu;
f interesujÈ CiÚ tylko „waĝne” wiadomoĂci.

Czytaj dalej, a dowiesz siÚ, w jaki sposób ten oraz inne zïe nawyki mogÈ sabotowaÊ
TwojÈ wydajnoĂÊ.

Wady pobieĝnego przeglÈdania wiadomoĂci
Istnieje kilka powodów, dla których pobieĝne przeglÈdanie wiadomoĂci i oznaczanie
najwaĝniejszych jako nieprzeczytane, flagowanie ich i kategoryzowanie nie jest
skuteczne — a wrÚcz przeciwnie, jeszcze bardziej zwiÚksza odczuwany stres:
f Nie wiesz dokïadnie, jak waĝna jest dana wiadomoĂÊ, czego od Ciebie

wymaga, jakie dziaïanie powinieneĂ podjÈÊ i ile czasu Ci to zajmie. PrzejrzaïeĂ
wiadomoĂÊ, ale jej nie przetworzyïeĂ, dlatego wciÈĝ pozostaje ona nieznana,
co tylko potÚguje Twój niepokój.
f Poniewaĝ zadanie zwiÈzane z danym e-mailem wciÈĝ pozostaje nieznane,

trudno jest oceniÊ, ile pracy bÚdzie wymagaïo, a takĝe okreĂliÊ jego stopieñ
waĝnoĂci w kontekĂcie innych Twoich obowiÈzków.
f Poniewaĝ do Twojej skrzynki wciÈĝ napïywajÈ kolejne e-maile, te, które

oflagowaïeĂ lub oznaczyïeĂ jako nieprzeczytane, przesuwajÈ siÚ coraz
niĝej na liĂcie nowych wiadomoĂci. Z kaĝdÈ godzinÈ malejÈ szanse na to,
ĝe kiedykolwiek siÚ nimi zajmiesz. MajÈc tego ĂwiadomoĂÊ, czujesz
narastajÈcy stres.
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f NajwaĝniejszÈ przyczynÈ nieskutecznoĂci tych technik jest to, ĝe zadania,

które musisz wykonaÊ, sÈ zapisane w róĝnych miejscach. Ten problem dotyczy
nie tylko poczty elektronicznej, ale równieĝ wszystkich innych kanaïów
komunikacyjnych. Na swojej liĂcie zadañ wypisujesz sprawy naleĝÈce do
Twoich obowiÈzków. E-maile, które otrzymujesz, czÚsto wymagajÈ od Ciebie
podjÚcia okreĂlonych dziaïañ — te sprawy zazwyczaj zalegajÈ w Twojej
skrzynce odbiorczej. Do tego jeszcze dochodzÈ sprawy poruszane na
zebraniach, a takĝe omawiane podczas rozmów telefonicznych i indywidualnych
spotkañ. Zdarza Ci siÚ robiÊ notatki na kartkach, a czasami po prostu polegasz
na swojej pamiÚci. Jeĝeli Twoje zadania i obowiÈzki sÈ spisane w wielu
róĝnych miejscach, nie jesteĂ w stanie ich uporzÈdkowaÊ ani ustawiÊ wedïug
stopnia waĝnoĂci czy spojrzeÊ na nie w kontekĂcie wszystkich innych rzeczy,
które musisz zrobiÊ.

Rezultat jest wart wysiïku
Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe przetwarzanie e-maili wymaga czasu, ale jeĂli poczta
elektroniczna stanowi waĝny element Twojego ĝycia zawodowego lub osobistego
(a tak jest u wiÚkszoĂci z nas), to musisz sobie zaplanowaÊ, w jakich porach bÚdziesz
siÚ niÈ zajmowaÊ. Z mojego doĂwiadczenia wynika, ĝe na jednÈ wiadomoĂÊ
potrzebujemy okoïo dwóch minut. Zaïóĝmy, ĝe dziennie dostajesz 100 e-maili.
To 700 wiadomoĂci tygodniowo, a wiÚc musisz przeznaczyÊ na nie 1400 minut
swojego czasu. 1400 minut to prawie 24 godziny — caïa doba — które poĂwiÚcasz
kaĝdego tygodnia na przetworzenie swojej poczty!
Jeĝeli boisz siÚ, ĝe nie masz tyle czasu na zarzÈdzanie pocztÈ elektronicznÈ,
nie wpadaj w rozpacz: sïowem kluczowym jest tutaj „okoïo”. Gdy osiÈgniesz wprawÚ
w przetwarzaniu wiadomoĂci, nie bÚdziesz potrzebowaÊ peïnych dwóch minut
na kaĝdÈ. Za jakiĂ czas wystarczÈ Ci 3 – 4 godziny dwa razy w tygodniu, ĝeby
skutecznie przetwarzaÊ wiadomoĂci na kolejne zadania w Twoim systemie. Wdroĝenie
skutecznego systemu jest warte kaĝdej poĂwiÚconej minuty, zarówno pod kÈtem
wydajnoĂci, jak i spokoju, który dziÚki temu wreszcie zyskasz.

OPRACUJ LEPSZY SYSTEM
Wiesz juĝ, ĝe jeĂli pozwolisz, ĝeby wiadomoĂci wciÈĝ napïywaïy do skrzynki
odbiorczej, obniĝysz swojÈ wydajnoĂÊ. RozwiÈzaniem jest wyïÈczenie opcji
automatycznego pobierania wiadomoĂci z serwera, tak aby przychodziïy do skrzynki
tylko wtedy, gdy klikniesz przycisk WyĂlij/Odbierz. Moĝliwe jednak, ĝe wciÈĝ drÚczy
CiÚ kilka wÈtpliwoĂci:
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f Jak czÚsto powinieneĂ przeglÈdaÊ wiadomoĂci?
f Ile razy powinieneĂ je przetworzyÊ?
f Kiedy jest najlepsza pora na wykonanie tych dwóch kroków?

Ź ZakĞadam, Ře uŘywasz programu do obsĞugi poczty elektronicznej, takiego jak Microsoft
Outlook czy Apple Mail. Jeķli zamiast tego korzystasz z Google’a albo innej aplikacji
internetowej, to po prostu zamknij okno z pocztâ w swojej przeglâdarce, a nowe e-maile
przestanâ Ciö rozpraszaä.

