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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania
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Szanowni Pa�stwo!

In�ynieria oprogramowania zwraca informatykom uwag� na istotne problemy 
zwi�zane z realizacj� przedsi�wzi�� programistycznych i proponuje metody 
ich skutecznej realizacji. Dobrze jest na pocz�tku spojrze� troch� szerzej i 
zastanowi� si� nad ogólnymi zasadami skutecznego działania, odnosz� si�
one bowiem równie� do przedsi�wzi�� programistycznych. Maj�c to na 
uwadze proponuj� Pa�stwu – w ramach in�ynierii oprogramowania - wykład 
po�wi�cony zasadom skutecznego działania. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (2) 

Plan wykładów
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Wykład ten b�dzie punktem odniesienia dla pozostałych wykładów 
dotycz�cych specyfikacji wymaga�, przegl�dów artefaktów, testowania, czy 
metodyki programowania zwanej Programowaniem Ekstremalnym.
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (3) 

Wprowadzenie
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Zasady skutecznego działania, o których zamierzam mówi�, zostały 
sformułowane przez dra Stephena Covey’ego. Jest to osoba b�d�ca 
�wiatowym autorytetem w zakresie przywództwa i zarz�dzania. Magazyn 
„Time” zaliczył Covey’ego do 25 najbardziej wpływowych Amerykanów. 

Jego najwi�kszym dziełem jest ksi��ka „7 nawyków skutecznego działania”. 
Ukazała si� ona w 15 milionach egzemplarzy i została przetłumaczona na 32 
j�zyki. Ed Yourdon, jeden z najwi�kszych ekspertów w zakresie in�ynierii 
oprogramowania napisał w swojej ksi��ce „Marsz ku kl�sce” nast�puj�ce 
zdanie: „Wydaje si�, �e wr�czenie ka�demu pracownikowi egzemplarza 
znakomitej ksi��ki Covey’ego byłoby du�o korzystniejsze dla 
przedsi�wzi�cia ni� dawanie im ci��kiego tomu o metodach in�ynierii 
oprogramowania!”. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (4) 

Zasady skutecznego działania - Plan wykładu

B�d� proaktywny

Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

My�l o obopólnej korzy�ci
Najpierw staraj si� zrozumie�

Dbaj o synergi�
Ostrz pił�

Czy Covey jest jedynym badaczem zajmuj�cym si� zasadami skutecznego działania? Nie. 
Na rynku jest np. wiele ksi��ek prezentuj�cych ró�ne techniki zarz�dzania czasem. 
Atrakcyjno�� propozycji Covey’ego polega na prostocie. Covey proponuje ludziom do��
prosty i – jak si� wydaje - kompletny system składaj�cy si� z 7 zasad. Ka�da zasada jest 
jakby kolejnym stopniem wtajemniczenia w skuteczne działanie. Pierwsza zasada dotyczy 
„proaktywno�ci”. Za chwil� wytłumaczymy co oznacza ten termin. 

Druga zasada dotyczy ogólnie poj�tego planowania: Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie.

Trzecia zasada mówi: zarz�dzaj czasem tak, aby rzeczy pierwsze w sensie znaczenia były 
równie� pierwsze w sensie kolejno�ci realizacji. Te trzy zasady s� fundamentem skutecznej 
realizacji przedsi�wzi�� indywidualnych. Na ich bazie mo�na my�le� o przedsi�wzi�ciach 
zespołowych. 

Filarem skutecznej pracy zespołowej jest my�lenie o obopólnej korzy�ci, a nie tylko o 
korzy�ci własnej. 

Skuteczna praca zespołowa nie jest mo�liwa bez dobrej komunikacji, a ta wymaga 
umiej�tno�ci słuchania. St�d kolejna zasada: najpierw staraj si� zrozumie�, a dopiero potem 
oczekuj, �e b�dziesz zrozumiany. 

Szóst� zasad� jest d��enie do synergii (wyja�nimy w dalszej cz��ci wykładu co oznacza to 
poj�cie). 

Ostatnia, siódma zasada jest krótka: „Ostrz pił�”, czyli nie zapominaj o potrzebie 
doskonalenia swojego – szeroko poj�tego – warsztatu. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (5) 

B�d� proaktywny

• Determinizm psychologiczny
To przez moich rodziców.

• Determinizm �rodowiskowy
To przez mojego szefa.

• Determinizm genetyczny
To przez moich dziadków.

Zacznijmy od pierwszej zasady dotycz�cej proaktywno�ci.

To co ludziom cz�sto przeszkadza by� proaktywnym mo�na okre�li� jako nadmiern� wiar�
w ró�nego rodzaju determinizmy. Jednym z takich determinizmów jest determinizm 
genetyczny. Polega on na prze�wiadczeniu, �e o �yciu ludzi decyduje genetyka. Jeste�
nieporadny, nerwowy, zagubiony w �wiecie? To najprawdopodobniej przez Twoich 
dziadków! Oni Ci� obdarzyli takimi genami i to ich wina. Gdyby z jednej strony Twoim 
dziadkiem był jaki� bardzo m�dry profesor a babk� pi�kna aktora, za� z drugiej strony mistrz 
�wiatowych stadionów i sławna „business woman”, to z takimi genami byłby� �wietnie 
urz�dzony, a tak – cierpisz. I nie ma co si� wysila�, bo genów sobie nie zmienisz. 

Inny rodzaj determinizmu, to determinizm psychologiczny. Niektórzy wierz�, �e 
najistotniejszy okres dla rozwoju człowieka, to wczesne dzieci�stwo. Jeste� nerwowy, 
pobudliwy, nie kontrolujesz swoich zachowa�? Potrafisz by� bardzo przykry dla swojego 
otoczenia? Biedny jeste�. To na pewno przez Twoich rodziców. Nie odpowiednio Ci�
traktowali we wczesnym dzieci�stwie i teraz tak masz. Niestety, do dzieci�stwa nie da si�
wróci� – nic nie mo�na ju� zrobi�. 

Jeszcze inny determinizm, to determinizm �rodowiskowy. Masz kiepski humor i burczysz na 
wszystkich? Jeste� nieprzyjemny dla najbli�szych i swoich podwładnych? To musi by� wina 
�rodowiska, w którym funkcjonujesz. Przyjrzyj si� swojemu szefowi – jak on �le na Ciebie 
wpływa.  Koledzy z pracy równie�. Gdyby� mógł �y� w jakim� normalnym kraju i pracowa�
w jakiej� normalnej firmie – wtedy byłoby zupełnie inaczej. A tak – po prostu jest jak jest i nic 
si� na to nie poradzi. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (6) 

B�d� proaktywny

Odpowied�Pobudzenie

Wolno��
wyboru

Niezale�na wola Wyobra�nia

�wiadomo��

Ludzie wierz�cy w determinizm maj� uproszczony obraz �wiata: taka 
odpowied�, jakie pobudzenie. I to cz�sto okre�laj� mianem sprawiedliwo�ci. 

Tymczasem zapominaj�, �e człowiek jest istot� woln� w tym sensie, �e ma 
zawsze mo�liwo�� wyboru.

Odpowied� nie musi (a w wielu wypadkach wr�cz nie powinna) by� prost�
funkcj� pobudzenia. Człowiek ma obowi�zek korzystania ze swojej wolno�ci 
i anga�owania:

+ wyobra�ni, któr� został obdarowany, 

+ �wiadomo�ci konsekwencji swoich działa� oraz

+ niezale�nej woli, która pobudzenie i odpowied� umieszcza w kontek�cie 
warto�ci, na których nam zale�y (je�li rodzina jest faktycznie dla mnie 
warto�ci�, to nie powinienem jej wykorzystywa� do rozładowywania swoich 
stresów).
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (7) 

B�d� proaktywny
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S� pod wpływem 
pogody.

S� podatni na 
pochlebstwa.

Ludzie reaktywni Ludzie proaktywni
Kieruj� si� warto�ciami.

Ich reakcje zale�� od 
pobudze�, ale du�y wpływ 
maj� wyznawane warto�ci.

I tutaj dochodzimy do sedna proaktywno�ci. Mogłoby si� wydawa�, �e 
proaktywno�� to po prostu aktywne nastawienie do �ycia. Według Stephena 
Covey’ego proaktywno�� to co� wi�cej ni� bycie aktywnym. 

Proaktywno��, to ODPOWIEDZIALNO�	, za podejmowanie działania. 

