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Rola coacha w pracy trenera sportowego  
 
 

Zawód trenera sportowego jest jedną z profesji, w której niezwykle trudno jest 
wskazać czynniki warunkujące odniesienie sukcesu. Samo zdefiniowanie sukcesu 
jest niezmiernie złożonym zagadnieniem. Inaczej będzie go definiować trener 
pracujący w klubie z młodymi utalentowanymi zawodnikami, inaczej trener 
zawodnika Kadry Narodowej i jeszcze inaczej trener pracujący z amatorami. 
Z pewnością odniesienie sukcesu – bez względu na to jak go rozumiemy – może być  
celem pracy trenera. Co prawda znajdziemy opinie, że zadaniem trenera jest pomoc 
zawodnikowi w osiąganiu przez niego sukcesu (Martens 2009), ale przecież możemy 
powiedzieć, że odniesienie sukcesu przez sportowca jest właśnie sukcesem do 
którego dąży trener. Gdy przyjmiemy założenie, że przyjęty cel działania 
(np. osiągnięcie sukcesu rozumianego jako określony wynik w sezonie) powinien 
wpływać na wybór środków i narzędzi jakimi posługujemy się w pracy, stanie się 
jasnym że będą się one znacząco różnić w zależności od tego jakie są cele.  

Zawodem, który z powodu mnogości realizowanych zadań, osiągania wyników 
nie tylko w oparciu o pracę własną ale i innych ludzi czy konieczności silnej 
rywalizacji prowadzonej w zmiennym otoczeniu, jest w pewnych aspektach bardzo 
podobny do pracy trenera jest zawód menedżera. Dlatego, aby usprawniać pracę 
trenerów warto poszukiwać inspiracji w wiedzy dotyczącej determinant sukcesu 
w pracy menedżerów. Duża liczba publikacji dotyczących szeroko rozumianego 
coachingu oraz wzrastająca popularność jego wykorzystania w usprawnianiu pracy 
menedżerów skłania do zastanowienia co z tego może wynikać dla pracy trenerów 
sportowych.  

 
 

1. Role wypełniane przez trenerów sportowych 
 
Jedną z pierwszych przychodzących na myśl ról trenera jest rola menedżera. Na 

temat charakterystyki pracy menedżerów powstało wiele publikacji, proponujących 
czasem bardzo zróżnicowane koncepcje. Jedną z propozycji jest koncepcja 
triumwiratu ról zarządczych (Barabasz, Bełz 2010), w której wyróżnia się role 
przywódcy, menedżera i przedsiębiorcy. Odnosząc to do menedżerskiej roli trenera 
warto przede wszystkim skupić się na przykładowych zadaniach, które z pewnością 
odnajdziemy w treści pracy trenerów. Oczywiście specyfika sportu powoduje, że 
niektóre z nich takie jak na przykład „redefiniowanie domeny działania i modelu 
biznesowego” czy „poszukiwanie i promowanie zyskownych okazji”  będą 
realizowane rzadko, ale odnajdziemy tu również takie, które bez zastrzeżeń można 
zaliczyć do klasycznych zadań trenera („kontrola efektów i stymulowanie zachowań 
ludzi” czy „zmiana przekonań i postaw członków organizacji”).    

Innym ujęciem są role kierownicze wypełniane przez menedżerów, będące 
propozycją Mintzberga (Tab. 2). Zarówno w jednej jak i drugiej koncepcji 
odnajdujemy zadania, które będą także realizowane przez trenerów sportowych i to 
niezależnie od tego jakie są warunki pracy lub cechy sportowców.   
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Tab. 1. Role i zadania zarządcze (źródło: Barabasz A., Bełz G. 2010). 

Rola Zadania 
Przedsiębiorcza  poszukiwanie i promowanie zyskownych okazji 

 redefiniowanie domeny działania i modelu 
biznesowego 

 wprowadzanie innowacji 
Przywódcza  integrowanie członków organizacji wokół wizji i misji 

 inspirowanie i angażowanie członków organizacji 
 zmiana przekonań i postaw członków organizacji 

Administracyjna 
(menedżerska) 

 ekonomiczna optymalizacja  modelu biznesowego 
 instytucjonalizacja i standaryzacja organizacji 
 kontrola efektów i stymulowanie zachowań ludzi 

 
Tab 2. Podstawowe role kierownicze według Mintzberga (źródło: Mintzberg i in. 2005)  

Kategoria Rola Przykładowe zadanie 
Interpersonalna reprezentant udział w powołaniu zespołu 

zadaniowego 
przywódca zachęcanie pracowników do 

zwiększania efektywności 
łącznik koordynacja zadań dwóch 

subzespołów 
Informacyjna obserwator monitoring funkcjonowania 

branży, tworzenie baz danych, 
banków informacji   

propagator prezentacja nowych inicjatyw 
rzecznik forsowanie interesów zespołu na 

zewnątrz 
Decyzyjna przedsiębiorca opracowanie pomysłów 

innowacyjnych 
przeciwdziałający 
zakłóceniom 

rozwiązywanie konfliktów między 
członkami zespołu 

dysponent zasobów alokacja zasobów zespołu 
negocjator negocjowanie porozumień 

 
Oczywiście obie prezentowane koncepcje nie mogą być traktowane jako zbiór 

modelowych zadań trenerów, ale bardziej jako pewna inspiracja ukazujące inne 
aspekty pracy mogące przynieść korzyści w pracy z zawodnikami lub grupami 
zawodników. Traktowanie omawianych koncepcji właśnie w ten sposób jest 
uzasadnione również dlatego, że wypełniana przez trenera rola menedżera lub 
kierownika jest tylko jedną z ról, jakie wypełnia trener sportowy.   

