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Warto uprawiać coaching 
 
 

Coaching to stosunkowo młoda dyscyplina, która narodziła się w latach 80. XX 
wieku. Od tego czasu dynamika rozwoju form i rodzajów coachingu jest duża, a jego 
rozmaite specjalizacje budzą często wątpliwości co do intencji i charakteru ich 
wykorzystania. Na coaching składa się wiele nurtów i metod, ale nie jest to tak pojemne 
pojecie, jak by się mogło wydawać. Przede wszystkim to „metoda osobistego 
i zawodowego doskonalenia, która opiera się na założeniu, że wszystko czego 
potrzebujemy do osiągnięcia życiowych celów, już mamy. Trzeba tylko nauczyć się te 
zasoby wykorzystywać”1. 

To metoda pracy, która pozwala na rozpoznanie potencjału, talentów, możliwości 
i umiejętności osoby poddawanej procesowi coachingu. Dzięki temu można odkrywać 
nieuświadomione zasoby, cele, misję, w końcu spełnienie i zadowolenie. Celem 
coachingu jest dostarczenie wartości poprzez trwałą zmianę. 

Coaching to nie mentoring, doradztwo, terapia, trening, konsulting, nauczanie czy 
szkolenie. Odpowiada natomiast wskazaniu: „pomóż swojemu klientowi pomagać sobie 
samemu”. Zadaniem procesu coachingu jest ustalenie oczekiwanych przez klienta 
celów i kryteriów ich osiągania.  

Coaching jest obecnie drugą na świecie pod kątem tempa i skali rozwoju dziedziną 
(pierwsze jest IT). Istnieje coraz więcej obszarów, w których coachowie znajdują swoje 
zastosowanie. 

Esencją coachingu jest pomoc ludziom (zawodnikom) w dokonywaniu zmian w taki 
sposób, w jaki tego oczekują, i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym tego oczekują. 

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać 
klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Wydobywa i wzmacnia to, 
co w ludziach najlepsze. Wzmacnia organizację, nie tylko przez rozwijanie indywidualnych 
kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw.  

Tradycyjnie rozumiany coaching to nabywanie nowych umiejętności poprzez 
korygowanie nieskutecznych zachowań. Jest związany z obserwacją pracownika 
(zawodnika) w trakcie wykonywanej pracy (zadania), jego samooceną, informacją 
zwrotną od coacha i wspólnym planowaniem nowych strategii postępowania. 

Generalnie można wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje coachingu: 
 Life Coaching, który skupia się wokół celów prywatnych i osobistych klienta 

(najczęściej w takiej sytuacji klient płaci za coaching „z własnej kieszeni”, 
a stawki za sesje są zwykle niższe), 

 Business Coaching, którego tematami są cele firmowe i korporacyjne klienta 
(najczęściej sponsorem coachingu jest wówczas firma, którą zarządza lub 
w której pracuje klient). 

Life Coaching dotyczy rozwoju osobistego. Skierowany jest do osób, które chcą: 
 spełniać swoje marzenia, 
 przekraczać własne ograniczenia i bariery, 
 się rozwijać i zmieniać, 
 poprawić jakość swojego życia, 
 poczuć większą harmonię wewnętrzną, 

 
1 S. Monostori Czym nie jest Coaching [w:] Coatching nr 2/2011 marzec – kwiecień, s. 20, 2011. 
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 lepiej funkcjonować w środowisku, 
 odnaleźć radość życia i doświadczać szczęścia, 
 lepiej radzić sobie z problemami, 
 uwierzyć we własne możliwości, 
 nauczyć się skupiać na swoich celach i potrzebach, 
 odnaleźć swoją drogę i podążać nią z podniesioną głową i radością. 

Business Coaching  przeznaczony jest dla osób, które zastanawiają się, w jaki 
sposób: 

 poprawić komunikację z współpracownikami (trenerami, zawodnikami), 
 rozwinąć zdolności menedżerskie i przywódcze, 
 podnieść jakość pracy, 
 konsekwentnie realizować wyznaczone cele, 
 podnieść efektywność i wydajność swej pracy, 
 inspirować i motywować siebie oraz zespół do pracy, 
 lepiej zarządzać projektami i dostępnymi zasobami, 
 podnieść zyski firmy i morale pracowników, 
 ograniczyć zbędne koszty, 
 szybciej i trafniej podejmować decyzje, 
 rozwinąć zdolności myślenia strategicznego, 
 efektywniej delegować i egzekwować, 
 rozwinąć umiejętność wystąpień publicznych, 
 tworzyć poprawne relacje z klientami, 
 rozwinąć zdolności perswazji i wywierania wpływu na całe swoje środowisko 

biznesowe, 
 podnieść satysfakcję zawodową, 
 wykorzystywać morze możliwości i prowadzić biznes z pasją i przyjemnością. 

