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To nieprawda, że musisz dużo pracować!  

Każdy z nas zasługuje na pracę, która sprawia nam radość. Praca ma dawać nam satysfakcję, 

radość, a nie sprawiać, że zaczynamy jej nienawidzić. Z jakiego powodu zaczynamy się 

frustrować? W głównej mierze dlatego, że zaczynamy pracować od rana do wieczora, praca 

zabiera nam czas prywatny, nasze życie przewraca do góry nogami. Dlaczego tak się dzieje? 

Dlatego, że bierzemy na siebie za dużo obowiązków. Zatrudniamy pracowników, jednak nie 

potrafimy im wprost powiedzieć czego od nich oczekujemy, nie delegujemy zadań, boimy się 

opinii pracowników, brakuje nam pewności siebie, itd. Jeśli tak masz i nie wiesz, jak to zmienić, 

to niczym się nie martw, pomogę Ci zacząć, bo najtrudniejszy jest pierwszy krok. No to co, 

gotowa?  

Do dzieła!  

Krok 1 Twój przywódca  

Zbyt wielu ludzi przecenia to, czym nie jest, a nie docenia tego, czym jest. (Malkolm Forbes) 

 

Na początku zapraszam do ćwiczenia1, które pozwala na lepsze zrozumienie przywództwa i 

tak naprawdę odkrycia siebie w roli przywódcy. 

Przypomnij sobie kogoś, kto zajmuje pozycję przywódczą i kto jest dla Ciebie źródłem 

inspiracji. Chodzi o kogoś, z kim utrzymujesz relację o charakterze osobistym – nie o lidera, 

którego znasz tylko z imienia i nazwiska. Tą osobą może być twój krewny, nauczyciel, 

menedżer, itp. To powinna być osoba, z którą zawsze chętnie się spotykasz i która w twoim 

odczuciu pomogła ci się rozwinąć. Jeśli masz już taką osobę, to teraz zastanów się proszę: 

Co takiego ten lider zrobił dla ciebie? Jakimi umiejętnościami się wykazał? Jak się 

zachowywał? 

Jak się czułaś w jego towarzystwie? Jaki wpływ miał na ciebie? 

Stwórz odrębną listę pod tytułem „Mój lider” oraz „Jak się czułam”. Przeznacz na to od 5 do 10 

minut. Jeśli już to zrobiłaś, to zerknij na listę, którą zamieściłam poniżej i porównaj ją z twoimi 

odpowiedziami. A teraz zastanów się jakie już masz zachowania przywódcze? Nad jakimi 

chcesz popracować?  

Ja się czułam: Mój lider: 

wyjątkowa słuchał mnie 

doceniana wierzył we mnie 

pewna siebie rzucał mi wyzwania 

bezpieczna okazywał mi zaufanie 

wspierana szanował mnie 

rozbawiona poświęcał mi czas i uwagę 

pełna entuzjazmu traktował mnie jak równego sobie 

pewna własnych możliwości  wspierał mnie 

 

KROK 2 – Poznaj swoje umiejętności w roli przywódcy 

Wiesz już jakie umiejętności, postawy i zachowania przejawiał twój przywódca, to teraz przejdź 

do kolejnego ćwiczenia Koła umiejętności i idź krok po kroku przez kolejne ćwiczenia. Jeśli je 

wszystkie wykonasz, to jest duże prawdopodobieństwo, że odnajdziesz ważne dla siebie 

rzeczy.   

 
1 Ćwiczenie opracowane przez Johna Whitmore’a. Carol Wilson. Nowy coaching biznesowy. MT Biznes sp. z o.o. 



1. Poniżej znajdziesz koło umiejętności, zacznij od nazwania/wybrania Twoich własnych 

umiejętności niezbędnych do osiągnięcia wymarzonego zespołu, który będzie 

samodzielny, zaangażowany i odpowiedzialny. Ty najlepiej wiesz, czego potrzebujesz 

do osiągnięcia sukcesu. Ja ze swojej strony mogę Tobie podpowiedzieć jakie mi były 

potrzebne do zbudowania fantastycznego zespołu. Są to: wizja, wyznaczanie, 

monitorowanie i rozlicznie celów, asertywność, prowadzenie rozmów, delegowanie 

zadań, praca z zespołem, motywowanie i angażowanie, odpowiedzialność.   