Układem ról mogącym lepiej oddawać specyfikę pracy trenerów może być ten 
prezentowany na rys. 1.    

Oczywiście, podobnie jak w przypadku koncepcji dotyczących ról kierowniczych czy 
menedżerskich propozycja ta jest próbą pokazania różnorodności zadań trenera oraz 
ukazania kierunków i obszarów prowadzonego oddziaływania. Z pewnością można też 
wskazać role, które w konkretnych przypadkach i określonych sytuacjach wypełnia 
trener, a które nie pojawiają się w tej propozycji lub są w niej słabo uwypuklone.  

Rola pedagoga wiąże się z celami procesu treningowego wskazywanymi na 
przykład przez Z. Naglaka (1996). Podkreśla on, że proces ten jest przede 
wszystkich procesem wychowawczym i to nawet w przypadku zawodników będących 
w okresie podstawowym (a więc w wieku około 18-20 lat). Pełnienie roli pedagoga 
jest zadaniem odpowiedzialnym, gdyż to właśnie trenerzy spędzając ze sportowcami 
wiele czasu wpływają bardzo mocno na ich przekonania, wartości i postawy. 
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Rys. 1. Role wypełniane przez trenera sportowego (opracowanie własne) 
 
Z rolą trenera najmocniej będą łączyć się zadania dotyczące nauczania techniki 

sportowej, taktyki oraz przygotowania kondycyjnego – a więc nauczanie czynności 
ruchowych, działań i trening sprawności fizycznej. W sytuacji, gdy zawodnik pracuje 
tylko z jednym trenerem bez wsparcia specjalistów wspomagających proces 
treningowy, oczywistym jest, że to trener sportowy odpowiada za wymienione 
zadania. Ciekawa jest natomiast sytuacja wspierania procesu przez specjalistów 
przygotowania technicznego, kondycyjnego, psychologicznego czy specjalistów 
zajmujących się sprzętem. Czy także wtedy trener sportowy będący szefem tego 
zespołu ponosi odpowiedzialność za realizację zadań? Odpowiedź jest 
zdecydowanie twierdząca. Podobnie jak kierownik pracowników w firmie ponosi 
odpowiedzialność za efekty pracy swoich podwładnych, tak główny trener odpowiada 
na efekty ich działań. 

Wypełnianie przez trenera sportowego roli lidera ma podobne znaczenie jak 
w przypadku menedżerów spoza obszaru kultury fizycznej. Współczesna 
rzeczywistość organizacji (w tym organizacji sportowych) powoduje, że nowoczesny 
lider jest zmuszony do formułowania i skutecznego przekazywania swojej wizji 
podwładnym. Podwładni ci muszą być traktowani niezwykle poważnie, ponieważ 
wśród nich lider będzie poszukiwał zwolenników niezbędnych do wprowadzenia 
w życie zmian inspirowanych przez lidera. Kluczowe znaczenie będą mieć zatem 
umiejętności komunikowania, wywierania wpływu i budzenia zaangażowania 
powodujące, że ludzie dostrzegą głęboki sens swojej działalności wykraczający poza 
dostosowywanie się do bieżących warunków a ich praca będzie miała na celu 
świadome kształtowanie i zmianę rzeczywistości.   

 
 

2. Otoczenie społeczne trenera 

Omawiane wcześniej role trenera sportowego oraz rola coacha są realizowane 
w stosunku do ludzi znajdujących się w jego otoczeniu. Przedstawiona propozycja 
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obejmuje role wypełnianie w stosunku do współpracowników i podwładnych, ale 
oprócz nich jest jeszcze grupa podmiotów nie mniej ważnych dla pracy trenera. Będą 
to: zwierzchnicy, klienci instytucjonalni (sponsorzy, mecenasi, organy władz 
samorządowych, przedstawiciele firm współpracujących z organizacją zatrudniającą 
trenera), klienci indywidualni (kibice), przedstawiciele mediów, rodzice (szczególnie 
ważni gdy trener pracuje z młodymi sportowcami), członkowie rodziny i partnerzy 
życiowi sportowca oraz trenera. Wymienione podmioty będą oddziaływać na trenera 
i sportowca z różną siłą i w różnych sytuacjach, w których na znaczeniu będą 
zyskiwać inne elementy ról wypełnianych przez trenera    