Odpowiedni moment
Odpowiedě na pierwsze dwa pytania zaleĝy od kilku czynników, takich jak Twój
grafik na dany dzieñ, charakter Twojego stanowiska, a takĝe to, w jakim stopniu
wykonywana przez Ciebie praca zaleĝy od komunikacji z innymi osobami. WiÚkszoĂÊ
ludzi, zastanawiajÈc siÚ nad tym, ile razy powinni przetwarzaÊ pocztÚ, podaje zbyt
duĝÈ liczbÚ. Prawie kaĝdy uwaĝa, ĝe powinien czÚĂciej przeglÈdaÊ nowe wiadomoĂci,
niĝ jest to w rzeczywistoĂci konieczne. Z mojego doĂwiadczenia wynika, ĝe
w wiÚkszoĂci zawodów przeglÈdanie nowych wiadomoĂci dwa lub trzy razy
dziennie caïkowicie wystarcza. Jednak to Ty jesteĂ jedynÈ osobÈ, która moĝe to
stwierdziÊ. Zanim jednak okreĂlisz najlepszÈ liczbÚ dla siebie, przypomnij sobie
wszystkie lekcje dotyczÈce systemu doskonaïej wydajnoĂci. Miej równieĝ
na uwadze to, ĝe ta liczba moĝe siÚ zmieniÊ.
Inne waĝne pytanie dotyczÈce zarzÈdzania pocztÈ elektronicznÈ mówi o tym,
kiedy naleĝy jÈ sprawdzaÊ: od razu z samego rana czy moĝe poczekaÊ do poïudnia?
Aby znaleěÊ dobrÈ odpowiedě, zastanów siÚ, jak chcesz zaczynaÊ swój dzieñ.
PamiÚtaj, ĝe zarzÈdzanie pocztÈ sprowadza siÚ do reagowania — czy naprawdÚ
chcesz zaczÈÊ dzieñ w ten sposób? JeĂli z samego rana uruchomisz tryb reagowania,
zmniejszysz szansÚ na to, ĝe zaczniesz dziaïaÊ proaktywnie w dalszej czÚĂci dnia,
a co za tym idzie — obniĝysz swojÈ wydajnoĂÊ. Prawdziwe pytanie, które musisz
sobie zadaÊ brzmi: czy sprawdzanie (przeglÈdanie) poczty z samego rana wspomaga
TwojÈ koncentracjÚ czy jÈ sabotuje? Odpowiedě zaleĝy od kilku czynników:
Ź Wiökszoķä ludzi, mówiâc o sprawdzaniu poczty, ma na myķli przeglâdanie jej w taki
sposób, jaki opisaĞam wczeķniej.
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Ź Jak wyjaķniĞam w rozdziale zatytuĞowanym „Przeczytaj to najpierw”, caĞa ta ksiâŘka
jest oparta na przekonaniu, Ře wydajnoķä to zdolnoķä do osiâgania imponujâcych
rezultatów.
f Czy moĝesz sprawdzaÊ pocztÚ na urzÈdzeniu przenoĂnym? Ogólnie rzecz

biorÈc, nie naleĝy przeglÈdaÊ ani przetwarzaÊ wiadomoĂci z samego rana,
ale moim zdaniem tÚ zasadÚ wymyĂlono w czasach, kiedy sprawdzanie
poczty na urzÈdzeniu przenoĂnym nie byïo jeszcze moĝliwe. Ja nie mam nic
przeciwko takim dziaïaniom, pod warunkiem ĝe postÚpujesz zgodnie z reguïÈ
„przejrzyj, przetwórz, zajmij siÚ tym”. Wyszukaj wiadomoĂci, które majÈ
bezpoĂredni wpïyw na Twoje plany na dany dzieñ. Nie powinieneĂ robiÊ
tego na komputerze, poniewaĝ moĝesz niepotrzebnie wydïuĝyÊ ten proces,
przez co Twoje szanse na osiÈgniÚcie wysokiej wydajnoĂci i imponujÈcych
rezultatów zmalejÈ. Jest jednak kilka wyjÈtków od tej reguïy.
f JesteĂ pracownikiem niezaleĝnym (samozatrudnienie) czy pracujesz w duĝym

biurze? Jeĝeli pracujesz w biurze i z samego rana zabierzesz siÚ do realizowania
swoich zadañ, odkïadajÈc sprawdzenie poczty na póěniej, ryzyko, ĝe coĂ
przegapisz, jest mniejsze, poniewaĝ jeĂli wydarzy siÚ coĂ waĝnego, na pewno
ktoĂ CiÚ o tym powiadomi — osobiĂcie lub telefonicznie. I na odwrót: jeĂli
pracujesz sam, musisz zadbaÊ o to, ĝeby byÊ ze wszystkim na bieĝÈco.
f Masz czas na proaktywne dziaïania czy musisz lecieÊ na zebranie?

Gïównym powodem, dla którego nie powinno siÚ przeglÈdaÊ poczty z samego
rana jest to, ĝe ten czas zostanie duĝo lepiej wykorzystany, jeĂli przeznaczysz
go na proaktywne dziaïania i wypracowywanie imponujÈcych rezultatów.
JeĂli zrezygnujesz ze sprawdzenia wiadomoĂci z samego rana, moĝesz
wykorzystaÊ ten czas na proaktywne dziaïania, które umoĝliwiÈ Ci skreĂlenie
kilku punktów z listy nastÚpnych dziaïañ. Jeĝeli za chwilÚ musisz iĂÊ zebranie,
to nie masz czasu na proaktywne dziaïania ani przetwarzanie e-maili ze
skrzynki pocztowej — w takiej sytuacji przejrzenie nowych wiadomoĂci po
to, ĝeby siÚ upewniÊ, ĝe zebranie nie zostaïo odwoïane ani przesuniÚte,
jest z pewnoĂciÈ rozsÈdne.
f Czy pracujesz z luděmi mieszkajÈcymi w innej strefie czasowej? Jeĝeli

wspóïpracujesz z osobami, które szykujÈ siÚ do wyjĂcia z pracy w momencie,
gdy Ty przychodzisz do swojego biura, to przejrzenie nowych wiadomoĂci
z samego rana jest sensownym rozwiÈzaniem — byÊ moĝe niektóre z nich
dotyczÈ pilnych spraw, które trzeba omówiÊ, jeszcze zanim te osoby zakoñczÈ
swój dzieñ pracy.

