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Witaj, 
nazywam się Ela Krokosz.  Rozwojem talentów ludzi
zajmuję się już od ponad 20 lat. Jestem też coach'em,
prekursorką metody Self Coachingu w Polsce i CEO
Talent Development Institute i TDI School of
Coaching. 

Pracując jako coach z wieloma i mężczyznami i
kobietami, widzę jak mocno różnimy się w naszej
drodze na szczyt. Kobiety mają kompletnie inny
sposób - dla nich nie sam sukces jest najważniejszy.
Ważna jest też droga i poczucie spełnienia w tym co
robią. 

Zapraszam Cię do zapoznania się z 12 błędami jakie
popełniamy my jako kobiety w budowaniu naszej
pozycji zawodowej. 

Jeśli chcesz popracować coachingowo nad sobą to
zapraszam Cię do Self Coaching Program. 

Kim jestem i
czym się zajmuję?

Od ponad 20 lat
uczę ludzi brania
odpowiedzialności
za życie z pasją i
poczuciem sensu –
Życiem na 100%.

www.tdischoolofcoaching.pl/scp



12 błędów
kobiet w
zarządzaniu
własnym
Talentem
My – kobiety – mamy niemałe problemy w
dotarciu na szczyt. Tylko 24% kobiet 
zajmuje najwyższe stanowiska w swojej
firmie. Tylko 12 kobiet jest na liście 100 
najbogatszych Polaków. Gdy prowadzę
szkolenia dla korporacji, to widzę, że im 
wyższe stanowisko, tym więcej mężczyzn
wokół mnie.

A przecież jesteśmy pełne zapału! Chcemy
piąć się po drabinie kariery, nie boimy się 
ciężkiej pracy i wyrzeczeń z tym związanych.
Dlaczego więc tak mało nas znajduje się na 
najwyższych szczeblach? 

Jeśli szef znowu dał awans komuś innemu,
choć czujesz, że Ty masz lepsze 
kwalifikacje – być może popełniasz któryś z
poniższych błędów. Wydrukuj sobie tę 
listę i staraj się nad nimi popracować. 
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NIECHĘTNIE PRZYPISUJEMY SOBIE WŁASNE OSIĄGNIĘCIA

Czy po osiągnięciu jakiegoś sukcesu mówisz, że to zasługa wszystkich wokół – zespołu,
menadżera, współpracowników? Czy świętując sukces zapominasz o sobie? Pamiętaj –
to Twój sukces, w pierwszej kolejności powinnaś być dumna z siebie! 

Kiedy zmienisz swoje myśli  -
zmieni się wszystko!

1.

OCZEKUJEMY, AŻ KTOŚ ZAUWAŻY NASZ SUKCES I NAS
WYNAGRODZI 

Czy po osiągnięciu sukcesu chwalisz się nim, czy raczej siedzisz cicho jak myszka 
w kącie i czekasz, aż ktoś Ci pogratuluje? Być może nawet nagrodzi awansem? To 
się nie stanie. Nikt nie zauważy Twojego sukcesu, jeśli mu o nim nie powiesz. 

2.

PRZECENIAMY BYCIE EKSPERTEM

Jeśli chcesz dotrzeć na szczyt i szybko awansować, nie możesz skupiać się na 
byciu ekspertem w swojej dziedzinie. Od ludzi, którzy pną się po szczeblach 
kariery, oczekuje się czegoś innego – elastyczności czy odważnego wkraczania w 
nowe obszary. Będąc ekspertem w jednej dziedzinie przekonujesz wszystkich, że 
powinnaś zostać w tym miejscu, w którym jesteś. Przecież jest Ci tam tak dobrze! 

3.
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BUDUJEMY RELACJĘ ZAMIAST Z NICH KORZYSTAĆ

Jesteśmy mistrzyniami w budowaniu relacji, ale boimy się prosić o przysługę. 
Paraliżuje nas strach na myśl, że ktoś posądzi nas o interesowność albo wożenie 
się na cudzych plecach. Nie ma nic złego w korzystaniu ze swojej biznesowej sieci
kontaktów. W końcu po to ją budujemy! Ale nikt Ci nie pomoże, jeśli o to nie poprosisz. 

4.

NIE KONCENTRUJEMY SIĘ NA BUDOWANIU MAPY
INTERESARIUSZY

Gdy wkraczamy w nowe środowisko, skupiamy się na tym, by jak najlepiej 
wykonać swoją pracę. Tymczasem powinnyśmy też myśleć o tym, z kim warto 
zawrzeć bliższą znajomość i jak może ona wpłynąć na rozwój naszej kariery.

5.