Widzialno�� jest to mo�liwo�� widzenia. Podobnie odpowiedzialno�� jest to 
(wg Covey’ego) mo�liwo�� (zdolno��) generowania odpowiedzi na 
pobudzenie – „wła�ciwej” odpowiedzi, a nie byle jakiej. 

Patrz�c z tego punktu widzenia mo�na ludzi podzieli� na 2 kategorie: 
reaktywnych i proaktywnych. 

Ludzie reaktywni s� pod gł�bokim wpływem pogody. W kontaktach 
społecznych s� bardzo podatni na pochlebstwa. Gdzie� zagubiły im si�
warto�ci i skurczyła si� mocno ich wolno�� wyboru. Jak si� robi im dobrze to 
i z nimi jest dobrze, a jak nie – to nie. 

Ludzie proaktywni kieruj� si� warto�ciami. Oczywi�cie, �rodowisko wpływa 
na nich i na ich samopoczucie, ale potrafi� swoje odpowiedzi (reakcje) 
podporz�dkowa� warto�ciom. Ich reakcje w jakim� stopniu równie� zale��
od pobudze�, ale filtr warto�ci jest sprawny i blokuje odpowiedzi niezgodne z 
tymi warto�ciami. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (8) 

B�d� proaktywny

Ludzie reaktywni Ludzie proaktywni

Nic nie poradz�.

Taki ju� jestem.

Mog� zmieni� swoje nawyki. 
Oczywi�cie to potrwa, ale je�li 
to wa�ne …

Ludzi reaktywnych i proaktywnych ró�ni równie� j�zyk, którym si� posługuj�. 
Ludzie reaktywni nie widz� dla siebie pola działania. Mówi� „nic nie 
poradz�”, albo „taki ju� jestem”. 

Ludzie proaktywni maj� inne podej�cie. S� nastawieni na działanie. Trzeba 
zmieni� niewła�ciwy nawyk? No to zastanówmy si� jakie mamy opcje? Co 
mo�na zrobi�? Pewnie to troch� potrwa, ale je�li ma by� z tego co� dobrego, 
to mo�na poczeka�. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (9) 

B�d� proaktywny

Ludzie reaktywni Ludzie proaktywni

Na nic nie mam 
czasu.

Mam za du�o obowi�zków. 
Musz� co� z tym zrobi� ...

Ludzie reaktywni negatywnie si� programuj�. Bezwiednie u�ywaj� j�zyka, 
który poprzez pod�wiadomo�� blokuje proaktywne my�lenie. Przykładem 
mo�e by� mówienie o problemach zwi�zanych z zarz�dzaniem czasem. 
Człowiek reaktywny u�ywa takich zwrotów jak „na nic nie mam czasu”, albo 
„gdyby doba miała 36 godzin”. Tego typu zwroty nie stymuluj� do my�lenia, 
jak wyj�� z impasu, lecz utwierdzaj� w przekonaniu, �e nic si� nie da zrobi�
(czasu si� nie kupi, długo�ci doby te� si� nie zmieni – wi�c nic nie mo�na 
zrobi�). 

Ludzie proaktywni o tych samych problemach mówi� w inny sposób. Na 
przykład „mam za du�o obowi�zków – musz� co� z tym zrobi�”. By� mo�e 
na pierwszy rzut oka nie wida� istotnej ró�nicy. Ale ona jest. Je�li powiemy 
sobie „mam za du�o czego� tam”, to natychmiast przychodzi skojarzenie 
„trzeba zrobi�, �eby było mniej” i umysł nastawia si� na poszukiwanie 
rozwi�za�. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (10) 

Obszar

wpływu

B�d� proaktywny

Obszar

Troski

Poniewa� nas interesuje skuteczno�� działania, warto zastanowi� si� nad 
konsekwencjami reaktywno�ci i proaktywno�ci. Aby przeanalizowa� ten 
aspekt Covey zauwa�a, �e sprawy, które zaprz�taj� nasz umysł mo�na 
podzieli� na dwa obszary (zbiory): obszar troski i obszar wpływu. Obszar 
troski obejmuje wszystko to, czemu po�wi�camy nasz� uwag�. Ale tylko na 
cz��� spraw z obszaru troski mamy wpływ. Te sprawy, które absorbuj�
nasz� uwag� i na które mamy wpływ, tworz� obszar wpływu.
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Zasady skutecznego działania (11) 

Obszar

wpływu

B�d� proaktywny

Obszar

Troski

Nastawienie 
reaktywne

Co si� dzieje, je�li mamy nastawienie reaktywne? Brak sukcesów w 
rozwi�zywaniu realnych, „moich” problemów powoduje, �e zaczynam coraz 
bardziej interesowa� si� problemami cudzymi, odległymi, na które nie mam 
wpływu. Daje to wra�enie odpoczynku od szarzyzny dnia codziennego. 
Przejawami takiej postawy jest plotkarstwo, czy nadmierne interesowanie si�
�yciem ró�nych gwiazd kreowanych przez �rodki masowego przekazu. W 
efekcie i tak mały obszar wpływu zaczyna si� jeszcze bardziej kurczy�, bo 
„moim” problemom po�wi�cam za mało czasu. Pojawia si� równia pochyła i 
zaczyna si� staczanie w dół. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (12) 

Obszar

wpływu

B�d� proaktywny

Obszar

Troski

Nastawienie 
proaktywne

Przy nastawieniu proaktywnym jest odwrotnie. 

Je�li proaktywnie podchodz� do problemów, które s� w moim obszarze 
troski, to koncentruj� swoj� uwag� na tych, które mog� rozwi�za�. 
Rozwi�zuj� je. Odnosz� sukcesy. Widz�, �e jestem w tym dobry. Inni te� to 
dostrzegaj� i powierzaj� mi coraz to bardziej odpowiedzialne zadania i 
stanowiska. Mój obszar wpływu zaczyna si� poszerza�. Zamiast narzeka� -
działam. Zamiast biernie przygl�da� si� niedogodno�ciom tego �wiata –
zmieniam go na lepsze. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (13) 

B�d� proaktywny

Trzy rodzaje problemów:

• Brak wpływu

• Wpływ bezpo�redni (zwyci�stwa
osobiste)

• Wpływ po�redni (zwyci�stwa
publiczne)

Oczywi�cie, nie z ka�dej m�ki b�dzie chleb, nie ka�dy problem da si�
rozwi�za�. Proaktywno�� wymaga zrozumienia, �e w ogólno�ci mamy do 
czynienia z 3 rodzajami problemów.

S� problemy, na które mamy bezpo�redni wpływ i ich rozwi�zanie oznacza 
nasze osobiste zwyci�stwo. Przykładem mo�e by� rzucenie palenia albo 
d��enie do własnej punktualno�ci. 

S� te� problemy, na które mamy wpływ, ale tylko po�redni. Na przykład 
zwykły mieszkaniec nie jest w stanie rozwi�za� problemu obwodnicy wokół
miasta. Ale działaj�c wspólnie z innymi mieszka�cami mo�e zorganizowa�
kampani� na rzecz budowy obwodnicy, zainteresowa� media i w ten sposób 
doprowadzi� do tego, �e obwodnica powstanie. 

No i oczywi�cie s� takie problemy, na które nie mamy wpływu – i to te�
trzeba umie� zaakceptowa�. Cała sztuka polega na umiej�tno�ci 
rozró�nienia problemów, na które ma si� wpływ od tych, na które wpływu si�
nie ma. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (14) 

Modlitwa Anonimowych Alkoholików
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Ten aspekt został pi�knie uj�ty w tzw. Modlitwie Anonimowych Alkoholików. 
„Panie daj mi:

Odwag�, bym mógł zmienia� rzeczy, które mog� i powinny by� zmienione,

Łagodno��, bym akceptował rzeczy, które nie mog� by� zmienione i

M�dro��, bym umiał odró�ni� jedne rzeczy od drugich. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (15) 

Zasady skutecznego działania - Plan wykładu

B�d� proaktywny
Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Druga zasada skutecznego działania zaleca, aby zaczynaj�c mie� zawsze 
koniec na wzgl�dzie. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (16) 
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Przywództwo = okre�lanie celów + stawianie zada�

Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Przywództwo polega na okre�laniu celów i stawianiu zada�. 