Kup książkę

Poleć książkę

Opracuj lepszy system

~

199

f Czy „przeszkoliïeĂ” osoby, z którymi masz regularny kontakt? Nie chodzi tu

o szkolenia w tradycyjnym rozumieniu tego sïowa, a raczej o to, czego oczekujÈ
od Ciebie inni ludzie, znajÈc Twoje zwyczaje i typowe zachowania. Oto
przykïad: poĂrednik w obrocie nieruchomoĂciami pyta mnie, co ma zrobiÊ,
ĝeby klienci przestali wydzwaniaÊ do niego o 21.00. Moja odpowiedě brzmi:
„Przestañ odbieraÊ telefon”. Ludzie, którzy muszÈ siÚ z TobÈ skontaktowaÊ,
uĝyjÈ takiej metody, która bÚdzie skuteczna. Jeĝeli nauczyïeĂ swoich
wspóïpracowników i klientów, ĝe odpowiadasz od razu na kaĝdÈ wiadomoĂÊ,
to bÚdÈ uĝywali poczty elektronicznej do informowania CiÚ o pilnych sprawach.
I na odwrót: jeĂli napiszÈ do Ciebie i bÚdÈ musieli czekaÊ na odpowiedě
zbyt dïugo, spróbujÈ skontaktowaÊ siÚ z TobÈ w inny sposób. Na koñcu
oceniÈ, która metoda byïa najbardziej skuteczna, i zastosujÈ jÈ ponownie,
gdy znów bÚdÈ musieli siÚ z TobÈ pilnie skontaktowaÊ. Nie jesteĂ w stanie
kontrolowaÊ zachowania innych ludzi, ale moĝesz stworzyÊ sytuacje, które
bÚdÈ wspomagaÊ TwojÈ wydajnoĂÊ zamiast jÈ sabotowaÊ.
Uwaga Jeśli chodzi o „szkolenie” innych, ważne jest, abyś umiał rozróżnić sprawy „ważne”
i „pilne”. Czy coś, co jest dla kogoś pilne, jest pilne również dla Ciebie? Jeśli nie, to być może
nie musisz spieszyć się z odpowiedzią. Zastanów się, czy nie stawiasz sobie zbyt wysokiej
poprzeczki co do tego, jak szybko masz odpowiadać na e-maile. Pracowałam z firmami, których
pracownicy uważali, że nawet najmniejsze zwlekanie z odpowiedzią jest równoznaczne z niską
jakością obsługi klienta. Gdy jednak zapytali o to klientów wprost, okazało się, że są oni
całkowicie usatysfakcjonowani, jeśli otrzymują odpowiedź w ciągu jednego dnia roboczego
(co oznacza, że natychmiastowa odpowiedź nie jest konieczna).

Jak wspomniaïam wczeĂniej, jeĝeli posiadasz urzÈdzenie przenoĂne i masz
wystarczajÈco duĝo samodyscypliny, ĝeby nie rozproszyÊ siÚ podczas wykonywania
tego zadania, moĝesz przeglÈdaÊ wiadomoĂci kilka razy dziennie — w tym równieĝ
z samego rana (ja sama tak robiÚ). BÈdě jednak ostroĝny, poniewaĝ nie raz zdarzy
Ci siÚ, ĝe po przeczytaniu nowej wiadomoĂci w telefonie bÚdziesz chciaï pobiec
do komputera, ĝeby „tylko na niÈ odpowiedzieÊ” — a to moĝe siÚ ěle skoñczyÊ!
Teraz, gdy umiesz juĝ okreĂliÊ, jak czÚsto powinieneĂ sprawdzaÊ pocztÚ, zadaj
sobie nastÚpne pytanie: „Jak czÚsto powinienem jÈ przetwarzaÊ?”. To takĝe zaleĝy
od kilku czynników, takich jak:
f Charakter Twojej komunikacji internetowej — ile naprawdÚ waĝnych

wiadomoĂci dostajesz pocztÈ elektronicznÈ?
f Rezultat przeglÈdania wiadomoĂci — czy wiÚkszoĂÊ e-maili wymaga Twojej

uwagi czy moĝe zostaÊ odïoĝona na póěniej?
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f Twój grafik na dany dzieñ lub tydzieñ — jeĝeli masz wypeïniony grafik

na jeden lub wiÚcej dni, musisz wziÈÊ pod uwagÚ to, ĝe prawdopodobnie
nie bÚdziesz mieÊ czasu na przetworzenie nowych wiadomoĂci, dlatego
wygospodaruj go na ten cel w nastÚpnych dniach.
Tylko Ty wiesz, jak osiÈgnÈÊ równowagÚ i odzyskaÊ spokój. ByÊ moĝe bÚdziesz
musiaï codziennie przetwarzaÊ nowe e-maile; a moĝe siÚ okaĝe, ĝe umiejÚtne
przeglÈdanie pozwoli Ci na przetwarzanie wiadomoĂci tylko raz czy dwa razy
w tygodniu. PamiÚtaj o jednym: najwaĝniejsze jest, ĝeby swoimi nawykami
wspomagaÊ, a nie sabotowaÊ wïasnÈ wydajnoĂÊ. CzÚsto wracaj do tego rozdziaïu,
pamiÚtajÈc o tym, ĝe nie istnieje jedno idealne rozwiÈzanie dla kaĝdej sytuacji.

Zasada 60 sekund
Podczas przetwarzania nowych wiadomoĂci skorzystaj z wykresu przedstawiajÈcego
proces T.E.S.S.T. (zobacz rysunek 11.1). Szybko siÚ przekonasz, ĝe istnieje tylko piÚÊ
moĝliwych kombinacji dziaïañ, które moĝesz podjÈÊ:
f przeczytaj i usuñ;
f przeczytaj, odpowiedz i usuñ;
f przeczytaj i zachowaj na wypadek, gdybyĂ musiaï kiedyĂ wróciÊ do tego

e-maila;
f przeczytaj, odpowiedz i zachowaj;
f przenieĂ wiadomoĂÊ ze skrzynki odbiorczej na listÚ zadañ, jeĝeli dana sprawa

zajmie Ci wiÚcej niĝ kilka minut.
Podczas przetwarzania postaraj siÚ poĂwiÚciÊ jednÈ peïnÈ minutÚ na przemyĂlenie
kaĝdej wiadomoĂci — chyba ĝe wystarczy Ci mniej czasu. DziÚki temu ïatwiej
zerwiesz z nawykiem pobieĝnego przeglÈdania. Jeĝeli potrafisz przeczytaÊ caïÈ
wiadomoĂÊ w ciÈgu 10 sekund, wykorzystaj pozostaïe 50 sekund na zastosowanie
procesu T.E.S.S.T. zamiast szybko przechodziÊ do nastÚpnego e-maila — zastanów
siÚ, co powinieneĂ zrobiÊ z tÈ wiadomoĂciÈ (nie zostawiaj jej w skrzynce odbiorczej!).
Zmuszenie siÚ do poĂwiÚcenia peïnej minuty na jednÈ wiadomoĂÊ to najtrudniejsza
bariera, jakÈ musisz pokonaÊ. Nie bÚdziesz potrzebowaÊ caïej minuty na
przetworzenie kaĝdej wiadomoĂci, ale niekiedy zdarzÈ Ci siÚ takie, które zajmÈ
wiÚcej czasu. Jednak ĂwiadomoĂÊ, ĝe moĝesz przeznaczyÊ caïÈ minutÚ na kaĝdy
e-mail, pomoĝe Ci zerwaÊ z nawykiem sprawdzania poczty, gdy tak naprawdÚ nie
masz na to czasu.
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RYSUNEK 11.1

Ź Nawiasem mówiâc, ta sama zasada dotyczy logowania siö na Twitterze, LinkedInie
i Facebooku, a takŘe korzystania z innych narzödzi komunikacyjnych.