 
3. Relacje trenera w podmiotami istotnymi w procesie treningowym 

Nowoczesny trener sportowy, będąc odpowiedzialnym za proces treningowy 
znajduje się w sytuacji zbliżonej do sytuacji menedżerów w firmach także dlatego, że 
jego zadaniem jest osiąganie wyników dzięki pracy wielu ludzi o wysokich, ale 
zróżnicowanych kompetencjach. Ludzie ci to wysokiej klasy specjaliści w pewnych, 
czasem bardzo odległych od siebie dziedzinach. Mowa tu o psychologach 
sportowych, fizjologach, biomechanikach, specjalistach od sprzętu sportowego, 
analitykach sportowych czy trenerach przygotowania motorycznego. Bez wątpienia 
grupą osób o najsilniejszym wpływie na kształt i efekty procesu są sami sportowcy, 
co jest oczywiste. Pojawia się tu jednak kwestia charakteru kompetencji przejawianej 
przez sportowców. Wydaje się, że najmocniej dotyczą one umiejętności wykonania 
zadań w warunkach silnej rywalizacji na poziomie nieosiągalnym dla nikogo innego 
oraz posiadania wiedzy na temat własnych możliwości i bieżących uwarunkowań 
rywalizacji a także dysponowania nią. Kompetencje sportowców rzutują na działanie w 
czasie zawodów, których wynik jest zależny od pracy wymienianych wcześniej 
specjalistów. Równocześnie, wynik osiągany przez sportowca w zawodach jest 
najważniejszym miernikiem efektów pracy trenera i jego sztabu. Wysoki poziom 
kompetencji prezentowany przez wymieniane osoby będzie pozwalał na przyjęcie 
między trenerem a tymi podmiotami modelu relacji o charakterze coachingowym. Taka 
relacja charakteryzuje się odwoływaniem do głębokiej wiedzy osoby coachowanej i jest 
to relacja, gdzie znika układ szef – podwładny, a pojawia się układ partnerski. 

 
4. Warunki sprzyjające stosowaniu coachingu w praktyce sportowej 

Coaching jest metodą rozwoju, pozwalającą osiągać wysokie wyniki, ale jest to 
najbardziej prawdopodobne, gdy spełnione są warunki przedstawione poniżej.  

 Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej zawodnika i trenera 
 Wysoki poziom doświadczenia zawodnika 
 Wysoki poziom sportowy zawodnika 
 Duży potencjał rozwojowy zawodnika 
 Dojrzałość zawodnika i trenera 
 Pewność siebie, wysokie poczucie własnej wartości trenera i zawodnika 
 Brak silnych skłonności autorytarnych trenera 
 Brak barier komunikacyjnych 
 Wysoki poziom umiejętności komunikacji trenera i zawodnika 
 Silne dążenie do sukcesu przejawiane przez trenera i zawodnika  
 Klimat pracy nastawiony na rozwój 
 Umiejętności coachingowe trenera 
Oczywiście nie przekreśla to korzyści wynikających ze stosowania elementów 

coachingu w pracy ze sportowcem i w układzie nie spełniającym tych wszystkich 
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warunków. Coaching także i tu może przynieść korzyści, jednak skala postępu 
będzie prawdopodobnie mniejsza. 

 
5. Coaching sportowy 

Wchodzenie przez trenera w rolę coacha sportowego będzie przede wszystkim 
polegało na stosowaniu podejścia zgodnego z filozofią coachingu. Będzie się to 
przejawiać w sposobie nawiązywania, kształtowania i utrzymywania relacji z osobami 
istotnymi dla właściwego przebiegu procesu treningowego.  

Coaching sportowy rozumie się za R. Panfilem (2008) jako ekwifinalny proces 
skoordynowanego, wzajemnego oddziaływania uczestników tego procesu – głównie 
coacha i sportowca zmierzających do zwiększania sprawności realizowania zadań, 
co uwypukla partnerski charakter występującej relacji, występowanie wielu 
potencjalnych działań coachingowych prowadzących do realizacji podobnego celu, 
konieczności koordynowania przez coacha procesu oraz znaczenia zwiększania 
sprawności działania. 

Propozycją modelu coachingu, który odpowiada potrzebom sportu jest model 
GROW, opracowany przez Alexandra (2012). Model ten wywodzi się ze sportu 
wyczynowego a inspiracją do jego rozwinięcia była książka T.W. Gallweya „Inner 
Game of Tennis” wydana również w Polsce (2007), Tenis: wewnętrzna gra. Praca 
według GROW polega przede wszystkim na zręcznym zadawaniu pytań 
i postępowaniu zgodnie ze ściśle określoną procedurą. GROW jest niezwykle 
skuteczny w pracy z uczniami posiadającymi już podstawową wiedzę i umiejętności 
i podchodzącymi do procesu uczenia z entuzjazmem. Pomimo zastosowań zarówno 
w sporcie jak i biznesie, polecany jest głównie dla potrzeb sportu. Model GROW 
dotyczy wszystkich interakcji w zakresie rozwoju i jest efektem praktycznych 
doświadczeń coachów Znajdziemy w nim pięć kroków, często realizowanych jako 
cykl działań, w którym ostatni krok jest wstępem do pierwszego w kolejnym cyklu.  
Krok 1. Nawiązanie kontaktu i określenie tematu sesji, którego uściślenie pomaga 

często w rozwiązaniu problemu. Realizowane jest na drodze stawiania 
pytań przez coacha i udzielania odpowiedzi przez podopiecznego. Pytania 
dotyczą sugestii czym należałoby się zająć a następnie zmierzają do 
wyznaczenia precyzyjnie zakresu pracy. 