2. Przyjmując, że środek koła oznacza najmniej, czyli 0, a zewnętrzne jego obramowanie 

oznacza najwięcej tj. 10, oceń każdą umiejętność, zachęcam Cię do zaznaczenia 

obszaru jasnym kolorem, zaczynając od środka idąc do skali, na którą się oceniłaś.  

3. Następnie popatrz na każdą umiejętność i zastanów się na jakim poziomie chciałabyś 

ją mieć. Ponownie zaznacz ją jakimś ciemniejszym kolorem, tak, abyś widziała, jak jest 

teraz i jak chciałabyś, żeby było.   

KOŁO UMIEJĘTNOŚCI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uff, napracowałaś się, ale to jeszcze nie koniec.  
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4. Jeśli już narysowałaś swoje koło kompetencji, to odpowiedz na następujące pytania. 

Zachęcam, abyś zapisała swoje odpowiedzi. 

• Co widzisz, kiedy patrzysz na swoje koło?  

• Która z umiejętności jest dla Ciebie najważniejsza?  

• Jak ta najważniejsza umiejętność ma się do pozostałych w Twoim kole?  

• Co czujesz, gdy obserwujesz swoje koło?  

• Które umiejętności wpływają wzajemnie na siebie?  

• Która z umiejętności w największym stopniu wpływa na pozostałe?  

• Które umiejętności chcesz rozwinąć?  

• Co możesz zrobić, aby rozwinąć te umiejętności?  

• Jaki wpływ będzie mieć rozwinięcie tych umiejętności na Twój sukces? 

• Którą umiejętność chcesz się zająć w pierwszej kolejności?  

• Jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy zajmiesz się tym obszarem?  

 

5. Wypisz poniżej 2 pierwsze czynności, które potrzebujesz wykonać, aby rozwinąć Twoje 

wybrane umiejętności.  

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

KROK 3 – Moje wypasione cele 

Wielkie umysły mają cele, inni mają życzenia. (Washington Irving) 

Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza. (Autor Nieznany) 

 

Teraz czas na wyznaczenie celu bądź celów, do Ciebie należy decyzja. Jeśli jesteś gotowa, 

to wskakuj do kolejnego ćwiczenia. 

Do wyznaczenia celu wykorzystamy narzędzie, które jako szef powinnaś znać, jest to SMART. 

Jeśli nie znasz, to niczym się nie przejmuj, właśnie je poznajesz. Jest to prosty model, 

tworzony na potrzeby menadżerów, żeby łatwiej, prościej i przejrzyściej określali cele.  

Model SMART 

S   jak konkretny (Specific) 

M jak mierzalny (Measurable)  

A  jak uzgodniony/osiągalny (Agree/Achievable) 

R  jak realistyczny/istotny (Realistic/Relevant) 

T  jak osadzony w czasie (Time-framed) 

Przykład:  

1. Na dzień 31 grudnia br. będę miała własny dom z ogródkiem.  

2. Od dnia 31 grudnia będę raz w tygodniu prowadziła, zgodnie z harmonogramem 

godzinne spotkanie z zespołem.   

Zapisz sobie cel wg powyższej metody, oczywiście zachęcam, aby twój cel był z obszaru 

rozwoju swoich umiejętności przywódczych, sugeruję kierować się kołem umiejętności. Wybór 

należy do ciebie. Poniżej dla ułatwienia, prezentuję tobie zestaw pytań, które krok po kroku 

przeprowadzą Cię do stworzenia celu zgodnego z ww. modelem. 



Mój wypasiony cel (możesz stworzyć więcej na bazie poniższych pytań 😉) 

1. Co konkretnie chcesz osiągnąć? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Z jakiego powodu jest to dla Ciebie ważne? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Co będziesz czuć, jak to osiągniesz?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Po czym poznasz, że to osiągnęłaś? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Kiedy chcesz to osiągnąć? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Na ile realne jest osiągnięcie przez Ciebie celu w określonym terminie?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

Wielkie brawa! To naprawdę było trudne zadanie.  