OstrzeŠenie Nie zakładaj nigdy, że długość wiadomości jest proporcjonalna do wysiłku,
jaki trzeba włożyć w jej przeczytanie lub przetworzenie. To, że dany e-mail jest długi, wcale
nie musi oznaczać, iż zabraknie Ci czasu na jego przejrzenie. Jeżeli dobrze wykorzystasz
przeznaczoną na niego minutę, zdołasz wydobyć wszystkie informacje potrzebne do jego
przetworzenia. Dlatego nie zostawiaj długich wiadomości na potem, tylko od razu je przejrzyj.

IM MNIEJ WIADOMOŚCI WYSYŁASZ,
TYM MNIEJ ICH DOSTAJESZ
mwiczÈc umiejÚtnoĂÊ panowania nad swojÈ skrzynkÈ odbiorczÈ, zastanów siÚ, czy
Ty sam nie przyczyniasz siÚ do tego, ĝe codziennie zalewajÈ CiÚ setki nowych
wiadomoĂci. atwo jest wysïaÊ e-mail, ale wiÈĝe siÚ to z pewnymi niedogodnoĂciami
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dla odbiorcy, jeĂli poczta elektroniczna nie jest najskuteczniejszÈ metodÈ komunikacji
w danej sytuacji. Wiele osób wysyïa e-maile w sprawach, które moĝna omówiÊ przez
telefon, poniewaĝ wydaje im siÚ, ĝe to zabiera im mniej czasu niĝ przeprowadzenie
rozmowy. Niektórzy w ten sposób unikajÈ kontaktu z luděmi. Niestety ten zïy nawyk
moĝe bardzo utrudniÊ Ci kontrolÚ nad pocztÈ elektronicznÈ. CzÚsto bowiem zdarza siÚ,
ĝe jedna wiadomoĂÊ prowadzi do powstania caïego ïañcuszka e-maili przesyïanych
w tÚ i z powrotem, podczas gdy caïÈ sprawÚ moĝna zaïatwiÊ podczas jednej rozmowy
telefonicznej.
Poniewaĝ wysyïanie e-maili jest szybkie i proste, robimy to czÚĂciej, niĝ jest to
potrzebne, zamieszczajÈc w wiadomoĂciach wiÚcej szczegóïów, niĝ wymaga dana
sytuacja. Oto zasada, której powinieneĂ siÚ trzymaÊ: jeĝeli nie chcesz zadzwoniÊ,
ĝeby przekazaÊ informacjÚ, to zastanów siÚ, czy e-mail jest na pewno lepszÈ metodÈ
komunikacji.
WczeĂniej w tym rozdziale postawiïam tezÚ, ĝe poczta elektroniczna byïa
prawdopodobnie pierwszÈ elektronicznÈ sieciÈ spoïecznoĂciowÈ na Ăwiecie.
Od tamtego czasu wielu z nas zdÈĝyïo wyrobiÊ w sobie nawyki, które przynoszÈ
wiÚcej szkody niĝ poĝytku.
W ciÈgu ostatnich 10 lat powstaïo kilkanaĂcie rodzajów nowych sieci
spoïecznoĂciowych i innych narzÚdzi, których celem jest doskonalenie procesu
wirtualnej konwersacji.
Rozmaite aplikacje internetowe umoĝliwiajÈ nam prowadzenie rozmów z wieloma
osobami naraz. Oto niektóre przykïady narzÚdzi internetowych, których moĝesz
uĝyÊ do przeprowadzenia takiej wirtualnej konwersacji:
f narzÚdzia do tworzenia ankiet;
f grupy dyskusyjne, takie jak Yahoo! czy Google Groups;
f serwisy do udostÚpniania dokumentów;
f Evite i inne narzÚdzia do planowania i zapraszania;
f narzÚdzia umoĝliwiajÈce tworzenie harmonogramów w trybie online,

takie jak TimeBridge i When Is Good;
f platformy blogerskie i róĝne serwisy wiki umoĝliwiajÈce dodawanie komentarzy

i dokonywanie poprawek;
f serwisy, w których moĝna udostÚpniaÊ filmy i zdjÚcia oraz dodawaÊ

komentarze;
f media spoïecznoĂciowe, takie jak Facebook, Google+, LinkedIn czy Twitter.

OczywiĂcie wciÈĝ sÈ dostÚpne „stare” metody przeprowadzania grupowych
dyskusji: zebrania, wideokonferencje i telekonferencje.
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Wszystkie narzÚdzia internetowe wymienione na powyĝszej liĂcie mogÈ opieraÊ
siÚ albo na dobrowolnym podjÚciu wysiïku i poĂwiÚceniu czasu przez uĝytkownika,
by odwiedziï dany serwis i uczestniczyï w rozmowie, albo na inwazyjnym
powiadamianiu go, zazwyczaj e-mailem, o kontynuacji rozmowy lub o zaproszeniu
do udziaïu w nowej dyskusji, co czÚsto rozprasza i odrywa od wykonywanych akurat
zajÚÊ. ¿adna z tych metod nie jest doskonaïa, ale to wïaĂnie jest cena, jakÈ pïacimy
za moĝliwoĂÊ przeprowadzenia natychmiastowej rozmowy z dowolnÈ osobÈ
znajdujÈcÈ siÚ w dowolnym miejscu na Ăwiecie — wystarczy, ĝe bÚdzie miaïa
poïÈczenie z internetem.
SprzedaliĂmy duszÚ diabïu, ĝeby móc siÚ komunikowaÊ w prostszy i wygodniejszy
sposób. W rezultacie zalaïa nas fala e-maili, nad którÈ nie sposób jest zapanowaÊ.
AlternatywÈ jest samodzielne nawiÈzywanie rozmów, choÊ wymaga od nas pewnych
nakïadów czasu i wysiïku. Ja wolÚ wïaĂnie to rozwiÈzanie, poniewaĝ uwaĝam je za
bardziej wydajne. Zawiera ono bowiem element, który jest niezbÚdny do przetrwania
(i zachowania zdrowego rozsÈdku) w dzisiejszej erze rewolucji technologicznej
i informacyjnej: zdolnoĂÊ do kontrolowania otrzymywanych informacji, a co za tym idzie
— do przejÚcia kontroli nad sytuacjami, w których inni domagajÈ siÚ naszej uwagi.
JeĂli poszukujesz jakiejĂ informacji albo chcesz wziÈÊ udziaï w jakiejĂ rozmowie,
te opcje sÈ w Twoim zasiÚgu. UmiejÚtne wykorzystanie moĝliwoĂci prowadzenia
grupowych konwersacji oznacza, ĝe robisz to tylko wtedy, gdy zachodzi taka
potrzeba — a w pozostaïym czasie pracujesz skoncentrowany i skupiony, z dala
od ĝartów, filmów, artykuïów i rozmów, które CiÚ nie interesujÈ.