PRZEDKŁADAMY OBOWIĄZKI CODZIENNE NAD KARIERĘ 

Innymi słowy – nie myślimy przyszłościowo. Skupiamy się na tym, by tu i teraz 
wykonać swoje obowiązki jak najlepiej, nie myśląc o tym, co powinnyśmy zrobić 
teraz, żeby w przyszłości móc awansować.

6.



WPADAMY W PUŁAPKĘ
PERFEKCJONIZMU

Dążymy do tego, żeby wszystko co
robimy, było perfekcyjne. Uważamy też,
że nikt nie zrobi tego tak dobrze jak my,
więc mamy problem z delegowaniem
zadań. Nie zgłaszamy się też na nowe
stanowiska, jeśli nie spełniamy 100%
warunków. Tymczasem mężczyznom
wystarczy, że spełniają 60% warunków!
Uważają, że nowe stanowisko to
doskonały moment na rozwijanie
dodatkowych umiejętności.

7.

MAMY ZBYT DUŻĄ POTRZEBĘ BYCIA LUBIANĄ

Ta potrzeba bycia lubianą często powstrzymuje nas przed działaniem. Boimy się, 
że ktoś źle odbierze nasze zachowanie, albo się do nas zniechęci. Zwłaszcza, że 
kobietom ciężej wybacza się stanowcze kroki biznesowe. Spróbuj w pracy w pierwszej
kolejności zadbać o szacunek współpracowników, a dopiero w drugiej kolejności o to, by
być lubianą. 

8.

MINIMALIZUJEMY SIEBIE

To, jak się zachowujemy i co mówimy, często w oczach innych podważa nasze 
kompetencje. Powinnyśmy w pierwszej kolejności mówić o tym, jakie mamy 
zdanie, a dopiero potem pytać o opinie. W przeciwnym wypadku wychodzimy na 
niepewne siebie i niekompetentne.

9.
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WKŁADAMY W PRACĘ ZA DUŻO EMOCJI I INFORMACJI 

Naszych współpracowników nie interesuje to, że spóźniłyśmy się, bo 
odprowadzałyśmy do żłobka dziecko, które nie chciało się rozstać z mamą. Nie są 
również zainteresowani tym, jak się czujesz w konkretnej sytuacji. Zdecydowanie 
wolą krótkie i zwięzłe komunikaty.

10.

PRZEŻYWANIE PORAŻKI 

Gdy coś nam nie wyjdzie, przeżywamy to za długo. Przeżuwamy porażkę, przyglądamy
jej się z każdej strony, co blokuje nas przed kolejnymi działaniami. Zamiast tego lepiej by
było, gdybyśmy jak najszybciej zamknęły ten rozdział i poszły do przodu.

11.

POZWALAMY NA TO, ABY UMIEJĘTNOŚĆ PATRZENIA SZERZEJ
NAS ROZPRASZAŁA

Intuicyjnie wyłapujemy różne rzeczy, które się wokół dzieją. Jednak z perspektywy 
biznesu lepiej by było, gdybyśmy skupiły się na jednej rzeczy i ją konsekwentnie 
realizowały. 

12.

Budowanie naszej siły i odwagi
wymaga stałej pracy.

Tak jak siłę fizyczną budujemy
stale, podobnie wzmacnianie siły
psychicznej wymaga
systematycznej pracy. 



Co możesz
zrobić dalej?
Od ponad 20 lat uczę ludzi brania
odpowiedzialności za życie z pasją, poczu-
ciem sensu – życiem na 100%.  Widzę,
jakie efekty osiągają Ci, którzy mają obok
siebie coach'a, który wierzy w nich mocniej
niż oni sami, pomaga obalać im
ograniczające przekonania, od których
wszystko się zaczyna i wypycha ze strefy
komfortu, bo dopiero w dyskomforcie
zdarzają się cuda. 
 
Uwielbiam swoją pracę i efekty, jakie osiągają
moi klienci kiedy zaczynają żyć swoim
życiem. Życiem prawdziwym i odważnym! 
Udowadniam, że w każdym z nas drzemie
ogromna siła niezależnie od tego ile masz lat
i w jakim jesteś momencie swojego życia.

Doszłam jednak do etapu, kiedy ilość zapytań o coaching mocno przekraczała moje
możliwości czasowe. I tak bardzo było mi żal, że nie jestem w stanie pomóc wszystkim.
Stąd narodził się pomysł, na to, aby nadal pomagać, wspierać, rozwijać każdego komu
mogę pomóc. 
 