Tak jak kraj, czy organizacja potrzebuje dobrego przywództwa, tak te� ka�dy 
z nas potrzebuje osobistego przywództwa, które dałoby odpowied� na 
zasadnicze pytanie: Kim chc� by�?

Za 3 lata? Za 10 lat?

Je�li znamy t� odpowied�, to mamy punkt odniesienia i mo�emy do ka�dego 
przedsi�wzi�cia stosowa� zasad� „Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie”. 
Tylko my�l�c o ko�cu przedsi�wzi�cia i jego konsekwencjach (zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych) jeste�my w stanie podj�� racjonaln�
decyzj�. Ale my�lenie o ko�cu wymaga wyobra�ni.
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Zasady skutecznego działania (17) 
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B�d�:
za 2 lata magistrem
za lat 10 ministrem

Przywództwo = okre�lanie celów + stawianie zada�

Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

I jest bliskie marzeniom. Nie mo�na marze� ignorowa� – z nich wypływaj�
czasami bardzo atrakcyjne wizje i pomysły. 
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In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (18) 

Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Kim chc� by� ? (charakter)
Co chc� (z)robi� ? (dokonania)
Jakie s� zasady, na których 

by� i robi� s� oparte ?

Misja osobista 

Jednym z elementów osobistego przywództwa i przejawem stosowania 
zasady „zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie” jest okre�lenie swojej misji 
osobistej. Misja osobista powinna by� prób� odpowiedzi na 3 podstawowe 
pytania:

Kim chc� by� w sensie charakteru.

Czego chciałbym dokona�?

Oraz jakie s� zasady, na których „by�” i „robi�” si� opiera? Inaczej mówi�c, 
jakie s� zasady etyczno-moralne i zwi�zane z nimi granice, których nigdy nie 
przekrocz�.
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Zasady skutecznego działania (19) 

Identyfikacja ról i celów

• Chłopak / dziewczyna

• Syn / córka

• Student / Studentka
Error

Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Innym bardzo wa�nym elementem osobistego przywództwa jest identyfikacja 
ról i zwi�zanych z nimi celów.

Na przykład młody człowiek kontynuuj�cy swoj� edukacj� na uczelni 
wy�szej ma do spełnienia rol� studenta lub studentki. Cele, jakie si� wi��� z 
t� rol� wynikaj� z procesu kształcenia. 

Ale ten student najcz��ciej ma jeszcze rodziców i nie powinien zapomina� o 
roli syna. Cele, czy zadania zwi�zane z t� rol� s� do�� oczywiste: generalnie 
chodzi o utrzymywanie kontaktu i wi�zi rodzinnej.

Studenci s� młodzi. Ale młodo�� szybko mija. Nie mo�na zapomina� te� o 
roli chłopaka czy dziewczyny. Same studia to nie wszystko. Potrzebna jest 
harmonia ról – nie mo�na zapatrze� si� tylko na jedn� z nich, bo to mo�e 
by� krótkowzroczne i niebezpieczne. 5 lat to długi okres. Mo�e si� zdarzy�, 
�e rodzic umrze, dziewczyna pozostawiona sama sobie odejdzie z innym. 
Trzeba umiej�tnie dzieli� czas na zadania zwi�zane z ka�d� ze 
zidentyfikowanych ról. 



20

In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (20) 

Wszystkie rzeczy s�
tworzone dwa razy.

Wizualizacja

Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Skuteczne przywództwo nie tylko okre�la cele, ale równie� prowadzi do ich 
osi�gni�cia. Tak�e w wymiarze osobistym. I tutaj mo�e by� bardzo 
przydatna wizualizacja. Mówi si�, �e wszystkie rzeczy powstaj� 2-krotnie: 
najpierw w umy�le twórcy, a potem w �wiecie rzeczywistym, w procesie ich 
realizacji. Odnosi si� to do spraw materialnych, ale tak�e niematerialnych, 
jak nasze d��enia i realizacja stawianych celów. Wytrwało�� w d��eniu do 
celu mo�na wzmocni� stosuj�c technik� wizualizacji zwan� afirmacj�. 
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Zasady skutecznego działania (21) 

/ ���� ����	� �	6 �7�

5 �( �6 �( ��

5 ��� ���
��

5 
	�� �( ��	����<����( � ��

5 
�� � ����

5 �� ���������

= ��� � �	( �# ���( � # ��������

�� �� 	� 
��%	��	�������# ��� � � �


�� �� 	��� � � �	�� ��
��� ���	


�� � ���	
��8 �� � �7 ��	

( ��������	�� �� � 
� � � 	��&		

Afirmacja

Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Afirmacja, aby była skuteczna, musi spełnia� 5 warunków: musi by�
Osobista, czyli mam w jej trakcie my�le� o sobie, a nie o kim� innym, czy o grupie osób;

Pozytywna – podobno nasza pod�wiadomo�� nie rozumie zaprzeczenia, czyli słowa NIE. Oznacza to, 
�e nie mo�na my�le� o zakazach. Trzeba uwag� skierowa� na rzeczach, które s� do zrobienia. Na 
przykład gł�boko niewła�ciwe jest my�lenie o tym, �e „nie b�d� palił” – efekt jest taki, jakbym wyrzucił
słowo NIE i cały czas my�lał o paleniu. W tym przypadku my�lenie pozytywne mo�e oznacza�
zainteresowanie si� filmem lub ksi��k� – działaniami, które maj� szans� odci�gn�� nas od my�lenia o 
paleniu. 
Afirmacja musi by� wyra�ona w czasie tera�niejszym. Czas tera�niejszy jest bardzo ciekaw�
konstrukcj�. Je�li mówi� „teraz ogl�dam mecz”, oznacza to, �e ogl�dałem go chwil� wcze�niej i b�d�
jeszcze ogl�dał chwil� pó�niej. Jest to wi�c swego rodzaju pomost mi�dzy przeszło�ci� a 
przyszło�ci�. O taki wła�nie pomost w afirmacji chodzi – sukcesy z przeszło�ci maj� by� powtórzone i 
wzmocnione w przyszło�ci.
Afirmacja ma by� wizualna. Nasz mózg skład si� z dwóch półkul: analitycznej (odpowiedzialnej m.in. 
za słowa) i holistycznej (odpowiedzialnej za obrazy). Je�eli jednocze�nie formułujemy tekst 
wypowiedzi i wizualizujemy t� wypowied�, to anga�ujemy jednocze�nie obie półkule i wówczas 
oddziaływanie takiej wypowiedzi na nasz umysł jest znacznie silniejsze. 

Ostatni� cech� wizualizacji jest zaanga�owanie emocjonalne. Emocje utrwalaj� nasze doznania i 
powoduj�, �e dłu�ej je pami�tamy. Dlatego afirmacja musi mie� zabarwienie emocjonalne, aby 
przekaz w niej zawarty pozostał w nas na dłu�ej. 

Oto bardzo prosty przykład tekstu, który – wzmocniony wizualnie i emocjonalnie – mógłby by� u�yty w 
trakcie afirmacji. 

Bardzo si� ciesz� – czasownik „ciesz� si�” opisuje emocje i został u�yty w pierwszej osobie liczby 
pojedynczej – �e potrafi� (u�yto tutaj czasu tera�niejszego) odpowiednio wcze�nie wychodzi� na 
spotkania (pozytywnie). 



22

In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (22) 

Zasady skutecznego działania - Plan wykładu

B�d� proaktywny
Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

Trzecia zasada skutecznego działania dotyczy zarz�dzania czasem: Aby 
rzeczy pierwsze były pierwsze.
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Zasady skutecznego działania (23) 

Klasyczne praktyki zarz�dzania czasem
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Zanim przedstawi� pogl�dy Stephana Covey’ego na zarz�dzane czasem, 
chciałbym – niejako dla przeciwwagi – przedstawi� klasyczne praktyki 
zarz�dzania czasem, które mo�na znale�� w ksi��kach dotycz�cych tej 
problematyki. Praktyki te s� całkiem u�yteczne, ale jest ich do�� sporo i 
maj� ró�n� rang�. Mam nadziej�, �e po zaprezentowaniu tych praktyk 
łatwiej b�dzie zrozumie� podej�cie Covey’ego, który pomija te wszystkie –
sk�din�d po�yteczne – pomysły i zamiast nich proponuje jedn� prost�
zasad�. 