TRZY RZECZY, KTÓRYCH NIE POWINIENEŚ ROBIĆ
Czy w Twojej firmie wszystkie e-maile sÈ przesyïane do kilku osób naraz? U mnie
w pracy okazaïo siÚ, ĝe wiele wiadomoĂci generowanych przez pracowników jest
niepotrzebnych i nieskutecznych, a ich odbiorcy w ogóle ich nie czytajÈ. Wiele
e-maili jest wysyïanych „do wiadomoĂci” (lub jako „ukryte do wiadomoĂci”) innych
odbiorców, czÚsto równieĝ stosuje siÚ opcjÚ „odpowiedz wszystkim”.
Za chwilÚ opowiem o powodach, dla których byÊ moĝe korzystasz z opcji DW
(Do wiadomoĂci), UDW (Ukryte do wiadomoĂci) i Odpowiedz wszystkim, oraz
podpowiem, jak moĝesz udoskonaliÊ swojÈ skutecznoĂÊ w korzystaniu z poczty
elektronicznej.
Uwaga Tytuł tego podrozdziału mógłby sugerować, że nigdy nie należy korzystać z tych
opcji. Nie o to jednak mi chodzi — ja tylko twierdzę, że trzeba się zastanowić, czy w danej
sytuacji naprawdę są potrzebne.
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Do wiadomoĂci
CzÚste uĝywanie opcji DW jest jednÈ z gïównych przyczyn nadprodukcji e-maili,
zwïaszcza w duĝych firmach. Za chwilÚ przedstawiÚ kilka najczÚstszych powodów
uĝywania tej opcji i podpowiem, co moĝesz zrobiÊ, ĝeby osiÈgnÈÊ wiÚkszÈ wydajnoĂÊ.

DW — ABY POINFORMOWAĆ INNYCH
Zïy pomysï: Czasami uĝywamy opcji DW po to, ĝeby „inni byli na bieĝÈco”. Nie jest to
najlepszy sposób na przekazywanie informacji wspóïpracownikom. Po pierwsze,
odbiorcy, których umieĂcisz w polu DW, muszÈ przeczytaÊ wiadomoĂÊ, ĝeby mogli
oceniÊ, czy jest ona dla nich waĝna. Po drugie, mogÈ nie zrozumieÊ, co chciaïeĂ
im przekazaÊ. Po trzecie, jeĝeli nie sÈ bezpoĂrednimi odbiorcami e-maila,
to prawdopodobnie w ogóle go nie przeczytajÈ. Jeĝeli osoba, która nie stosuje
systemu doskonaïej wydajnoĂci, otrzyma takÈ wiadomoĂÊ, prawdopodobnie
zastosuje jedno z nieskutecznych rozwiÈzañ opisanych wczeĂniej w tym rozdziale:
usunie, nie przeczytawszy jej, przeniesie jÈ do innego katalogu albo pozostawi
nieprzeczytanÈ w skrzynce odbiorczej. Gdy przesyïasz e-mail do wiadomoĂci
innych osób, zmuszasz je do wykonania dodatkowej pracy, a jeĂli nie przeczytajÈ
go, nie poznajÈ informacji, które chciaïeĂ im przekazaÊ. Takie sytuacje czÚsto
prowadzÈ do zapaĂci komunikacyjnej w firmie.
Lepiej: JeĂli chcesz przesïaÊ komuĂ fragment wiadomoĂci, którÈ napisaïeĂ
do innej osoby, wytnij ten fragment i wklej go do nowego e-maila, a nastÚpnie
wyĂlij do odbiorcy. W ten sposób przekaĝesz mu wszystko to, na czym Ci zaleĝy,
a szanse, ĝe odbiorca przeczyta TwojÈ wiadomoĂÊ, bÚdÈ duĝo wiÚksze. JednoczeĂnie
zmniejszysz ryzyko, ĝe odbiorca ěle zrozumie Twoje sïowa. Innym rozwiÈzaniem
jest podanie adresu drugiego odbiorcy w oryginalnej wiadomoĂci u samej góry
w polu Do. Oto przykïad: „CzeĂÊ, Justyno, oto podsumowanie naszego spotkania.
Janie, przesyïam Ci kopiÚ, poniewaĝ chciaïeĂ wiedzieÊ, co ustaliliĂmy wczoraj”.

DW — ABY SIĘ ZABEZPIECZYĆ
Zïy pomysï: Gdy nie jesteĂ pewny, czy to, co robisz, jest wïaĂciwe, wysyïasz kopiÚ
wiadomoĂci do swojego przeïoĝonego, liczÈc na to, ĝe naprowadzi CiÚ na wïaĂciwy
tor, jeĂli bÚdzie miaï inne zdanie na ten temat. Brak odpowiedzi z jego strony
traktujesz jak przyzwolenie. JeĂli jednak uĝyjesz opcji Do wiadomoĂci, Twój szef
prawdopodobnie nie przeczyta e-maila, a to, ĝe wysïaïeĂ mu kopiÚ, nie zwalnia
CiÚ z obowiÈzków. Takie zachowanie równieĝ czÚsto przyczynia siÚ do zapaĂci
komunikacyjnych w firmie, których skutki potrafiÈ byÊ druzgocÈce.
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Lepiej: Poinformuj przeïoĝonego o swoich planach, zanim wyĂlesz do niego
wiadomoĂÊ. JeĂli wolisz komunikowaÊ siÚ z nim drogÈ pisemnÈ, moĝesz podaÊ
jego adres w polu Do, dziÚki czemu stanie siÚ on bezpoĂrednim odbiorcÈ Twojej
wiadomoĂci. Oto przykïad: „Janie, myĂlÚ, ĝe powinniĂmy zamówiÊ ulotki w rozmiarze
A5. Mariuszu, proszÚ, daj znaÊ, jeĂli siÚ z tym nie zgadzasz”.