Krok 2. Określenie celu sesji coachingu, który jest możliwy do osiągnięcia w czasie 
aktualnej sesji. Często problemy jakie podopieczny chce rozwiązać są na 
tyle złożone, że aby uniknąć zawiłych, frustrujących i mało produktywnych 
rozmów, konieczne jest podzielenie pracy na części, realizowane 
w poszczególnych sesjach. Coach zadaje pytania i sonduje sprawę, co 
pozwala „dokopać się” do istoty rzeczy, dokładnie odzwierciedlającej cel. 

Krok 3. W tej fazie dokonywany jest opis rzeczywistości z uwzględnieniem aspektów, 
których osoba coachowana mogła dotąd nie dostrzegać. Określa się to często 
jako „otwieranie oczu” na otaczającą nas rzeczywistość. Poświęcenie w tym 
kroku wystarczającej ilości czasu na dokładne zdiagnozowanie rzeczywistości 
znacznie ułatwia pracę w kolejnych krokach.  

Krok 4. Rola coacha sprowadza się w nim do wygenerowania z klientem opcji 
możliwych działań, których podjęcie może zmienić opisaną rzeczywistość. 
Dokonywane jest to z początku na stawianiu pytań otwartych a następnie, 
gdy pomysły zaczynają się wyczerpywać podsunięciu rozwiązań nie 
zaproponowanych przez podopiecznego a dostrzeżonych przez coacha. 
Efektem tego kroku powinna być lista dostępnych opcji, zaczerpniętych 
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głównie z własnych zasobów wiedzy, doświadczeń i kreatywności, 
z nieznacznymi uzupełnieniami podsuniętymi przez coacha. 

Krok 5. Po ustaleniu przez podopiecznego tego, co najbardziej mu odpowiada 
ważne jest aby ujął on w słowa powody dokonanych wyborów. Jest 
możliwe, że w dalszym ciągu jest kilka możliwych dróg, więc w tym 
momencie należy dokonać ostatecznego wyboru. Następnie klient powinien 
opisać jak dokładnie przewidywane konsekwencje, praktyczność przyjętych 
pomysłów, przeszkód jakie mogę się pojawić i pomocy, jaka może być 
potrzebna. Jest to chwila w której podopieczny może określić plan działań. 
Ważne jest aby w tym etapie coach aktywnie wspierał pozytywne 
nastawienie klienta oraz skłonił do obiektywnej analizy przyjętego pomysłu, 
co sprzyja przyjmowaniu odpowiedzialności za efekty przez podmiot 
coachowany. 

Wychodząc z sesji podopieczny wynosi pomysł lub kilka pomysłów, wykazując 
wolę wprowadzenia ich w czyn i poddaniu się ocenie na kolejnym spotkaniu.        

 
Cechy coachingu sportowego: 

 skutkuje formułowaniem skonkretyzowanych i jasnych celów działania 
podmiotu, które są dostosowane do jego specyfiki i potencjału, 

 jest działaniem ukierunkowanym na redukcję ograniczeń utrudniających 
podopiecznemu osiąganie wyników adekwatnych do potencjału,  

 zmierza w kierunku integracji i wykorzystania zasobów w sposób sprzyjający 
osiąganiu wysokich wyników, 

 opiera się na zasobach, których najskuteczniejszym dysponentem jest 
podmiot coachowany, gdyż to on wie jakie zasoby wiedzy, umiejętności, 
kondycji, zaangażowania, relacji może wykorzystać, aby osiągać cele, 

 najbardziej sprzyja osiąganiu wysokich wyników przez podmioty o największym 
potencjale, ale z uwagi na swoją wszechstronność ułatwia również osiąganie 
celów w sytuacji ograniczonego potencjału podopiecznego,  

 rozkłada odpowiedzialność za wyniki zarówno na podopiecznego i coacha, 
zaś za proces odpowiada głównie coach, 

 wymaga partnerskich relacji między coachem a podopiecznym. 
 