Jeste�my zalewani informacj�. Ró�n� informacj�. Trzeba czyta� ksi��ki i 
obserwowa� strony www, bo informatyka zmienia si� bardzo szybko i 
technologie sprzed pi�ciu lat maj� ju� znacznie efektywniejszych 
konkurentów. Trzeba te� czyta� dokumentacj� zwi�zan� z budowanymi lub 
u�ytkowanymi systemami – cz�sto jest to kilka a nawet kilkana�cie tomów. 
W tym wzgl�dzie dobr� praktyk� zarz�dzania czasem jest wybiórcze 
czytanie. Musimy przed przyst�pieniem do czytania zda� sobie spraw�, 
jakiej informacji potrzebujemy i potem tej informacji w ksi��ce lub na stronie 
www poszukiwa�. Jest to zaprzeczenie tradycyjnego podej�cia polegaj�cego 
na czytaniu ksi��ki od pocz�tku do ko�ca.

Wiele czasu mo�na straci� na poszukiwaniu ró�nych rzeczy lub 
dokumentów. Dobre zarz�dzanie czasem to unikanie tracenia czasu. Maj�c 
to na wzgl�dzie warto mie� ustalone miejsce na ka�d� rzecz i trzyma�
wszystko na swoim miejscu. 
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Zasady skutecznego działania (24) 

Klasyczne praktyki zarz�dzania czasem

Zarezerwuj sobie czas w ci�gu dnia 
tylko dla siebie.

Zarezerwuj swój najlepszy czas na 
wa�ne rzeczy.

Inn� dobr� praktyk� jest zarezerwowanie sobie czasu tylko dla siebie. Ta 
praktyka mo�e przede wszystkim pomóc kierownikom przedsi�wzi��
programistycznych, którzy znakomit� wi�kszo�� dnia sp�dzaj� na 
rozmowach z klientem i członkami zespołu oraz na załatwianiu pilnych spraw 
i nie maj� czasu na refleksj�. Taki czas tylko dla siebie jest bardzo 
potrzebny, by nie było tak, jak w tym dowcipie o murarzu, który biegał po 
budowie z pust� taczk�, bo nie miał czasu nało�y� do niej cegieł. 

Inne spostrze�enie dotyczy naszej efektywno�ci pracy w ci�gu dnia. 
Wiadomo, �e nie rozkłada si� ona równomiernie. S� tak zwane „skowronki”, 
czyli ludzie, którzy ch�tnie wstaj� wcze�nie rano i z rana maj� najwi�cej 
energii do pracy, a wieczorem s� wyczerpani i senni. S� te� tak zwane 
„sowy”, czyli ludzie, którym trudno wsta� rano, ale za to wieczorem tryskaj�
energi� i pomysłowo�ci�. Je�li chcemy dobrze zarz�dza� czasem, to 
powinni�my bra� takie aspekty pod uwag� i swój najlepszy czas, kiedy 
mamy najwi�cej energii, rezerwowa� na najwa�niejsze dla nas zadania 
(które cz�sto s� równie� najtrudniejsze). 
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Zasady skutecznego działania (25) 

Klasyczne praktyki zarz�dzania czasem

Jeszcze 20 minut!

Rób co� przydatnego,
gdy czekasz.

Kolejna dobra rada dotyczy czekania – jak wiadomo, jest tego czekania w 
naszym �yciu całkiem sporo. Dobrze zorganizowana osoba stara si� zawsze 
wykorzysta� ten czas i ma w zanadrzu zawsze jakie� stosunkowo proste 
zadanie do wykonania. Mo�e to by� korespondencja do przejrzenia, kartka 
�wi�teczna do napisania, delegacja do wypisania itp. 
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Zasady skutecznego działania (26) 

Klasyczne praktyki zarz�dzania czasem

Obserwuj zu�ycie czasu.
Stawiaj terminy (deadline).

Aby dobrze zarz�dza� czasem trzeba umie� zaplanowa� odpowiednie 
zadania, w tym tak�e umie� oceni� ile czasu one zajm�. 

St�d te� dobr� zasad� jest obserwowanie zu�ycia czasu, by móc na tej 
podstawie oszacowa� (w przyszło�ci) czas potrzebny na realizacj� ró�nych 
zada�. Czy wiesz ile stron ksi��ki potrafisz przeczyta� w ci�gu godziny? Ile 
czasu zajmuje Ci napisanie stosunkowo prostego programu w C o rozmiarze 
ok. 100 linii kodu? Je�li nie, to czas najwy�szy zbiera� te dane – w 
przyszło�ci mog� si� bardzo przyda�.

Skuteczne zarz�dzanie czasem wymaga tak�e odwa�nego ustalania 
terminów dla poszczególnych zada�. Wiadomo, �e ka�de zadanie zajmie 
tyle czasu, ile mu przydzielimy. Je�li przydzielimy wi�cej czasu, to zadanie 
b�dzie „dopieszczone”, je�li mniej, to zostanie wykonane bardziej pobie�nie. 
Jakkolwiek przydzielenie zbyt małej ilo�ci czasu mo�e by� ryzykowne, to 
jednak w sytuacji wahania warto przydzieli� nieco mniej czasu, by w ten 
sposób stworzy� pewnego rodzaju presj� na lepsze jego wykorzystanie. 
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Zasady skutecznego działania (27) 

Klasyczne praktyki zarz�dzania czasem
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300 stron =
20 dni x 15 stron

Czasami zadania, które s� przed nami stawiane s� bardzo du�e i zło�one. 
Warto w takiej sytuacji zastosowa� zasad� Machiavellego - „dziel i rz�d�”. W 
odniesieniu do zarz�dzania czasem mo�e by� ona bardzo u�yteczna.

Nale�y dzieli� du�e zadania na mniejsze. Nad mniejszymi zadaniami łatwiej 
jest zapanowa�. Szacowanie pracochłonno�ci, czy kontrola post�pów jest 
znacznie łatwiejsza, je�li zadanie jest niewielkie. 

Najlepiej, gdy zadania s� na tyle małe, �e ka�de z nich mo�na sko�czy� w 
ci�gu jednego dnia. S� wówczas doskonałe warunki do stosowania kolejnej 
dobrej praktyki, zgodnie z któr� nale�y ka�dego dnia ko�czy� przynajmniej 
jedn� rzecz. Daje to poczucie sukcesu i wzmacnia ochot� do działania. 

Nale�y te� unika� przeci��ania dni. Na etapie planowania mo�e to by�
atrakcyjne, bo wydaje si�, �e w planowanym okresie zrobimy bardzo wiele i 
zdob�dziemy �wiat. Jednak szybko przychodzi etap realizacji i przeci��enie 
zaczyna si� ujawnia�, jak rdza na karoserii starego samochodu. Nie jest to 
miłe i mo�e by� �ródłem niepotrzebnego stresu. 
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Zasady skutecznego działania (28) 

Klasyczne praktyki zarz�dzania czasem

Nie odkładaj na pó�niej.
Ka�d� korespondencj� dotykaj tylko raz.
Nie martw si� niczym w sposób ci�gły.

Pó�niej

Pó�niej!

Inn� dobr� praktyk� jest unikanie odkładania zada� na pó�niej.

S� co prawda ludzie, którzy zdaj� si� wyznawa� zasad�, �e „co masz zrobi� dzisiaj, zrób 
jutro – b�dziesz miał dzie� wolnego”, ale nie s� to Ci, którzy skutecznie realizuj� swoje 
przedsi�wzi�cia. W tej zasadzie nie o to chodzi, by wszystko realizowa� od razu – to byłoby 
nierealne. Ale je�li zaplanujemy realizacj� jakiego� zadania na dany dzie�, to powinni�my 
d��y� do tego, by to zadanie w tym dniu zrealizowa�. 

Tendencja do okładania zada� w szczególny sposób objawia si� w przypadku przegl�dania 
korespondencji. Osoby, które maj� tendencj� odkładania zada� na pó�niej, maj� równie�
tendencj� do zagl�dania do listu (�eby zaspokoi� swoj� ciekawo�� i zobaczy� co tam jest) i 
odkładania odpowiedzi na pó�niej. A pó�niej, gdy trzeba odpowiedzie� na list, znów trzeba 
go przeczyta�, czyli ka�dy list jest czytany 2-krotnie, a wystarczyłoby raz. Dobrze 
zorganizowane osoby przegl�daj� korespondencj� wtedy, kiedy maj� czas nie tylko na 
przeczytanie, ale równie� na odpowied� na ni�. Oczywi�cie, b�d� w�ród listów takie, które 
wymagaj� dłu�szego czasu obsługi – wtedy, na etapie czytania korespondencji mo�na 
ograniczy� obsług� listu do wstawienia do kalendarza odpowiedniego zadania zwi�zanego z 
tym listem.