Ukryte do wiadomoĂci
Warto korzystaÊ z tej opcji, gdy wysyïasz wiadomoĂÊ do duĝej grupy osób i nie
chcesz, ĝeby odbiorcy widzieli swoje adresy nawzajem. Jednak w ĝyciu codziennym
opcja ta wykorzystywana jest do innych celów, które nie sprzyjajÈ zwiÚkszeniu
wydajnoĂci pracowników.
Zïy pomysï: Prawdopodobnie sïyszaïeĂ niejednÈ strasznÈ historiÚ o tym, jak
wysïanie wiadomoĂci do ukrytych odbiorców siÚ nie powiodïo. Ludzie czÚsto
korzystajÈ z opcji UDW wtedy, gdy przesyïajÈ wiadomoĂÊ do kilku osób naraz i nie
chcÈ, ĝeby one siÚ o tym dowiedziaïy. OdkïadajÈc juĝ kwestie etyczne na bok,
to rozwiÈzanie czÚsto moĝe mieÊ niepoĝÈdane konsekwencje.
Lepiej: JeĂli chcesz wysïaÊ do kogoĂ prywatnÈ wiadomoĂÊ, podaj jednego odbiorcÚ,
a potem przejdě do katalogu Wysïane i przeĂlij ten sam e-mail drugiemu odbiorcy,
wyjaĂniajÈc mu, dlaczego to robisz. Oto przykïad: „Mariuszu, to jest wiadomoĂÊ,
którÈ wysïaïem do Jana w zwiÈzku z tym, ĝe ostatnio bardzo czÚsto siÚ spóěnia”.

Odpowiedz wszystkim
Nie jestem zwolenniczkÈ tej opcji. Mam wraĝenie, ĝe jej celem jest tylko poïechtanie
naszego ego, bo czy naprawdÚ wszyscy muszÈ zobaczyÊ TwojÈ odpowiedě? Uĝywanie
tej opcji to pozostaïoĂÊ z czasów, gdy poczta elektroniczna byïa jedynÈ dostÚpnÈ
sieciÈ spoïecznoĂciowÈ, a co za tym idzie — jedynÈ metodÈ prowadzenia wirtualnej
grupowej komunikacji.
MajÈc na uwadze przeïadowanie skrzynek odbiorczych, radzÚ, abyĂ pomyĂlaï
dwa razy, zanim wybierzesz opcjÚ Odpowiedz wszystkim albo zasugerujesz komuĂ,
ĝeby jej uĝyï. To nie jest skuteczny sposób na prowadzenie grupowej dyskusji.
Gdy wspóïpracujÚ z duĝymi firmami, czÚsto obserwujÚ marnotrawstwo czasu i talentu
wïaĂnie dlatego, ĝe ludzie wysyïajÈ grupowe wiadomoĂci, uĝywajÈc opcji Odpowiedz
wszystkim i generujÈc w ten sposób dziesiÈtki wiadomoĂci, które inni muszÈ czytaÊ.
W rezultacie pracownicy otrzymujÈ setki wiadomoĂci dziennie. Przy optymistycznym
zaïoĝeniu, ĝe przeczytanie jednego e-maila zajmuje minutÚ i przy statystycznej
liczbie 200 przychodzÈcych wiadomoĂci dziennie, okazuje siÚ, iĝ ponad jedna trzecia
pensji idzie na opïacanie czytania e-maili i odpowiadania na nie (przy czym
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naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ z nich to korespondencja wewnÚtrzna). Ile z tych
wiadomoĂci naprawdÚ przyczynia siÚ do poprawy wyników firmy? Z poprzednich
rozdziaïów wiesz juĝ, ĝe reagowanie na e-maile odbiera Ci moĝliwoĂÊ dziaïania
proaktywnego, bez którego nie jesteĂ w stanie osiÈgnÈÊ imponujÈcych rezultatów.
Podobnie jak w przypadku opcji Do wiadomoĂci, radzÚ, abyĂ powstrzymaï siÚ
od niepotrzebnego odpowiadania wszystkim w jednej wiadomoĂci. JeĂli zaczniesz
siÚ stosowaÊ do tej rady, inni równieĝ mogÈ przestaÊ uĝywaÊ tej opcji.
Jeĝeli pozbÚdziesz siÚ zïych nawyków zwiÈzanych z uĝywaniem poczty
elektronicznej, staniesz siÚ przykïadem dla pozostaïych pracowników Twojej firmy.
DziÚki temu zapaĂci komunikacyjne stanÈ siÚ przeszïoĂciÈ, skrzynki odbiorcze
przestanÈ byÊ przepeïnione, a kaĝdy z Was bÚdzie mieÊ wiÚcej czasu na wykonywanie
swoich obowiÈzków.

TRZY RZECZY, KTÓRE POWINIENEŚ ROBIĆ
Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, ĝe mogliby usprawniÊ zarzÈdzanie swojÈ
pocztÈ elektronicznÈ, choÊ te techniki sÈ naprawdÚ proste i intuicyjne. Za chwilÚ
opiszÚ trzy najlepsze praktyki zwiÈzane z obsïugÈ poczty elektronicznej, dziÚki
którym zwiÚkszysz swojÈ wydajnoĂÊ.

Nadawaj e-mailom opisowe tematy
Wiele osób sprawdza pocztÚ na urzÈdzeniach przenoĂnych, które majÈ maïe
wyĂwietlacze, a ich rÚczna obsïuga zajmuje duĝo czasu. Moĝesz pomóc zaoszczÚdziÊ
trochÚ czasu swoim odbiorcom, umieszczajÈc najwaĝniejszy fragment wiadomoĂci
w polu Temat. Spójrz na poniĝszÈ wiadomoĂÊ:
Temat: Waĝna informacja dotyczÈca dzisiejszego zebrania!
TreĂÊ: Zebranie zostaïo odwoïane.
W tym przypadku umieszczenie waĝnej informacji (zebranie zostaïo odwoïane)
w temacie byïoby najskuteczniejszÈ metodÈ zredagowania e-maila. Niektórzy robiÈ
krok dalej i wstawiajÈ na koñcu tematu skrót EOM, który oznacza end of message,
czyli „koniec wiadomoĂci” — dziÚki temu odbiorca wie, ĝe nie trzeba otwieraÊ
wiadomoĂci. Jednak z mojego doĂwiadczenia wynika, ĝe tego rodzaju akronimy
nie sÈ powszechnie stosowane i zamiast oszczÚdzaÊ czas jeszcze bardziej wydïuĝajÈ
korespondencjÚ, gdy odbiorca odeĂle e-mail z zapytaniem, co oznacza EOM!
Dlatego jeĂli nie masz pewnoĂci, ĝe osoba, do której wysyïasz wiadomoĂÊ, zna ten
akronim, nie powinieneĂ go uĝywaÊ.
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Wskazówka Jeżeli otrzymasz wiadomość (e-mail, SMS lub inną wiadomość tekstową)
zawierającą akronim, skrót lub słowo, którego nie rozumiesz, nie wysyłaj zapytania do nadawcy.
Zamiast tego poszukaj odpowiedzi w internecie. W większości przypadków dostaniesz odpowiedź
w ciągu kilku sekund — to dużo lepsze rozwiązanie niż zmuszanie nadawcy do wypełniania
luk w Twojej wiedzy.