 

6. Kompetencje coacha sportowego 

Kompetencje coacha są elementem, który pozwala identyfikować nie tylko 
wiedzę, jaką warto posiadać, aby skutecznie realizować rolę coacha sportowego, ale 
także działania obejmujące jej wypełnianie. Oczywiście w sytuacji pracy 
z pojedynczym zawodnikiem część z opisywanych kompetencji traci na znaczeniu, 
ponieważ odnoszą się one do pracy z grupą, jednak znajdziemy tam także szeroką 
gamę kompetencji dotyczących właśnie pracy indywidualnej ze sportowcem. 
Sytuacja ta wynika z przyjętej definicji kompetencji rozumianej jako zdolność do 
skutecznej realizacji określonych zadań związanych z pracą lub do osiągania 
pożądanych, wymiernych wyników lub zdolność do realizacji konkretnych wzorców 
zachowań (Whiddett, Hollyfrode, 2003), zaś ludzie kompetentni w pracy to tacy, 
którzy spełniają oczekiwania dotyczące osiągania przez nich określonych wyników 
(Armstrong, 2000). 
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Tab. 3. Kompetencje coacha sportowego  
Źródło: opracowanie na podstawie Seweryniak, Wyrzykowski, 2012. 

 Kompetencja Opis kompetencji 
1. Ustalanie zasad relacji 

coachingowej 
Umiejętność określenia zasad, praw i obowiązków zespołu 
i coacha w relacji coachingowej. 

2. Określenie celów 
zawodnika (-ów) 

Umiejętność formułowania celów działania w różnych 
perspektywach czasowych i dla różnych podmiotów (zawodnik, 
grupa). 

3. Planowanie pozyskiwania 
zawodników 

Wybór  metod rekrutacji i selekcji w celu pozyskania odpowiednich 
zawodników, uwzględniając cele długofalowe organizacji. 

4. Świadomość kosztowa Umiejętność dostrzeżenia implikacji kosztowych podejmowanych 
działań. 

5. Niezależność Coach ma swoje zdanie, rozumie w pełni swoją rolę 
i ograniczenia, jest niezależny od wszelkich nacisków i osądów. 

6. Dywersyfikacja źródeł kadr Utrzymywanie i wykorzystywanie kontaktów ze zróżnicowanymi 
źródłami kadr w celu pozyskiwania zawodników. 

7. Ustalenie zakresu kompe-
tencji każdego zawodnika 

Jasne określanie wiedzy, cech osobowościowych, umiejętności 
i ról wymaganych od poszczególnych zawodników. 

8. Zainteresowanie rozwojem 
zawodników 

Przejawianie zainteresowania rozwojem zawodników oraz 
dostosowywanie działań do obecnego poziomu rozwoju 
wszystkich członków zespołu. 

9. Współtworzenie relacji z 
zawodnikami 

Umiejętność budowania z zawodnikami i zespołem relacji pełnej 
zaufania, klarowności i jednoznaczności. 

10. Efektywna komunikacja Wykorzystywanie wszystkich rodzajów komunikacji, tworzenie 
wielokierunkowych kanałów informacyjnych oraz dostarczanie 
informacji zwrotnej o wysokiej jakości. 

11. Wzmacnianie procesu 
uczenia się i osiągania 
wyników 

Kształtowanie i pozytywne wzmacnianie procesu coachingowego 
poprzez stałe odkrywanie potencjału zawodników i tworzenie 
optymalnych warunków rozwoju. 

12. Socjalizacja grupy 
zawodników  

Kształtowanie prospołecznej osobowości zawodników oraz 
panowanie nad procesami społecznymi zachodzącymi wewnątrz 
grupy. 

13. Zaangażowanie Prezentowanie stałego, wysokiego poziomu zaangażowania 
coacha w proces. 

14. Uświadamianie 
zawodnikom możliwości 
i zasobów 

Identyfikowanie szans i silnych stron oraz wskazywanie 
dostępności zasobów z wykorzystaniem różnych środków (w tym 
coachingu). 

15. Elastyczność w 
wykonywaniu działań 

Podejmowanie działań w zróżnicowanych warunkach oraz  
w zmieniającym się otoczeniu, dostosowywanie działań do 
warunków. 

16. Wiedza teoretyczna  
i praktyczna 

Posiadanie i dysponowanie wiedzą trenerską, a także wiedzą  
z zakresu psychologii, socjologii, komunikacji interpersonalnej 
(coachingową). 

17. Samoświadomość Stała praca nad własnym rozwojem oraz zarządzanie własnymi 
procesami wewnętrznymi. 

18. Dojrzałość emocjonalna Całkowita świadomość i panowanie nad swoim zachowaniem 
oraz emocjami; utrzymywanie właściwego dystansu w relacji 
z zawodnikiem. 

19. Prawość i szacunek wobec 
zawodników 

Przestrzeganie zasady wzajemnego zaufania i szanowania 
decyzji podjętych przez zawodników. 

20. Kreatywność Umiejętność tworzenia nowych koncepcji, inspirowanie do 
działania. 

21. Rzetelność w działaniu Należyta staranność  i precyzja w działaniu, realizm w zawieranych 
umowach, podejmowanie tylko działań celowych i dogłębnie 
przemyślanych oraz dbanie o wysoką efektywność pracy. 