Self Coaching Program - to
program ode mnie dla Ciebie, aby
wspierać Cię w Twojej drodze
prawdziwej i odważnej!
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To Twoja praca nad samym sobą, aby
osiągać to, na czym Ci zależy. Proste,
prawda? To dlaczego to staje się tak trudne,
gdy chcemy wcielić to w życie? Z mojego
ponad 20-letniego doświadczenia pracy z
tysiącami ludzi na całym świecie wiem, że
łatwo jest postawić sobie cele, które chcesz
zrealizować. Trudności pojawiają się wtedy,
kiedy zaczynasz je realizować. Jedną z
większych trudności na tej drodze jesteś Ty
sam... A raczej to, co dzieje się w Twojej
głowie. Twoje myśli, które powodują, że
zamiast nabierać wiatru w żagle, czujesz
jakbyś ciągłe płynął pod prąd.

Każdy sukces zaczyna
się w głowie

Każdy sportowiec, który staje się
mistrzem pracuje nad swoimi wynikami
z Coach'em. W sporcie już od dawna
wiadomo, że każdy sukces zaczyna się
w głowie. I właśnie w tej pracy pomaga
Coach.

Założeniem Self Coachingu jest to, że
pracujesz z najlepszym Coachem na
świecie - z samym sobą. Bo kto lepiej
Cię rozwinie, niż Ty sam? Zwłaszcza, gdy
będziesz mieć wszystkie niezbędne
narzędzia i umiejętności?

Czym jest
Self Coaching?

Twoi wewnętrzni sabotażyści mieszkają w
Tobie i zamiast pomagać Ci w życiu - 
przeszkadzają. I najgorsze jest to, że często
nawet się temu nie przyglądamy. Żyjemy na
„autopilocie”, kompletnie nie mając
świadomości, że zarówno to co myślimy, jak  
i to w co wierzymy może być przez nas
kontrolowane i zarządzane. Dlatego tak
ważny jest świadomy Self Coaching i
stosowanie odpowiednich narzędzi, które
pogłębiają samoświadomość. Bo myśl
generuje to co czujesz. A to co czujesz,
wpływa na to co robisz. A z kolei, to co
robisz jest odpowiedzialne za efekty lub ich
brak.



Podobnie jak siłę fizyczną budujesz regularnie, tak i nad Twoją siłą psychiczną
będziemy pracować bardzo regularnie – miesięcznie, tygodniowo, codziennie.
Program obejmuje comiesięczne wsparcie i działania rozwojowe, składające się
zarówno ze szkoleń online, sesji mentoringowych, sesji coachingowych, jak i business
masterclass oraz coachingu biznesowego w wersji menedżerskiej.

Jak działa 
Self Coaching Program?

Nie zmienię Twojego życia, ale
nauczę Ciebie jak je zmienić. Dam
Ci narzędzia do zostania
najlepszym coach’em na świecie
dla samego siebie. To najlepsza
inwestycja jakiej możesz dokonać!
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SZKOLENIA ONLINE – szkolenie rozwojowe raz na miesiąc na tematy związane ze
skutecznym wykorzystaniem własnej siły, własnego potencjału.

WORKBOOK – zestaw ćwiczeń, narzędzie coachingowe do pracy indywidualna na
każdy dzień, jeżeli chcesz jeszcze efektywniej wykorzystywać program do Twojego
rozwoju

SESJE MENTORINGOWE Q&A – Zapytaj coach’a – godzinne sesja “Pytań i
odpowiedzi”, podczas której odpowiadamy na pytania Twoje i innych uczestników
programu. W trakcie całego miesiąca masz możliwość ciągłego zadawania pytań
– wtedy kiedy potrzebujesz.



SESJE COACHINGOWE LIVE (kilka razy w miesiącu) –
cotygodniowe sesje coachingowe prowadzone na żywo.
Możesz się na nią zgłosić jako uczestnik lub uczyć się
jak z trudnościami radzą sobie inni, obserwując
przebieg sesji z kimś innym. Każda sesja jest
prowadzona w sposób zapewniający Tobie
anonimowość.

BUSINESS MASTERCLASS (raz na miesiąc) – biznesowe
szkolenie dotykające tematów związanych z
zarządzaniem ludźmi, przywództwem i
funkcjonowaniem w organizacji. Sesje te prowadzone
są przez praktyków biznesu oraz coachów i trenerów
Talent Development Institute.

SESJA COACHINGU BIZNESOWEGO (raz na miesiąc) –
sesja coachingowa live dedykowana typowo tematom
związanym z biznesem i zarządzaniem ludźmi. 
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Ela Krokosz
Master Coach, Leadership & Talent Trainer

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

www.tdischoolofcoaching.pl/scp

Z pozdrowieniami

DOŁĄCZ DO NAS!