W taki sam sposób, możesz wyznaczać sobie cele w dowolnym obszarze, gdyż są one 

sprecyzowane, zapisane i osadzone w czasie. Po prostu są bardziej osiągalne. Mówi się, że 

niezapisany cel jest tylko marzeniem, więc planując cele koniecznie je zapisz. Byłoby 

cudownie, gdybyś w taki sam sposób wyznaczała cele swoim pracownikom. Jeśli jednak już 

tak robisz, to fantastycznie.  

Masz już cel (e), wiesz do czego dążysz, to teraz zapraszam do przyjrzenia Twojej obecnej 

sytuacji.   

KROK 4 - Moja obecna sytuacja 

Zapraszam Cię do przyjrzenia się Twojej obecnej sytuacji, Twoim zasobom, zarówno 

fizycznym, materialnym, intelektualnym. Jest to niezbędny krok, do tego, żeby przejść dalej, 

ułatwi wybrać najlepsze rozwiązania. Jednak, żeby tak było, to trzeba się najpierw zatrzymać. 

Etap ten pozwala spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, poszerza świadomość i pozwala 

dojrzeć, to czego do tej pory nie widzieliśmy. Zastanowisz się nad sobą i poszukasz w sobie 

większych pokładów energii.   



Moja obecna sytuacja 

1. Jak się czujesz jak myślisz o swoim celu? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Co się dzieje w tej kwestii obecnie? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Jaki jest Twój osobisty wpływ na tę sytuację? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Co do tej pory zrobiłaś w zakresie obszaru, w którym chcesz pracować? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Czego nie zrobiłaś w tej kwestii do tej pory? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Kto mógłby Ci pomóc? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Jakie widzisz możliwości? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Jakie wyzwania stoją przed tobą obecnie?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. Co czujesz przed podjęciem działań?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Gratuluję!  



Kolejny ważny krok za Tobą, teraz tylko będzie lepiej. Przechodzimy w tej chwili do działania, 

a tu czeka Cię kolejna seria pytań. Gotowa? No to zaczynamy!       

KROK 5 – Moje działania  

W tym kroku zaplanujesz i wybierzesz te działania, które pozwolą Ci szybciej i efektywniej 

zrealizować swój cel.  

Moje działania 

1. Wyobraź sobie, że masz nieograniczone środki i wiesz, że osiągniesz swój cel, jakiego 

rozwiązania być spróbowała? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Sporządź listę wszystkich możliwości realizacji celu? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Jakie jeszcze inne możliwości przychodzą Ci do głowy? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Z jakich dostępnych zasobów mogłabyś skorzystać? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Co zrobisz, aby pokonać przeszkody? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Kogo poprosisz o pomoc? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Jakie możliwości wybierasz? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. W jakim stopniu Twój wybór pozwoli zrealizować Twój cel?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



9. Kiedy to zrobisz?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10. Jaki będzie Twój pierwszy krok?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Fantastycznie! Zrobiłaś kawał dobrej roboty. 

Należą Ci się uznania za cierpliwość, wytrwałość i konsekwencję.  

Mam nadzieję, że praca, którą wykonałaś będzie dla Ciebie początkiem drogi do zmiany, do 

lepszego życia, do odzyskania spokoju i czasu dla siebie.  Wierzę, że doświadczyłaś 

pozytywnych emocji i poczułaś „wiatr w żaglach”, której doświadczają moi klienci coachingowi. 

Wyrażam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie, dlatego zapraszam cię na mój blog lub 

fanpage. Życzę Ci samych sukcesów w odnalezieniu spokoju i czasu dla siebie. Zrobiłaś już 

pierwszy bardzo ważny krok, więc teraz będzie tylko lepiej.  

 

Pozdrawiam Cię gorąco i życzę Ci samych wspaniałości!  

Anna Dziwulska  

Coaching&Mentoring dla przepracowanych 

www.annadziwulska.pl 

tel. 570 537 516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.annadziwulska.pl/


 

Jeśli masz ochotę popracować więcej i tym samym szybciej 

odzyskać czas i spokój, to zapraszam Cię na gratisową konsultację.  

 

 

  