Ale nie tylko korespondencja mo�e by� złodziejem czasu. Równie� nasze wpadki i faux pas. 
Niektóre osoby maj� tendencj� do długiego prze�ywania takich problemów. Jest to zupełnie 
bezproduktywne. Je�li w czym� komu� uchybiłem, to nale�y jak najszybciej przeprosi�, 
ewentualnie zado��uczyni� i uwa�a� spraw� za załatwion�. Martwienie si� spraw� w 
dłu�szym okresie czasu nie ma sensu. 



29

In�ynieria oprogramowania

Zasady skutecznego działania (29) 

Sko�czy� moduł P1

Przygotowa� si� do egz.

Spotkanie z prof. 

Klasyczne praktyki zarz�dzania czasem

Zrób list� rzeczy do 
zrobienia na dany dzie�

Pami�� ludzka jest zawodna. Dobrze jest na etapie planowania przygotowa�
sobie list� rzeczy do zrobienia na dany dzie�, czy na dany tydzie�. 
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Zasady skutecznego działania (30) 

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

Wydajne a skuteczne 
zarz�dzanie czasem

Skuteczne zarz�dzanie czasem:
rzeczy pierwsze najpierw

By� skutecznym

J. W. von Goethe
1749 - 1832

Rzeczy najwa�niejsze nigdy 
nie mog� by� na łasce rzeczy 
mniej wa�nych

Przedstawione do tej pory tradycyjne praktyki zarz�dzania czasem 
koncentruj� si� na wydajno�ci i staraj� si� zminimalizowa� ilo�� traconego 
czasu. To oczywi�cie ma swoj� warto��. Ale Stephen Covey kieruje nasz�
uwag� ku innym aspektom zarz�dzania czasem – ku skuteczno�ci. Praktyki, 
które były dot�d prezentowane nic nie mówi�, jak wykorzysta� czas, który 
mamy, ł�cznie z czasem, który zaoszcz�dzimy robi�c po�yteczne rzeczy w 
trakcie czekania, unikaj�c podwójnego czytania listów, czy te� czytaj�c 
wybiórczo.

Podej�cie, które propaguje Covey opiera si� na zasadzie sformułowanej 
przez czołowego przedstawiciela romantyzmu niemieckiego, Johanna
Wolfganga von Goethe: 

Rzeczy najwa�niejsze nigdy nie mog� by� na łasce rzeczy mniej wa�nych. 

Inaczej mówi�c, rzeczy pierwsze wzgl�dem wa�no�ci powinno si� robi�
najpierw – rzeczy mniej wa�ne mog� poczeka�. Wydaje si� to proste. Ale 
spraw� komplikuje fakt, �e oprócz wa�no�ci jest jeszcze pilno�� spraw. 
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Zasady skutecznego działania (31) 

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

N
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Pilne Nie pilne

By� skutecznym

III 

Przerwania, telefony, 
niektóre spotkania, ...

Aby uzmysłowi� oddziaływanie tych dwóch kryteriów Covey dzieli zadania 
na pilne i nie pilne oraz wa�ne i nie wa�ne i efekt tego podziału ilustruje za 
pomoc� swego rodzaju wykresu 2-wymiarowego. 

Zacznijmy od zada�, które s� pilne, ale nie wa�ne. Bardzo cz�sto maj� one 
charakter przerwa�. Mog� to by� rozmowy telefoniczne, spotkania, na 
których nic istotnego si� nie dzieje, pilne misje, które nie maj� �adnego 
znaczenia itp. Osoby, których �ycie jest zdominowane przez tego typu 
działania maj� poczucie braku kontroli, ci�gle si� spiesz� i niczego nie 
osi�gaj�, wydaje im si�, �e planowanie nie ma sensu. 
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Zasady skutecznego działania (32) 

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
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Pilne Nie pilne

By� skutecznym

III 

Przerwania, telefony, 
niektóre spotkania, ...

IV 

Ogl�danie stron www, 
niektóre listy dyskusyjne, 
gazety, programy TV ..

S� te� zadania, które nie s� ani pilne, ani wa�ne. Mo�e to by� czytanie gazet 
lub stron www, udział w listach dyskusyjnych (niektóre listy dyskusyjne 
prezentuj� �enuj�co niski poziom), nadmierne ogl�danie telewizji. Ludzie, 
których �ycie jest zdominowane przez takie działania wiod�
nieodpowiedzialne �ycie i nawet nie maj� tego wra�enia bycia potrzebnym, 
które mog� dawa� zadania błahe, ale pilne. 
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Zasady skutecznego działania (33) 

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

N
ie
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ne
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Pilne Nie pilne

By� skutecznym

I 
“Gaszenie po�arów”, 
walka z czasem, robienie 
rzeczy na wczoraj

III 

Przerwania, telefony, 
niektóre spotkania, ...

IV 

Ogl�danie stron www, 
niektóre listy dyskusyjne, 
gazety, programy TV ..

Kolejn� grup� zada� s� zadania wa�ne i pilne. Cz��� osób �yje w 
prze�wiadczeniu, �e kto�, kto ma do załatwienia mnóstwo wa�nych i pilnych 
zada� jest filarem firmy i jakby tego filaru zabrakło, to cała firma by si�
załamała. W pewnym sensie to prawda. Ale jest te� druga strona medalu. 
Je�li dominuj� zadania wa�ne i pilne, to w istocie mamy do czynienia z 
ci�głym „gaszeniem po�arów”. Jest to uporczywa walka z czasem i 
notoryczne robienie rzeczy na wczoraj. Efektem jest wypalenie si�. Po 
pewnym czasie taka osoba ma wszystkiego do�� i szuka innej pracy, �eby 
uwolni� si� od tego baga�u. 
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Zasady skutecznego działania (34) 

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

N
ie

 w
a�

ne
W

a�
ne

Pilne Nie pilne

By� skutecznym

I 
“Gaszenie po�arów”, 
walka z czasem, robienie 
rzeczy na wczoraj

III 

Przerwania, telefony, 
niektóre spotkania, ...

II 
Zapobieganie, 
planowanie, szkolenia, 
penetracja mo�liwo�ci

IV 

Ogl�danie stron www, 
niektóre listy dyskusyjne, 
gazety, programy TV ..

Ostatnia omawiana kategoria zada�, to zadania wa�ne, ale nie pilne. S� to 
zadania dotycz�ce m.in. zapobiegania problemom, planowania, szkolenia, 
szukania nowych mo�liwo�ci. Je�li te zadania dominuj� w naszym �yciu, to 
znaczy, �e mamy wszystko pod kontrol�. Robimy rzeczy wa�ne, ale bez 
presji czasu. Warto d��y� do tego, by w naszym �yciu dominowały zadania 
wa�ne, ale nie pilne. Je�li sprawy wa�ne odło�ymy na potem, to stan� si�
one po pewnym czasie sprawami wa�nymi i pilnymi, co zwykle niesie ze 
sob� stres i bardzo utrudnia wła�ciw� realizacj� zada�. 
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Zasady skutecznego działania (35) 

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

Działania w II obszarze

Identyfikacja ról

Redagowanie misji

Selekcja zada�

Szeregowanie zada�

Codzienne dostosowanie

III 

Przerwania, 
telefony ...

IV 

Ogl�danie stron  
www, listy dysk....

I 

„Gaszenie 
po�arów”, walka

II 

Zapobieganie, 
planowanie, ...

Typowe działania w II obszarze to mi�dzy innymi:

Identyfikacja ról, o której mówili�my przy okazji poprzedniej zasady 
Covey’ego;

Odkrywanie i redagowanie swojej misji;

Selekcja zada� (Timothy Lister, jeden z uznanych ekspertów w zakresie 
zarz�dzania przedsi�wzi�ciami programistycznymi i współautor ksi��ki 
Peopleware, twierdzi, �e ludzie du�o czasu sp�dzaj� na zastanawianiu si�
JAK wykona� jakie� zadanie, a zdecydowanie zbyt mało czasu i uwagi 
po�wi�caj� pytaniu CZY w ogóle warto to zadanie realizowa�). 

Szeregowanie zada� i planowanie przedsi�wzi��. 