Spośród innych rodzajów coachingu możemy wyróżnić: 

Executive Coaching, który powstał z myślą o pomocy osobom zarządzającym 
organizacjami. Kierowany jest głównie do prezesów, dyrektorów i menedżerów. Często 
są to osoby świetnie wykształcone, mające na swym koncie mnóstwo szkoleń 
i warsztatów, a także spore doświadczenie. Jednakże im wyższe stanowisko, tym 
większa odpowiedzialność i skala problemów, właśnie dlatego nie można pominąć 
rozwoju zawodowego, by móc skutecznie stawiać czoła wyzwaniom, które czekają 
dzisiejszych liderów. Świadomość tych osób jest na tyle duża, że większość doskonale 
zdaje sobie sprawę, iż by nie pozostać w tyle za konkurencją, każdego dnia muszą się 
rozwijać i konsekwentnie kroczyć do przodu. Problem, z jakim się często spotykają, to 
brak szkoleń mogących sprostać ich oczekiwaniom i aspiracjom. I tu właśnie pojawia się 
Executive Coaching, którego rolą jest przełamywanie stereotypów i barier stojących na 
drodze do sukcesu i skutecznego prowadzenia firmy. 

Od dzisiejszych liderów wymaga się niezwykle wysokich umiejętności 
w następujących obszarach: 

 podejmowania decyzji, 
 komunikacji, 
 myślenia strategicznego, 
 radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 
 wywierania wpływu, 
 perswazji, 
 przywództwa, 
 zarządzania zespołem; 
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Career Coaching (coaching kariery), który  jest adresowany do każdego, kto jest 
zainteresowany własnym rozwojem lub chce dokonać zmian w obszarze swojej pracy. 
Career Coaching to odkrywanie, tworzenie ścieżek edukacyjnych lub zawodowych 
w zgodzie z własnymi wartościami, zdolnościami, preferencjami i kompetencjami. Coaching 
jest odpowiedzią na obecną w każdym z nas potrzebę samodoskonalenia i rozwoju. Celem 
Career Coachingu jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu 
planowanych zmian w oparciu o własne odkrycia, wnioski, zasoby. Career Coaching 
kierowany jest do osób, które chcą: 

 podjąć pracę, 
 przezwyciężyć własne ograniczenia i przekonania, 
 poszukać pomysłu na przyszłość, 
 świadomie kierować rozwojem i karierą, 
 przygotować się do zmiany pracy lub stanowiska, 
 przymierzyć się do awansu, 
 zbudować osobisty plan rozwoju i kariery, 
 ustalić nowe cele zawodowe lub edukacyjne i poznać sposoby ich realizacji, 
 odzyskać równowagę między życiem prywatnym a zawodowym; 
Korzyści z Career Coachingu: 
 poszerzenie samoświadomości, 
 określanie celów zawodowych i sposobów ich realizacji, 
 określanie ścieżki zawodowej, 
 szybki rozwój posiadanych zasobów, 
 wzrost efektywności własnej i profesjonalizmu, 
 przygotowanie do objęcia nowego stanowiska, 
 przygotowanie do zmiany pracy, 
 rozwój poszczególnych kompetencji zawodowych, 
 satysfakcja i zadowolenie z wykonywanej pracy, 
 większa pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. 

Leadership Coaching, który przeznaczony jest dla różnego rodzaju liderów – 
przede wszystkim dla liderów zespołów, członków zarządu, dyrektorów, menedżerów 
wyższego szczebla. W procesie Leadership Coachingu skupiamy się na indywidualnych 
obszarach, które chce rozwinąć nasz klient. Najczęściej dotyczą one doskonalenia 
kompetencji menedżerskich i przywódczych, efektywnego osiągania zamierzonych 
rezultatów oraz radzenia sobie z zespołem w sytuacjach kryzysowych. Część 
współczesnych liderów opiera się w swojej pracy o nawyki skutecznego działania, mają 
też na koncie różne seminaria i szkolenia, ale tempo życia i ilość obowiązków 
w pewnym momencie powoduje impas, z którego ciężko się wydostać, nie mówiąc już 
o przyswojeniu najnowszej wiedzy i płynnym, regularnym rozwoju zawodowym. Rolą 
coacha jest wydobycie potencjału danej osoby i poprzez świeże spojrzenie z neutralnej 
pozycji – rzucenie światła na najistotniejsze obszary pracy, których zmiana spowoduje 
dużą poprawę w pracy klienta przy stosunkowo niskim nakładzie wysiłku. Nowocześni 
liderzy chętnie korzystają z indywidualnego wsparcia w kluczowych obszarach ich rozwoju 
zawodowego, bowiem mają świadomość wydajności podejścia coachingowego. W 
procesie coachingu wypracowują sobie narzędzia i sposoby, dzięki którym łatwiej jest 
radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Przykładowe korzyści z Leadership Coachingu to: 