22. Kompetencje narzędziowe Coach używa wszystkich dostępnych narzędzi, aby realizować 
cele; buduje oryginalne narzędzia. 

23. Kompetencje logistyczne Coach ma uprawnienia do prowadzenia działalności na danym 
obszarze i jest mobilnym profesjonalistą. 
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 Kompetencja Opis kompetencji 
24. Wykorzystywanie 

coachingu 
w samodoskonaleniu 

Coach wykorzystuje pomoc specjalistów, aby doskonalić się  
w zakresie działań profesjonalnych (superwizje realizowane 
przez innego coacha) oraz doskonalić swoją osobowość 
(coaching coacha). 

25. Spojrzenie systemowe Coach ma świadomość, że zawodnicy są częścią wielu 
różnorodnych systemów, które na nich wpływają. Potrafi spojrzeć 
całościowo na zawodnika i grupę i zawsze dba ze swej strony 
w stopniu maksymalnie możliwym, o zachowanie ich ekologii 
życiowej. 

26. Przestrzeń dla zawodnika 
i grupy 

Utrzymywanie układu bliskość-dystans we właściwym kształcie, 
nie powodującym ingerencji w obszary osobiste coacha i 
zawodnika oraz pozostawianie odpowiedniej swobody działania. 

27. Postawa wobec 
zawodników, grupy i ich 
spraw 

Coach swym życiem świadczy o wartościach takich jak 
uczciwość, rzetelność, ufność, szacunek, skromność, 
wiarygodność, szczerość, prawda, wrażliwość, miłość, dobroć, 
zaangażowanie, sumienność, akceptacja, wyrozumiałość. Używa 
posiadanej wiedzy oraz umiejętności z należytą starannością 
i szacunkiem. Kluczowym punktem odniesienia i podmiotem jest 
zawodnik. 

28. Efektywność Osiąganie zakładanych rezultatów i dbałość o tworzenie 
możliwości uzyskania dodatkowych pozytywnych efektów, nawet, 
gdy nie były one planowane. 

 
 
7. Wybrane umiejętności i narzędzia stosowane w coachingu rekomendowane 

trenerom sportowym  

Stawianie pytań 
Aby uzyskać informacje o pełnym zakresie i dużej wartości warto pamiętać, że 

pytania powinny być proste, czyli sformułowane zrozumiale oraz krótkie, gdyż zawiłe 
mogą utrudnić interpretację przez pytanego. Dowiemy się też więcej, gdy pytania 
będą występować w logicznym porządku oraz gdy jedno pytanie dotyczy jednej 
kwestii. Należy tu również podkreślić znaczenie zadawania pytań otwartych 
rozpoczynających się od: kto, co, gdzie, kiedy, jak, który i dlaczego (Thorpe S., 
Clifford J. 2004).   

 
Aktywne słuchanie 

Jest to postępowanie wymagające świadomego wysiłku. W jego wdrożeniu może 
pomóc pięć zasad słuchania (Holliday M. 2006).  

 Słuchaj swego rozmówcy. Będziemy pewni, że rozumiemy partnera, gdy 
potrafilibyśmy zapisać najważniejsze elementy wypowiedzi. Gdy mamy tu 
wątpliwości, należy zadać pytania. 

 Wsłuchaj się w to, co rozmówca ma na myśli, analizując czy np. ton jego głosu 
lub postawa ciała nie zaprzecza słowom lub czy stosuj sformułowań 
narzucających swój punkt widzenia. 

 Obserwuj język ciała rozmówcy. 
 Kontroluj własne reakcje niewerbalne, czyli głównie kontakt wzrokowy, 

postawę ciała, ruchy świadczące o stosunku do wypowiedzi (potakiwanie, 
kręcenie głową, spoglądanie na zegarek), gestykulację, wyraz twarzy. 

 Zadaj sobie pytanie: czy rozmówca oczekuje mojego osądu czy wczucia się w 
jego sytuację? Pomaga to pokazać szacunek do pomysłów i uczuć partnera 
ukrywając własne opinie na ten temat.   
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Umiejętności komunikacyjne 
W pracy trenerów sportowych w chwili obecnej zarówno komunikowanie 

werbalne, jak i niewerbalne zyskuje kolosalne znaczenie. Komunikacja werbalna jest 
podstawowym środkiem w kontaktach z zawodnikami więc konieczność osiągania 
w tym zakresie wysokiej jakości jest poza wszelką wątpliwością. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że we współczesnym sporcie osiąganie wysokiej jakości komunikacji 
werbalnej tylko w jednym języku może być niewystarczające. W odniesieniu własnej 
do komunikacji niewerbalnej trener powinien pamiętać o kilku wskazówkach. 

 Jeżeli nie chcemy tworzyć sytuacji konfrontacji, nie stawajmy twarzą w twarz 
z rozmówcą. 