Codzienne dostosowanie planów do realiów (niektórzy chcieliby realizowa�
plany z tak� konsekwencj�, z jak� komputer wykonuje programy 
komputerowe – takie podej�cie mo�e rodzi� wiele niepotrzebnych napi�� i 
jest dalekie od skutecznego działania). 
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Zasady skutecznego działania (36) 

Promocja tylko dzi�

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

Aby powiedzie� TAK
zadaniom z obszaru II 
musisz nauczy� si�
mówi� NIE innym, 
czasami bardzo pilnym 
propozycjom.

Dzi�kuje, nie.

Selekcja zada�, o której wspomniano, wymaga asertywno�ci. Je�li mamy 
mie� czas na rzeczy wa�ne, to nie ma co liczy�, �e doba b�dzie miała 40 
godzin. Trzeba nauczy� mówi� si� NIE zadaniom, które s� pilne, ale nie s�
wa�ne. Cz�sto poprzez swoj� pilno�� mog� si� WYDAWA	 wa�ne, ale to 
s� tylko pozory. 
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Zasady skutecznego działania (37) 

Zasady skutecznego działania - Plan wykładu

B�d� proaktywny
Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
My�l o obopólnej korzy�ci

Pierwsze trzy zasady (b�d� proaktywny, zaczynaj maj�c koniec na 
wzgl�dzie i aby rzeczy pierwsze były pierwsze) s� podstaw� zwyci�stw 
indywidualnych. Je�li chcemy równie� odnosi� sukcesy w kontaktach 
mi�dzyludzkich (np. w pracy zespołowej), to pierwsz� zasad�, któr�
powinni�my wdro�y� w nasze �ycie  jest zasada dotycz�ca my�lenia o 
obopólnej korzy�ci. 
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Zasady skutecznego działania (38) 

My�l o obopólnej korzy�ci

Win, Lose Win, Lose
�* ����7%	) �� ����7� �* ����7%	) �� ����7�

Poprzednie zasady dotyczyły zwyci�stw indywidualnych, czyli byłem tylko 
JA.  Je�li chodzi o kontakty mi�dzyludzkie, to mamy układ - JA i mój partner 
(ewentualnie partnerzy). Jak si� okazuje, bardzo wiele zale�y od mojego 
NASTAWIENIA do tego typu układów. Mog� wierzy�, �e szeroko rozumiana 
współpraca z innymi osobami daje mi szans� bym mógł

WYGRA	 (po angielsku „win”), czyli stwarza okazj� osi�gni�cia celów, na 
których mi zale�y (np. pieni�dzy), b�d� te� mog� by� przekonany, �e 
wskutek współpracy z innymi osobami mo�na tylko PRZEGRA	 (po 
angielsku „lose”). Drugim wa�nym elementem jest moje nastawienie do 
partnerów. Mog� uwa�a�, �e na współpracy ze mn� ludzie 

wygrywaj� (win), albo przegrywaj� (lose). Jak wi�c nietrudno policzy�, 
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Zasady skutecznego działania (39) 

My�l o obopólnej korzy�ci

„�wiat jest bez sensu.”

„
ycie nie ma sensu.”
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mo�liwe s� 4 kombinacje: Lose / Lose, Lose / Win, Win / Lose i Win/Win. S�
to 4 typy swego rodzaju osobowo�ci. 

Osobowo�� Lose/Lose jest skrajnie pesymistyczna. Ludzie tego typu nie 
widz� sensu �ycia. Trudno od takich ludzi oczekiwa� skutecznego działania. 
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Zasady skutecznego działania (40) 

My�l o obopólnej korzy�ci
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Inni maj� osobowo�� Lose/Win, czyli Przegra�/Wygra�. Nauczyli si�, �e 
ci�gle przegrywaj� i kompletnie w siebie nie wierz�. W kontaktach z innymi 
lud�mi od razu stawiaj� siebie na straconej pozycji. Mówi� sobie: Przegram. 
Inni wygrywaj� ze mn�, ja zawsze przegrywam. 
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Zasady skutecznego działania (41) 

My�l o obopólnej korzy�ci

) ���� ��� ��	( �����
��

@/ 6 �� 	� !� 
����7 ����	� � ( � ,

��� ����7&B

��������������������������������������������

�������� �	�������� �	�������� �	�������� �	

� �	�������� �	�������� �	�������� �	�������

� �	���� �	� �	���� �	� �	���� �	� �	���� �	

Ludzie o osobowo�ci typu Win/Lose, czyli Wygra�/Przegra�, s� bardzo 
przekonani o swojej warto�ci i s� gł�boko przepojeni paradygmatem 
sportowym: abym mógł wygra� inni musz� przegra�. Mogłoby si� wydawa�, 
�e osoba Win/Lose �wietnie pasuje do osoby Lose/Win. Jedna potrzebuje 
ci�gle wygrywa�, druga osoba nauczyła si�, �e ci�gle przegrywa, wi�c bez 
protestu podda si� dominacji. Niestety, na dłu�sz� met� taka konfiguracja 
nie ma szans prze�ycia, bo uczucia skrywane przez osob� Lose/Win nie 
gin�, lecz gromadz� si� i z reguły prowadz� po pewnym czasie do wielkiego 
wybuchu emocjonalnego. Zatem mentalno�� Win/Lose nie jest t� skał�, na 
której mo�na budowa� stosunki mi�dzyludzkie. 
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Zasady skutecznego działania (42) 

My�l o obopólnej korzy�ci

* � ���� ��	���� � 7�

@�!�	( � ���( 	���	
���� �� �	C 
�����&B

��������������������������������������������

�������� �	�������� �	�������� �	�������� �	

� �	�������� �	�������� �	�������� �	�������

� �	���� �	� �	���� �	� �	���� �	� �	���� �	

Tymczasem w �yciu najbardziej popłaca mentalno�� Win/Win: jest to 
d��enie do wzajemnej korzy�ci. Mój sukces nie wyklucza Twojego. Jest to 
nastawienie na poszukiwanie rozwi�zania, które b�dzie po�yteczne dla obu 
stron. Oczywi�cie, nie zawsze jest to mo�liwe. Gdy natrafimy na kogo� z 
osobowo�ci� Win/Lose strategia Win/Win b�dzie najprawdopodobniej nie do 
zrealizowania. Je�li widzimy, �e uło�enie relacji z drug� stron� na zasadzie 
Win/Win nie jest mo�liwe, to powinni�my odst�pi� od wspólnego 
przedsi�wzi�cia – po angielsku nazywa si� to „No deal” (�adnej transakcji, 
�adnego interesu). 
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Zasady skutecznego działania (43) 

My�l o obopólnej korzy�ci
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Zatem pełne brzmienie zasady, której powinni�my si� trzyma� w kontaktach 
z innymi osobami brzmi: Win/Win or no deal, czyli albo obopólna korzy��
albo rezygnujemy ze wspólnego interesu. 
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Zasady skutecznego działania (44) 

Zasady skutecznego działania - Plan wykładu

B�d� proaktywny
Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
My�l o obopólnej korzy�ci
Najpierw staraj si� zrozumie�

Kolejna zasady dotyczy skutecznej komunikacji mi�dzy lud�mi: Najpierw 
staraj si� zrozumie�, a dopiero potem oczekuj, �e b�dziesz zrozumiany. Ale 
zanim powiemy o ró�nych typach komunikacji, chciałbym krótko omówi�
metafor� emocjonalnego konta bankowego – metafora ta bardzo dobrze 
ilustruje jeden z najwa�niejszych czynników skutecznej komunikacji, jakim 
jest jest zaufanie.
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Zasady skutecznego działania (45) 

Emocjonalne konto bankowe

Uprzejmo��

Grzeczno��

Uczciwo��

Dotrzymywanie obietnic

Niegrzeczno��

Brak szacunku

Ignorowanie kogo�

Przesadzona reakcja

Gdy jest wzajemne zaufanie, komunikacja jest łatwa.

MaWinien

/ � ����/ �� ����

Emocjonalne konto bankowe, jak ka�de inne konto bankowe, ma dwie 
strony: Winien i Ma. Wszystkie wpłaty s� odnotowywane po stronie Ma, 
natomiast wypłaty po stronie Winien. 

Wypłaty z emocjonalnego konta, to wszelkiego rodzaju niegrzeczno��, 
przejaw braku szacunku, ignorowanie kogo�, przesadzona reakcja i inne 
tego typu zachowania. 