 wzrost satysfakcji zawodowej, 
 poprawa relacji z zespołem, 
 rozwój stylu coachingowego zarządzania swoim zespołem, 
 zwiększenie kreatywności oraz zyskanie większej elastyczności w działaniu, 
 zwiększenie efektywności działań i kompetencji przywódczych, 
 zwiększona umiejętność w zarządzaniu trudnymi sytuacjami, 
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 zwiększona umiejętność wyznaczania i osiągania celów, 
 rozwój umiejętności oceny danej sytuacji z różnych perspektyw, 
 rozwój umiejętności znajdowania optymalnych rozwiązań i podejmowania 

trafnych decyzji, 
 zyskanie większej motywacji do działania i wprowadzania zmian w pracy. 

Team Coaching uwzględnia pracę z całym zespołem delegowanym przez firmę. 
Team Coaching stworzony został z myślą o poprawie procesów zachodzących 
w grupach, integracji zespołowej, zapobieganiu konfliktom i skutecznym rozwiązywaniu 
tych już zaistniałych. W ustalaniu celów Team Coachingu bierze udział zarówno zarząd 
lub jego przedstawiciel, jak i pracownicy znajdujący się w danej grupie. Team Coaching 
cieszy się wysoką skutecznością w budowaniu i scalaniu zespołów pracowniczych, 
polepszaniu komunikacji wewnętrznej, wzmacnianiu obiegu informacji i współpracy, 
budowaniu większego poczucia odpowiedzialności i zaufania do siebie nawzajem, 
dzięki czemu przekłada się na wymierne efekty w pracy. Przykładowe korzyści z Team 
Coachingu to: 

 zwiększenie efektywności i wydajności zespołu w pracy, 
 przyspieszenie procesów decyzyjnych, 
 zwiększenie kreatywności i potencjału pracowników, 
 wzrost zaangażowania zespołu w realizację ustalonych celów, 
 większe porozumienie pomiędzy organizacją, zarządem, zespołem i liderem, 
 integracja poszczególnych członków zespołu i budowa poczucia wzajemnej 

odpowiedzialności za wspólne działania, 
 zwiększenie świadomości misji firmy i zaszczepienie motywacji do jej 

codziennego przestrzegania, 
 budowa systemu komplementarnych rozwiązań dla zaistniałych problemów. 

Coaching operacyjny to jedna lub kilka sesji mających na celu rozwiązanie danego 
problemu bądź zagadnienia. Często zdarza się, że jedna sesja wystarcza, by klient 
odpowiedział sobie na nurtujące go pytanie i podjął nowe działania zgodne z jego 
oczekiwaniami. Obszary pracy mogą obejmować różne dziedziny – między innymi 
kwestie osobiste, biznesowe, kariery itp.; 

Coaching sportowy natomiast koncentruje się na pomocy sportowcom 
w przygotowaniu do osiągania i utrzymywania optymalnej formy, a w efekcie do 
osiągania sukcesów na polu danej dyscypliny. Coaching sportowy kierowany jest do 
osób, które chcą:  

 lepiej panować nad emocjami w trakcie zawodów, 
 przezwyciężyć ograniczające przekonania i negatywne myślenie, 
 zyskać większą wiarę w sukces i zwycięstwo, 
 zyskać większą koncentrację w czasie zawodów, 
 zyskać większą świadomość swojego ciała w trakcie treningu lub zawodów, 
 zintegrować ciało i umysł, 
 sformułować motywujące cele, 
 zaplanować rozwój kariery, 
 posiąść umiejętność utrzymywania szczytowej formy, 
 podtrzymywać dostępność do swoich zasobów, 
 polepszyć komunikację w zespole/ z trenerem, 
 zyskać większą motywację do treningów, 
 zmaksymalizować efekty i rozwijać mocne strony, 
 pokonywać własne słabości, 
 znaleźć rozwiązania dla problemów, 
 przełamać narzucone sobie bariery i przekraczać granice. 
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Grupą, która w największym stopniu może skorzystać z coachingu sportowego, są 
osoby zaangażowane w aktywność fizyczną, których celem jest poprawa swoich 
osiągnięć i ogólnego funkcjonowania. Udział w procesie coachingu sportowego pozwoli 
sportowcowi: 