 W czasie rozmowy warto utrzymywać otwartą postawę ciała. 
 W sytuacji rozmowy na siedząco, tak ustawiać siedziska, aby nie naruszać 

przestrzeni osobistej i umożliwiać rozmowę. 
 Dbać o wygląd zewnętrzny i dostosowywać go do rozmówcy. 
 Uświadamiać sobie ton głosu oraz jego zmiany. 
 Dopasowywać i odzwierciedlać mowę ciała do rozmówcy. 
 Okazywanie entuzjazmu i szczerości za pomocą kontaktu wzrokowego, 

gestów i tonu głosu. 
 Być świadomym własnej mimiki. 
Rozmawiając z drugą osobą i interpretując jej mowę ciała. 
 Pamiętać, że ten sam sygnał może mieć wiele znaczeń. 
 Traktować każdy element mowy ciała jako osobny komunikat. Należy zwracać 

szczególną uwagę na powtarzające się wzorce. 
 Interpretując mowę ciała rozmówcy zawsze warto sprawdzić jej interpretację 

poprzez pytania.  

Udzielanie informacji zwrotnej 
Jest to jedna z najważniejszych umiejętności coacha. Dla trenerów sportowych 

ważny będzie nie tyle fakt przekazania lub nie informacji zwrotnej, gdyż jak wskazuje 
praktyka robią to oni często i chętnie, ale sposób jej przekazywania. Warto tu też 
zaznaczyć, że trenerzy mają często skłonność do przekazywania informacji 
zwrotnych, które bywają nieistotne, zbyt szczegółowe a ich liczba bywa zbyt duża. 

Pomocny może w tym być następujący model 
 Powiedz, co zaobserwowałeś. Skup się na działaniu i zachowaniu (a więc tym 

co robimy) a nie na sosnowości (tym kim jesteśmy). Podawaj konkretne 
przykłady, możliwe do powiązania z określonymi zachowaniami i sytuacjami. 

 Wyjaśnij rezultat postępowania podopiecznego poprzez zadanie sobie 
pytania: jak to zachowanie wpłynęło na sytuację lub zaangażowane osoby; 
jaki był tego ogólny rezultat i co sobie myślałeś lub jak się czułeś? Wpływ ten 
mógł być pozytywny lub negatywny a ty musisz wyjaśnić dlaczego. 

 Powiedz, że chcesz omówić plany na przyszłość. Rozpocznij rozmowę  na 
temat możliwości poprawy lub zmian, bądź utrzymania obecnego dobrego 
poziomu funkcjonowania. 

Warto także stosować dwie proste techniki przekazywania informacji zwrotnych. 
Mowa tu o odzwierciedlaniu i parafrazowaniu. W odzwierciedlaniu powtarzamy 
dokładnie usłyszaną informację starając się też wiernie oddać warstwę niewerbalną 
komunikatu, zaś parafrazowanie to wyrażanie innymi słowami tego co powiedział 
rozmówca, aby sprawdzić czy dobrze to zrozumieliśmy. Używając tego, dajemy sobie 
czas na zebranie myśli, pozwalamy rozmówcy spojrzeć na swoje wypowiedzi z innej 
strony a także pokazujemy, że uważnie słuchamy. Omawiana umiejętność dotyczy 
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też przekazywania informacji negatywnych. Tu pomocna może okazać się technika 
„kanapki”, w której negatywna informacja jest umieszczona między dwoma 
pozytywnymi.  

Wykorzystywanie studium przypadków 
Opisuje się tutaj daną sytuację lub wydarzenie w kontekście celów sesji. Prezentacja 

sytuacji może być oparta o wszelkie dostępne środki. W coachingu jest to przydatne 
rozwiązania alternatywne, gdy nie chcemy bezpośrednio dotykać sytuacji w jakiej jest 
podopieczny i chcemy skłonić go do większego obiektywizmu. Studium przypadku ma 
sprowokować coachowanego do zastanowienia się, jak zareagowałby w określonych 
sytuacjach i do opracowania logicznej i obiektywnej reakcji.  

Techniczne wskazówki dotyczące modelu GROW 
Na początku pytania zadawane uczniowi skupiają się wokół generalnego celu (G), 

jaki chce on osiągnąć podczas sesji. Następnie skupiamy się na rzeczywistości (R), 
w jakiej funkcjonuje uczeń. Potem rozpatrywane są opcje (O), które można wybrać 
do osiągnięcia celu. Na koniec przechodzimy do woli (W) podjęcia konkretnego 
działania w celu wprowadzenia w życie wybranych opcji. Przy dobrym stosowaniu 
techniki GROW można uzyskać u ucznia duży stopień koncentracji i silną motywację. 

Przykłady pytań, które można zastosować w technice GROW. 

G 
Generalny cel  

(krok 2) 

 jakim zagadnieniem chciałbyś się zająć? 
 co chciałbyś osiągnąć podczas tej sesji? 
 jak rozległe i szczegółowe są zagadnienia, które mają być przedmiotem 

dzisiejszej sesji? 
 czy zagadnienia te są związane w twoim długoterminowym celem? 
 czy twój cel jest konkretny, mierzalny, realny, istotny i ograniczony 

czasowo? 
 czy mamy dość czasu, żeby osiągnąć dziś to, co chcesz? 
 czy jesteś pewien, że określiłeś cele na dzisiejszą sesję? 