Temat powinien zawieraÊ moĝliwie najwiÚcej informacji, ale weě pod uwagÚ
równieĝ to, ĝe ludzie czÚsto przeglÈdajÈ wiadomoĂci na urzÈdzeniach przenoĂnych,
które majÈ niewielkie ekrany — dlatego powinien byÊ nie tylko treĂciwy, ale i krótki.

Nie wprowadzaj zmian w wÈtku
Na pewno znasz zwrot „zmieniÊ wÈtek”. Gdy odpowiadasz na e-mail, nie umieszczaj
w nim treĂci dotyczÈcych innego tematu — chyba ĝe jednoczeĂnie zmienisz temat
wiadomoĂci. Oto przykïad:
Temat pierwszej wiadomoĂci: Ustalenia z zebrania
TreĂÊ pierwszej wiadomoĂci: Na zebraniu uzgodniliĂmy, ĝe nastÚpujÈce
osoby podejmÈ siÚ nastÚpujÈcych zadañ…
Temat odpowiedzi: RE: Ustalenia z zebrania
TreĂÊ odpowiedzi: DziÚkujÚ. Przy okazji chciaïabym Ci powiedzieÊ,
ĝe rozmawiaïam z klientem odnoĂnie sprawy, o której rozmawialiĂmy w zeszïym
tygodniu…
Osoba bÚdÈca odbiorcÈ pierwszej wiadomoĂci zmieniïa wÈtek, nawiÈzujÈc do
sprawy zupeïnie niezwiÈzanej z tÈ, do której odnosi siÚ temat pierwszej wiadomoĂci.
Bardzo ïatwo jest przegapiÊ lub automatycznie usunÈÊ takÈ odpowiedě, zwïaszcza
gdy rozmówca zakïada, ĝe omawiana sprawa zostaïa zaïatwiona. W takich sytuacjach
naleĝy wysïaÊ nowÈ wiadomoĂÊ, nadajÈc jej odpowiedni temat. Niektórzy odpisujÈ
na poprzedniÈ wiadomoĂÊ, nadajÈc swojej odpowiedzi nowy tytuï, ale zupeïnie
nowa wiadomoĂÊ bÚdzie lepszym rozwiÈzaniem — po co wysyïaÊ komuĂ e-mail
zawierajÈcy wymianÚ zdañ zupeïnie niezwiÈzanÈ z jego tematem?

Uĝywaj innych narzÚdzi,
gdy sÈ bardziej odpowiednie do sytuacji
WracajÈc do moich uwag dotyczÈcych tego, co powinieneĂ robiÊ, gdy wysyïasz
e-mail: nie wybieraj „leniwej” opcji, kiedy nie jest ona najlepszym rozwiÈzaniem
w danej sytuacji. WiÚkszoĂÊ ludzi poĂwiÚca duĝo czasu na czytanie poczty, dlatego
czÚsto nam siÚ wydaje, ĝe wysïanie e-maila jest najszybszym i najwygodniejszym
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sposobem na przekazanie dowolnej informacji lub proĂby; jednak czasami tak nie
jest. Zastanów siÚ, czy w danej sytuacji rozmowa telefoniczna nie byïaby lepszym
rozwiÈzaniem — pamiÚtajÈc o tym, ĝe druga osoba nie odbierze telefonu, jeĂli nie
bÚdzie mogïa rozmawiaÊ. Chociaĝ czasami wydaje siÚ, ĝe znalezienie wïaĂciwego
momentu na wykonanie telefonu, przeprowadzenie wideokonferencji lub
zorganizowanie zebrania potrwa dïuĝej niĝ wysïanie grupowego e-maila, nierzadko
bywa zupeïnie na odwrót. Na dïuĝszÈ metÚ korespondencja elektroniczna moĝe
potrwaÊ dïuĝej, bo przeczytanie wiadomoĂci i odpisanie na niÈ przez wszystkich
odbiorców wymaga czasu.

ILE KOSZTUJĄ TWOJE ZŁE NAWYKI
W ZARZĄDZANIU POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ?
Musisz mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe Twoja niezdolnoĂÊ do skutecznego zarzÈdzania pocztÈ
elektronicznÈ niesie ze sobÈ powaĝne koszty — mam na myĂli stres i niepokój,
które staïy siÚ nieodïÈcznym elementem Twojego ĝycia. Jeĝeli dostajesz dziesiÈtki
lub setki e-maili dziennie, nie jesteĂ w stanie byÊ ciÈgle na bieĝÈco (zakïadajÈc,
ĝe stosujesz opcjÚ automatycznego pobierania wiadomoĂci z serwera i czytasz
kaĝdy e-mail zaraz po jego odebraniu). Dodatkowo obniĝasz swojÈ koncentracjÚ,
przerywajÈc co chwila wykonywane czynnoĂci. W ten sposób uniemoĝliwiasz
osiÈgniÚcie stanu przepïywu i próbujesz wykonywaÊ wiele zadañ naraz, czego
skutkiem jest jeszcze wiÚkszy stres i coraz niĝsza wydajnoĂÊ. KorzyĂci, jakie niesie
ze sobÈ przetwarzanie e-maili we wïaĂciwy sposób przy uĝyciu metodologii systemu
doskonaïej wydajnoĂci, sÈ duĝo wiÚksze niĝ koszt nauczenia siÚ tych nowych technik.
WysokÈ cenÚ musisz równieĝ zapïaciÊ za przechowywanie wszystkich wiadomoĂci,
jeĂli nie zastosujesz metody dwóch pytañ z procesu T.E.S.S.T. i nie podzielisz
wiadomoĂci na te, które trzeba zachowaÊ, i na te, które moĝesz wyrzuciÊ. Oto koszt
przechowywania wszystkich wiadomoĂci:
f Twoja fizyczna i (lub) elektroniczna przestrzeñ staje siÚ coraz bardziej

zaĂmiecona.
f Marnujesz czas na przeglÈdanie wielu wiadomoĂci, których nie potrzebujesz,

po to, ĝeby znaleěÊ informacjÚ, której wïaĂnie szukasz.
f Spowalniasz swój komputer, maksymalnie wykorzystujÈc pamiÚÊ na dysku.
f Spowalniasz swoje programy, poniewaĝ przechowujesz w nich za duĝo danych.