 określić indywidualne cele dla własnego rozwoju (psychologiczne, fizyczne, 
techniczne, taktyczne), 

 rozpoznać własne mocne i słabe strony w odniesieniu do uprawianej dyscypliny, 
 rozwinąć umiejętność korzystania z własnego doświadczenia oraz rozwój 

własnego potencjału (uruchomienie rezerw), 
 nauczyć się radzić sobie z presją i rywalizacją, a także rozwinąć umiejętność 

współpracy grupowej i prawidłowej komunikacji wewnątrz zespołu i środowiska 
sportowego, 

 przygotować się na trudne sytuacje w czasie treningów i zawodów oraz nauczyć 
się zmniejszać koszty emocjonalne związane z przegraną, 

 uzyskać wsparcie w radzeniu sobie ze stresem związanym ze startami 
w zawodach, 

 zrozumieć, zidentyfikować i/ lub wypracować zestaw własnych rutyn przed-
treningowych, przed-startowych, startowych, i po-startowych, w tym poznać 
techniki relaksacyjne łatwe do zastosowania przed startem, 

 popracować nad koncentracją przed i w trakcie startu w zawodach, 
 wypracować sposób na połączenie aktywności sportowych z pozostałymi 

obszarami życia2. 
Coaching sportowy skierowany jest również do zawodników niepełnosprawnych lub 

powracających do aktywności po kontuzji. Jest to propozycja również dla zawodników 
kończących karierę, trenerów sportowych oraz rodziców osób uprawiających sport, 
którzy chcą młodych zawodników wspierać mądrze i skutecznie. Czas trwania całego 
procesu coachingu jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad 
którymi pracują zawodnik i coach. 

Tymczasem często myli się coaching z mentringiem, szkoleniem, terapią itp., który 
nim nie jest, bowiem: 

Mentoring występuje wtedy, gdy kolega, trener, menedżer, lider postrzegany jako 
posiadający dużą wiedzę udziela rad i przyjmuje rolę wzorca. W mentoringu omawiane 
tematy mogą wykraczać poza bieżące zadania. Mentor jest „patronem” z dużym 
doświadczeniem zawodowym w zakresie profesjonalnych zainteresowań klienta. Zna się 
bardzo dobrze na wykonywanej przez podopiecznego działalności. W przeszłości 
najczęściej też się tym zajmował i to z powodzeniem. Mentoring dotyczy najczęściej 
działań, zachowań, procedur. Mentor jest w związku z tym najczęściej pracownikiem tej 
samej organizacji, co jego podopieczny. Rozumie ją i ma szerszy obraz. Jest jej częścią. 
Jest to bardzo użyteczne, jeśli celem jest wdrażanie nowego pracownika na początku 
jego kariery zawodowej w danej organizacji. Jeśli jednak jest to pracownik z wieloletnim 
doświadczeniem, mentoring może nie dać spodziewanego efektu. Pracownik najczęściej 
wie, co i jak ma robić. Przyczyny spadku efektywności pracy mogą być z innego poziomu 
(nieużyteczne przekonania, wypalenie zawodowe, zmiana kultury firmy z rodzinnej na 
korporacyjną i wiele innych). 

Doradztwo jest pracą z klientem nieusatysfakcjonowanym rezultatami swoich 
działań. Klienci tacy potrzebują przewodnictwa i porady. Doradca pomaga rozwiązywać 
klientom ich problemy. Doradca wie. Występuje z pozycji eksperta. Proponuje swoje 
rozwiązania, które uważa za najlepsze i najskuteczniejsze. Poszukuje ewentualnie 
dobrych sposobów zastosowania ich w świecie swojego klienta.  

 
2 Materiały szkoleniowe - http://www.primopsyche.pl/coaching-sportowy-dla-doroslych. 
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Terapia jest pracą z klientem, który potrzebuje usunięcia psychologicznych lub 
fizycznych symptomów. Klient potrzebuje uwolnienia od bólu psychicznego. 
Najczęstszą motywacją klienta do wejścia w terapię lub wyrażenia potrzeby porady jest 
chęć uwolnienia się od dyskomfortu, a nie dążenie do pożądanych celów (przynajmniej 
nie wprost). Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę terapię krótkoterminową (zorientowaną 
na cele) różnica w odniesieniu do coachingu jest ogromna. Terapeuta dokonuje wielu 
interpretacji, stawia się w pozycji eksperta i przejmuje dużą część odpowiedzialności za 
efekty, jakie uzyskuje klient. Zarówno terapia, jak i doradztwo wymagają raczej 
zrozumienia i pracy z doświadczeniami z przeszłości, w przeciwieństwie do coachingu. 
Coaching nie jest z zasady terapeutyczny, jest generatywny. Odpowiedzialność za 
efekty coachingu przejmuje przede wszystkim sam klient. Wewnętrzna motywacja jest 
główną siłą klienta i od niej zależy długofalowy efekt. Coach towarzyszy klientowi, który 
generuje jedyne dobre dla jego życia rozwiązania i sam je również wdraża.  