Natomiast wpłaty na emocjonalne konto to uprzejmo��, grzeczno��, 
przejawy uczciwo�ci, dotrzymywanie obietnic itp. Bilans na emocjonalnym 
koncie, czyli ró�nica mi�dzy sum� wpłat a sum� wypłat, wyznacza kapitał
zaufania, jaki mamy u naszego partnera. Ten kapitał zaufania jest bardzo 
wa�ny, 

bo gdy jest wzajemne zaufanie, to komunikacja jest bardzo łatwa. Gdy 
zaufania nie ma, to wszystko co powiemy brzmi wieloznacznie i komunikacja 
staje si� szalenie trudna. A bez dobrej komunikacji trudno oczekiwa�
skutecznego współdziałania. 
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Zasady skutecznego działania (46) 

Najpierw staraj si� zrozumie� ..

Zanim przejdziemy do dalszego omawiania komunikacji mi�dzyludzkiej spójrzmy na ten 
rysunek. Co na nim wida�? ...

Star� kobiet�? Brawo! 

Tutaj ma oko.

To jest jej nos.

A tu ma usta.

Ale je�li kto� widzi na tym rysunku młod� kobiet�, to te� ma racj�. 

Tutaj wida� koniuszek jej noska i rz�sy. 

To jest jej ucho. 

A to jest opaska na szyi. 

Jak wi�c wida�, nawet prosty rysunek mo�e by� wieloznaczny. To co autor miał na my�li i to 
co dotrze do odbiorcy, to mog� by� kompletnie ró�ne rzeczy. To co widzimy lub słyszymy 
jest kwesti� naszej interpretacji. Zatem moja postawa jako odbiorcy jest bardzo wa�na, bo 
decyduje o tym, co zobacz� lub co usłysz�. Ale jak si� patrzy na rozmawiaj�cych ludzi, to 
bardzo cz�sto wida�, �e jeden drugiemu chce co� powiedzie�, natomiast rzadko wida�, �e 
kto� chce co� usłysze� od drugiej osoby. Im bardziej konfliktowy i dra�liwy jest temat, tym 
bardziej ludzie chc� co� powiedzie� i tym mniejsz� maj� ochot� by co� usłysze�. Ale jak nikt 
nie ma ochoty słucha�, to komunikacja staje si� niemo�liwa. Zatem trzeba ten układ zmieni�
i proaktywno�� nakazuje, by�my zacz�li to zmienia� od siebie. Chcesz, �eby komunikacja 
była skuteczna?
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Zasady skutecznego działania (47) 

Empatyczna komunikacja

Najpierw staraj si� zrozumie�

Potem staraj si� by ci� zrozumiano

To najpierw staraj si� zrozumie� swojego partnera, 

a dopiero potem oczekuj, �e b�dziesz przez niego zrozumiany. 
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Zasady skutecznego działania (48) 

Empatyczna komunikacja

Poziomy słuchania:
• Ignorowanie
• Udawanie
• Słuchanie wybiórcze
• Słuchanie empatyczne

Je�li chodzi o nasze słuchanie drugiej osoby, to mo�na wyró�ni� 4 poziomy:

Ignorowanie, czyli ostentacyjne pokazywanie, �e nie słucham. Mo�na do tego wykorzysta� telewizor albo gazet�. Taki sposób słuchania jest du��
wypłat� z naszego emocjonalnego konta bankowego. Trudno oczekiwa� po takim zachowaniu skutecznej współpracy. 

Na drugim poziomie mamy udawanie. Udajemy, �e słuchamy a tak naprawd� my�limy o zupełnie innych rzeczach. Dla zmylenia partnera co pewien 
czas wydajemy z siebie „Mhm..”, „no, no” i tym podobne. By� mo�e działaj�c w ten sposób specjalnie nie osłabimy stanu naszego konta 
emocjonalnego – b�dzie to cz�sto potraktowane jako drobna wypłata. Ale na pewno nie mo�na tu mówi� o efektywnej komunikacji i wspólnym 
rozwi�zywaniu problemów. 

Trzeci poziom to słuchanie wybiórcze. Oto przykład:

Przychodzi Franek do szefa: „Szefie, nazbierało mi si� w tym miesi�cu ju� 25 nadgodzin. Chciałbym wzi�� urlop w przyszłym tygodniu w czwartek i 
pi�tek, bo musz� ..”. Szef mu przerywa: „Franek! A propos pi�tku. Czy wiesz, �e ten rower, który prosiłem Ci�, �eby� mi naprawił w Wielki Pi�tek, to 
znowu mi si� popsuł? A tyle za niego zapłaciłem. Wszystko jest coraz gorsze. Chyba b�d� musiał go sprzeda�. Mo�e chciałby� go kupi�?” Franek 
milczy. Szef: „
artowałem. Co� taki smutny? Mo�esz i�� w pi�tek na urlop. Ale w czwartek musisz by�. Wiesz, jak mi jeste� teraz potrzebny”. „Ale 
szefie ...”. Dzwoni komórka szefa. Szef: „Przepraszam Ci� bardzo, dzwoni� z Londynu”. Franek wychodzi bez urlopu w czwartek. A przecie� w 
czwartek �ona idzie do szpitala. Kto j� odwiezie i kto zostanie z ich mał� córeczk�? Franek jest w�ciekły. 
eby tak musiał si� prosi�! Mo�e jednak 
przej�� do konkurencji?

Czwarty poziom, to tak zwane słuchanie empatyczne. Polega na tym, �e anga�ujemy nasz� wyobra�ni� i wczuwamy si� w problem lub sytuacj�, któr�
chce nam przekaza� nasz partner. Gdyby szef z poprzedniej scenki chciał słucha� Franka z empati�, to ich rozmowa mogłaby wygl�da� nast�puj�co:

Franek - Szefie, nazbierało mi si� w tym miesi�cu ju� 25 nadgodzin. Chciałbym wzi�� urlop w przyszłym tygodniu w czwartek i pi�tek, bo musz�
odwie�� �on� do szpitala.

Szef – Czy to co� powa�nego?

Franek – Mam nadziej�, �e nie. Od tygodnia ma jak�� wysypk� i pani doktor postanowiła da� jej przez 2 dni kroplówk�. Ale �ona, jak to kobieta, martwi 
si�. 

Szef – Wiesz, �e przyszły tydzie� jest dla nas bardzo wa�ny? Mamy odbiór systemu. Najwa�niejszy jest wła�nie czwartek. O której odwozisz �on�?

Franek – Ma by� w szpitalu przed ósm�.

Szef – No to o 9. – 10. mo�esz by� z powrotem w pracy?

Franek – Nie, bo musz� si� zaj�� nasz� Ol�.

Szef – Ale ta Twoja Ola to ma ju� chyba z 7 lat.

Franek – Tak, ale przecie� nie zostawi� jej samej w domu.

Szef – OK., to przyjed� razem z ni�. Poprosz� Pani� Gosi�, �eby si� ni� zaj�ła. Wybacz, ale ten czwartek to naprawd� dla nas bardzo wa�ny dzie�.

Franek – Nie, no jak Gosia si� zajmie mał� to b�dzie OK. Mi te� zale�y, �eby ten odbiór systemu wypadł jak najlepiej.
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Zasady skutecznego działania (49) 

B�d� proaktywny

Zasady skutecznego działania - Plan wykładu

B�d� proaktywny
Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
My�l o obopólnej korzy�ci
Najpierw staraj si� zrozumie�

Dbaj o synergi�

Kolejna zasada Covey’ego dotycz�ca skutecznego działania ka�e nam dba�
o synergi�. 
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Zasady skutecznego działania (50) 

Dbaj o synergi�

Synergia:

Cało�� > cz���1 + .. + cz���n

Synergia:

budowanie na sile i

kompensowanie słabo�ci.