(Jeĝeli kiedykolwiek, korzystajÈc z Outlooka, zobaczyïeĂ ikonÚ klepsydry
albo krÚcÈcej siÚ pinezki, próbujÈc przeïÈczyÊ siÚ miÚdzy dwiema funkcjami,
to wiesz, o czym mówiÚ).
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Ź 1. Czy Ğatwo moŘna zdobyä tö informacjö w innym miejscu? 2. Co najgorszego
mogĞoby siö wydarzyä, gdybym potrzebowaĞ tej informacji i jej nie miaĞ?

OczywiĂcie w niektórych sytuacjach warto zapïaciÊ nawet wysokÈ cenÚ za
zachowanie okreĂlonej wiadomoĂci, ale musisz zdawaÊ sobie sprawÚ z tych
kosztów i braÊ je pod uwagÚ podczas przetwarzania poczty elektronicznej. Tylko
wtedy bÚdziesz w stanie zapobiec przeïadowaniu skrzynki odbiorczej i problemom,
które siÚ z tym wiÈĝÈ.

JAK OSIĄGNĄĆ PUNKT ZEROWY?
Pomysïy przedstawione w tym rozdziale uïatwiajÈ kontrolowanie poczty wychodzÈcej,
ale zdajÚ sobie sprawÚ z tego, ĝe wiele osób ma przeïadowane skrzynki odbiorcze,
a próby rozwiÈzania tego problemu nie przynoszÈ wiÚkszych efektów.
JeĂli chcesz mieÊ pustÈ skrzynkÚ odbiorczÈ juĝ dzisiaj, natychmiast wyïÈcz
automatyczne pobieranie wiadomoĂci w programie pocztowym (jeĝeli jeszcze tego
nie zrobiïeĂ). Potem stwórz nowy folder w skrzynce odbiorczej o nazwie Stare
e-maile do przetworzenia i przenieĂ do niego wszystkie wiadomoĂci, które odebraïeĂ
dawniej niĝ wczoraj. To, jak bardzo siÚ cofniesz, zaleĝy od Ciebie. Twoim celem
jest pozostawienie takiej liczby wiadomoĂci w skrzynce, ĝebyĂ mógï je od razu
przetworzyÊ. DziÚki temu osiÈgniesz stan, od którego bÚdziesz zaczynaÊ swój proces,
gdy nastÚpnym razem pobierzesz nowe wiadomoĂci.
Ź W nastöpnym rozdziale wyjaķniö dokĞadnie, jak to zrobiä w najpopularniejszych programach
do obsĞugi poczty elektronicznej.

KorzystajÈc z wykresu przedstawiajÈcego proces T.E.S.S.T., przetwórz wiadomoĂci,
które pozostawiïeĂ w skrzynce odbiorczej. Rób to tak dïugo, aĝ skrzynka bÚdzie
caïkowicie pusta. Gdy bÚdziesz mieÊ trochÚ wolnego czasu, moĝesz wróciÊ do
wiadomoĂci znajdujÈcych siÚ w katalogu Stare e-maile do przetworzenia. Jeĝeli
któreĂ z nich byïy szczególnie waĝne, prawdopodobnie ktoĂ Ci o nich przypomni
(na przykïad pytajÈc: „Czy dostaïeĂ ten e-mail, który ci wysïaïem w zeszïym
tygodniu?”. To rozwiÈzanie nie jest tak drastyczne jak usuniÚcie wszystkiego
i rozpoczÚcie od zera, a efekt jest praktycznie taki sam.
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PODSUMOWANIE
Gdy opróĝnisz juĝ caïkowicie skrzynkÚ odbiorczÈ, oprzyj siÚ pokusie pobrania
najnowszych wiadomoĂci! Zajmij siÚ czymĂ innym! Przez chwilÚ popracuj nad którymĂ
z zadañ ze swojej listy nastÚpnych dziaïañ albo wykorzystaj ten czas na inne
proaktywne dziaïania. Nie jesteĂ w stanie nawet sobie wyobraziÊ, jakÈ ulgÚ poczujesz,
gdy zobaczysz u siebie pustÈ skrzynkÚ odbiorczÈ. Ciesz siÚ tym stanem.

KRÓTKIE WSKAZÓWKI
Oto kilka waĝnych zagadnieñ poruszonych w tym rozdziale. Punkty sÈ krótkie
i zwiÚzïe, tak aby moĝna byïo umieĂciÊ je w tweetach. WiÚcej informacji na temat
Twittera — a takĝe kilka przydatnych nazw uĝytkowników i hasztagów — znajdziesz
w rozdziale „Przeczytaj to najpierw”.
f WA¥CIWA metoda sprawdzania poczty: przejrzyj, przetwórz i zajmij siÚ tym

w odpowiednim czasie.
f Gdy nie jesteĂ w trybie „przetwarzania e-maili”, sprawdzaj pocztÚ wyïÈcznie

na urzÈdzeniu przenoĂnym.
f Celem przetworzenia e-maila jest przeniesienie go ze skrzynki odbiorczej

(zachowanie lub skasowanie) i umieszczenie zadania na liĂcie.
f Czy masz zwyczaj pobieĝnego przeglÈdania e-maili? To dziaïa na Ciebie

stresujÈco, poniewaĝ boisz siÚ, ĝe mogïeĂ coĂ przeoczyÊ.
f Zerwij z nawykiem pobieĝnego przeglÈdania e-maili, poĂwiÚcajÈc 1 minutÚ

na przetworzenie kaĝdej wiadomoĂci — naprawdÚ oszczÚdzisz czas.
f JeĂli przetworzenie jednego e-maila trwa okoïo dwóch minut, to 100

wiadomoĂci dziennie oznacza 24 godziny tygodniowo — masz tyle czasu?
f Naucz ludzi, którzy z TobÈ korespondujÈ, ĝeby wspomagali TwojÈ wydajnoĂÊ,

nie domagajÈc siÚ od Ciebie natychmiastowej odpowiedzi.
f Im mniej wiadomoĂci wysyïasz, tym mniej ich dostajesz!
f ProwadzÈc dyskusjÚ z duĝÈ grupÈ, zastanów siÚ, czy ankieta albo udostÚpnienie

dokumentu nie byïyby lepszÈ opcjÈ niĝ e-maile.
f Opcja DW zwykle przynosi efekt przeciwny do zamierzonego — ludzie nie

czytajÈ tych e-maili, a ich skrzynki niepotrzebnie siÚ przepeïniajÈ.
f WymyĂlaj krótkie, ale opisowe tematy dla wiadomoĂci, aby uïatwiÊ odbiorcom

ich przetworzenie.
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