Trening jest procesem zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie, 
doświadczenia i nauczanie. Trener z definicji jest ekspertem i przebieg treningu 
wymaga nastawienia na specyficzne umiejętności zdobyte w celu osiągania 
natychmiastowych rezultatów. Trener przychodzi z gotowymi, zaplanowanymi 
ćwiczeniami i krokami. W coachingu klient jest decyzyjny w każdej sprawie, bo to jego 
coaching i jego sprawy, w których jest jedynym ekspertem. Poza tym trening toczy się 
najczęściej w grupie (99% przypadków). Poziom indywidualnego podejścia jest niższy 
niż w coachingu, gdzie wynosi 100% – oczywiście, jeżeli coach jest profesjonalistą 
i rozumie, jaka jest jego rola, oraz na czym ma polegać jego udział w procesie 
coachingu. Trening używa innych narzędzi niż coaching. Nawet jeżeli są zbieżne, 
sposób użycia ich z jednostką i z grupą może polegać na czymś zupełnie innym. Nie 
wolno zapomnieć, że spotkanie treningowe trwa dwa lub trzy dni, a spotkanie 
coachingowe najczęściej godzinę do półtorej (raz na miesiąc). 

Consulting zapewnia ekspertyzę i rozwiązuje problemy biznesowe lub pomaga 
w rozwoju biznesu jako całości. Konsultant ma do czynienia z nadrzędnymi 
organizacjami lub ich poszczególnymi częściami, a nie jednostkami składającymi się na 
nie. Konsultanci mają jedynie pośredni wpływ na jednostki. Tu różnica jest oczywista – 
coach pracuje z jednostkami. 

Nauczanie jest przekazywaniem wiedzy przez nauczyciela uczniowi. Nauczyciel wie 
coś, czego nie wie uczeń. Nauczania używa się nieraz w mentoringu. Jest to czasem 
niezbędne lub jest to wręcz sposób na wdrażanie pracownika w organizację. Odwrotnie 
dzieje się w przypadku coachingu. Klient jest ekspertem i to klient zna odpowiedzi, a nie 
coach. 

Psychologowie są zgodni co do tego, że wiedza o samym sobie jest jednym 
z podstawowych elementów sprzyjających osiąganiu sukcesu. Inwestowanie 
w samorozwój oraz rozwój organizacyjny czy zespołów sportowych, pracowniczych, 
projektowych za pomocą procesów coachingowych przynosi wymierne korzyści. 

Z danych wynika, że główną wartość z coachingu menadżerowie upatrują 
w zwiększaniu motywacji zespołu i pobudzaniu odpowiedzialności. Aż 85% menadżerów 
zapytanych o główną wartość, jaką firma uzyskuje dzięki coachingowi, wskazuje na 
zwiększenie motywacji zespołu, a 80% na pobudzanie odpowiedzialności po stronie 
coachowanego. Liczba menadżerów korzystających z coachingu w Wielkiej Brytanii 
zwiększyła się z 58% w 1996 roku do 77% w 2000 roku3. Programy szkoleniowo-
coachingowe podwyższają produktywność menadżerów czterokrotnie bardziej niż same 

 
3 QC – materiały informacyjne za: Chartered Management Institute UK, [w] http://www.quality-
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szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po 
rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność 
menadżerów wzrosła o 88%”4. 

Coaching to jedna z najbardziej skutecznych metod osiągania celów rozwojowych, 
zarówno w prywatnej, jak i zawodowej sferze życia. Skuteczne wdrażanie zmian, 
korzystanie w codziennym życiu z wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniach, 
systematyczna realizacja celów rozwojowych – dla wielu osób są to wyzwania trudne do 
pokonania. Trudno uporać się z przyzwyczajeniami, łatwo zejść z nowej ścieżki 
w koleiny starych nawyków i sprawdzonych sposobów postępowania, nawet jeśli 
zdajemy sobie sprawę, że nie są one efektywne. W takiej sytuacji doskonałym 
sposobem okazuje się coaching – metoda, która polega na tym, że coach podąża za 
klientem i wspiera w określaniu celów i metod ich osiągnięcia. 
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