Có� to jest ta synergia? Mo�na powiedzie�, �e jest to taka sytuacja, w której warto�� jakiej�
cało�ci jest wi�ksza ni� suma warto�� jej cz��ci. Na przykład kto� miał w du�ym mie�cie 
działk� roln� i przekształcił j� na działk� budowlan�. Działka ma 20 metrów szeroko�ci i 200 
metrów długo�ci, co daje 4 000 m2. Te 4 tys. m2 pozwoliłoby na podzielenie tej działki na 4 
mniejsze. Za działk� 1 000 m2 mo�na dosta� ok. 100 tys. zł, czyli ta działka jest potencjalnie 
warta 400 tys. zł. Ale nikt nie da takiej ceny, bo ta działka jest zbyt w�ska i nie da si� jej 
podzieli� na 4 zgrabne działki. Według po�rednika mo�na liczy� najwy�ej na 150 – 200 tys. 
zł. Jednak s�siad (kuzyn) ma identyczn� działk� i ten sam problem. Je�eli poł�czy si� obie 
działki, to b�dzie mo�na wydzieli� drog� i 8 działek o powierzchni ok. 900 m2. Według 
po�rednika za ka�d� z nich b�dzie mo�na dosta� ok. 90 tys. zł. Czyli ł�cz�c 2 działki 
zarobili�my przynajmniej 320 tys. zł. I to jest wła�nie synergia. 

W odniesieniu do zespołów mo�na powiedzie�, �e synergia jest to budowanie na silnych 
cechach członków zespołu i kompensowanie słabo�ci członków zespołu. Na przykład kto�
jest �wietnym programist�, ale jak to cz�sto z programistami bywa, jest introwertykiem i 
pod�wiadomie unika kontaktów z innymi lud�mi. Je�li taka osoba miałaby zbudowa� system 
informatyczny spełniaj�cy specyficzne wymagania jakiego� klienta, to b�dzie miała ogromne 
problemy, �eby te wymagania od klienta pozyska� (klienci zazwyczaj nie wiedz�, jak ma 
wygl�da� budowany dla nich system i ci�gle pl�cz� si� w swoich zeznaniach). Z kolei osoba 
bardzo przedsi�biorcza i komunikatywna, ale nie znaj�ca si� na wyrafinowanych 
technologiach informatycznych te� takiego systemu w sensownym czasie nie zbuduje. Ale 
je�li te 2 osoby działałyby jako zespół, to prawdopodobnie dałyby sobie rad�, �eby pozyska�
od klienta wymagania i zbudowa� system, który b�dzie je spełniał. 
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Zasady skutecznego działania - Plan wykładu

B�d� proaktywny

Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

My�l o obopólnej korzy�ci
Najpierw staraj si� zrozumie�

Dbaj o synergi�
Ostrz pił�

Ostatnia, siódma, zasada Covey’ego dotyczy ci�głego doskonalenia. Je�li 
kto� ma du�o drewna do poci�cia, to musi od czasu do czasu naostrzy� pił�. 
Je�li tego nie zrobi, to jego praca b�dzie coraz mniej wydajna. 
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G�� i złote jaja

Ostrz pił�

Aby zilustrowa� potrzeb� trzymania si� zasady „ostrz pił�”, Covey przytacza 
bajk� Ezopa o g�si, która składała złote jaja. 

Pewnego dnia biedny rolnik znalazł wycie�czon� g��. 
al mu si� jej zrobiło, 
wi�c j� przygarn�ł i napoił. Gdy wstał nast�pnego dnia ze zdziwieniem ujrzał
obok g�si złote jajo. Nie bardzo mógł uwierzy� w to co widział. Jego rado�� i 
jego niedowierzanie były równie wielkie. Ale jeszcze bardziej si� zdziwił, gdy 
nast�pnego dnia g�� ponownie zniosła złote jajo. Mijały dni, a ka�dego dnia 
g�� znosiła jedno złote jajo. Rolnik szybko przestał si� dziwi� i przyzwyczaił
si� do tej sytuacji. Ale po pewnym czasie naszła go refleksja. Obliczył, �e 
ka�dego roku g�� b�dzie znosiła 365 jaj, czyli po 10 latach b�dzie miał 3650 
złotych jaj. B�dzie kiedy� bardzo bogaty. Tylko czy on do�yje tych dni? Kto 
wie, co si� mo�e zdarzy� w ci�gu 10 lat? Gdyby miał te wszystkie złote jaja 
ju� teraz, to mógłby u�y� �ycia. A tak ... Nasz rolnik postanowił, �e musi 
mie� wszystkie złota jaja od razu – nie b�dzie czekał 10 czy 20 lat. Wzi�ł
nó� i rozci�ł g�si brzuch, �eby dobra� si� do wszystkich złotych jaj, które –
jak s�dził – g�� tam nosiła. Ale po rozci�ciu brzucha okazało si�, �e nie ma 
tam �adnego złotego jaja. Niestety, g�si nie dało si� uratowa� i złote jaja si�
sko�czyły. 
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G�� i złote jaja

Ostrz pił�

P - Produkcja (złote jaja) 

PC - Zdolno�ci produkcyjne (g��)

Równowaga P / PC

Bajka ta pokazuje potrzeb� cierpliwo�ci. Je�eli zale�y nam na produkcji (tak 
jak rolnikowi zale�ało na złotych jajach), to koniecznie trzeba dba� o 
zdolno�ci produkcyjne i narz�dzia (u rolnika była to g��). Informatyk ma 
cz�sto nast�puj�cy dylemat: zna j�zyk C, ma dobrze płatn� prac� i du�o 
zlece� dotycz�cych programowania w C. Poniewa� chce si� szybko dorobi�, 
to ci�gle bierze bardzo du�o zlece� i absolutnie nie ma czasu na inne 
sprawy takie, jak aktualizacja wiedzy, czy dbanie o zdrowie. Po pewnym 
czasie mo�e si� okaza�, �e znalazł si� w sytuacji rolnika z bajki Ezopa. 
Sko�czyły si� zlecenia dotycz�ce j�zyka C, bo wi�kszo�� oprogramowania 
pisze si� w Javie, a on Javy i programowania obiektowego nie zna, bo do tej 
pory uwa�ał, �e nie jest mu to potrzebne. Przeliczył si�. Albo mo�e si�
zdarzy�, �e zaniedbał zdrowie, doszło do ataku serca i musi i�� na rent�. 

Z drugiej strony mo�e by� te� tak, �e kto� prawie cały czas sp�dza na 
poznawaniu nowych technologii, czytaniu artykułów i ksi��ek i nie ma czasu 
na programowanie. Albo te� przesadnie dba o zdrowie i prawie cały dzie�
zajmuje mu gimnastyka i uprawianie sportu, wizyty u masa�ysty, 
przygotowywanie zdrowych posiłków na bazie warzyw z własnego ogródka 
itd. – na prac� zawodow� nie ma ju� czasu. To oczywi�cie te� nie jest 
dobrze.

Potrzebna jest równowaga mi�dzy dbaniem o produkcj� a dbaniem o 
zdolno�ci produkcyjne. Musi by� czas zarówno na prac� zawodow�, jak i na 
dbanie o zdrowie i zapoznawanie si� z nowymi technologiami. 
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Zasady skutecznego działania - Plan wykładu

B�d� proaktywny

Zaczynaj maj�c koniec na wzgl�dzie
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze

My�l o obopólnej korzy�ci
Najpierw staraj si� zrozumie�

Dbaj o synergi�
Ostrz pił�

Podsumujmy ten wykład. Przedstawiłem siedem zasad skutecznego 
działania wg Stephena Covey’ego. Pierwsze trzy dotycz� spraw 
indywidualnych. Nale�y by� proaktywnym, zaczyna� maj�c zawsze koniec 
na wzgl�dzie i tak zarz�dza� czasem, aby rzeczy pierwsze w sensie 
wa�no�ci były równie� pierwsze w dost�pie do czasu. Kolejne trzy zasady 
koncentruj� si� na stosunkach mi�dzyludzkich: my�l o obopólnej korzy�ci, 
najpierw staraj si� z rozumie�, a dopiero potem oczekuj, �e b�dziesz 
zrozumiany i dbaj o synergi�. Ostatnia, siódma, zasada niczym klamra spina 
poprzednie i ka�e dba� o szeroko rozumiany warsztat pracy. 

Jest jeszcze jedna rzecz, na któr� chciałbym koniecznie zwróci� uwag�. 
Mówiłem w trakcie wykładu o zasadach skutecznego działania, ale Covey w 
swojej prze�wietnej ksi��ce pisze o NAWYKACH. I oczywi�cie ma racj�. Te 
zasady s� jak lekarstwo – nie zaczn� działa�, dopóki ich nie u�yjemy. 
Najlepiej, gdyby ich stosowanie stało si� naszym nawykiem. I do tego 
Pa�stwa gor�co zach�cam.