Pytania tego typu pomagają uczniowi w ustaleniu celu, na którym chce 
się skupić podczas sesji. 

R 
Rzeczywistość  

(krok 3) 

 co się w tej chwili dzieje? 
 na ile jesteś pewien, że to poprawny opis sytuacji? 
 co cię niepokoi i w jakim stopniu? 
 kogo jeszcze poza tobą dotyczy ta kwestia? 
 kto wie o tym, że chciałbyś coś w tej sprawie zrobić? 
 w jakim stopniu sprawujesz kontrolę nad wynikiem swoich działań? 
 kto jeszcze ma nad tym kontrolę i w jakim zakresie? 
 jakie działania podjąłeś do tej pory? 
 co powstrzymywało cię przed tym, żeby zrobić więcej? 
 jakie przeszkody trzeba jeszcze pokonać? 
 czy i jakie tkwią w tobie samym przeszkody lub opory uniemożliwiające 

podjęcie działań? 
 jakimi środkami dysponujesz teraz – chodzi o umiejętności, czas, 

entuzjazm, pieniądze, wsparcie itp.? 
 jakich jeszcze środków będziesz potrzebować? 
 gdybym mógł spełnić jedno twoje życzenie w tej sprawie – jakie ono by 

było? 
 czy potrzebujesz ponownego określenia jakiegoś krótko- lub 

długoterminowego celu? 
Takie pytania pomagają lepiej zrozumieć rzeczywistą sytuację ucznia 

oraz jej kontekst. 
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O 
Opcje  

(krok 4) 

 jakimi metodami możesz się posłużyć w odniesieniu do tego 
zagadnienia? 

 co jeszcze możesz zrobić? 
 co byś zrobił, gdybyś mógł zacząć od początku, z czystym kontem 

i nowym zespołem ludzi? 
 czy chcesz, żebym ci coś zasugerował? 
 jakie są wady i zalety poszczególnych możliwości? 
 która z nich zapewni najlepsze rezultaty? 
 które z rozwiązań najbardziej ci odpowiada? 
 które dałoby ci najwięcej satysfakcji? 
 czy potrzebujesz ponownego określenia jakiegoś krótko- lub 

długoterminowego celu? 

W 
Wola  

(krok 5) 

 którą możliwość (lub możliwości) wybierzesz? 
 jakie są twoje kryteria i miary sukcesu? 
 kiedy dokładnie zaczniesz i zakończysz każdy etap? 
 jakie zdarzenie może cię powstrzymać przed realizacją etapów lub 

osiągnięciem celu? 
 czy i jakie istnieją w tobie opory przed realizacją zadań?  
 co robisz, żeby pokonać te opory? 
 kto powinien wiedzieć o twoich planach? 
 jakiego wsparcia potrzebujesz i z czyjej strony? 
 co i kiedy zrobisz, żeby uzyskać to wsparcie? 
 jak dalece jesteś zaangażowany w wykonanie ustalonych działań, 

mierząc w skali od 1 do 10? 
 co sprawia, że nie jest to 10? 
 co możesz zrobić lub zmienić, by zbliżyć zaangażowanie do 10? 
 czy chcesz jeszcze o czymś porozmawiać? 
 kiedy chcesz się spotkać następnym razem? 

 
Technika trójwymiarowa 

Jest ona szczególnie przydatna, gdy trener jest proszony o pomoc w sytuacji 
nagłej, gdy sesja coachingu nie była wcześniej zaplanowana. Sytuacje takie będą 
pojawiać się zawsze, bez względu na jakość procesu planowania. Są to naturalne 
sytuacje, tym bardziej cenne, że występujące w rzeczywistym środowisku pracy i tam 
też rozwiązywane. Takie działanie będzie wychodzić naprzeciw postulatowi 
gotowości trenera do pomocy w każdym niemal momencie i będzie budować 
zaufanie oraz pewne poczucie bezpieczeństwa uczniów. 

Praktyczne zastosowanie tej techniki polega na krótkim, jednozdaniowym 
określeniu problemu przez ucznia. Następnie staranne zadawanie pytań i stosowanie 
trójwymiarowej analizy pozwoli ustalić trenerowi i uczniowi trzy główne elementy 
problemu, należące do następujących kategorii: 

 sytuacja (np. brak czasu, brak zasobów, kwestie geograficzne), 
 ludzie (np. trenerzy i osoby współpracujące, rywale, kierownictwo organizacji 

sportowej, osoby odpowiedzialne za logistykę),  
 uczeń (np. brak wiedzy technicznej, sprzeczne priorytety, ogólna postawa). 
Po identyfikacji aspektów problemu w każdej z kategorii należy wskazać możliwe 

działania zmierzające do jego rozwiązania. Ostatni etap w stosowaniu tej techniki to 
wybór najlepszej opcji działania i zastosowanie jej. 
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