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Coaching osobisty jako metoda wspierania  
rozwoju zawodników w procesie ich samodoskonalenia 

 
 

Sukces sportowy zawodnika zależy od bardzo wielu czynników. Ich długą listę 
otwierają te najbardziej istotne jak przygotowanie kondycyjne, specjalistyczne, poprzez 
odpowiedni cykl treningowy, odpowiednio wyszkolony sztab trenerski czy także 
posiadane zasoby klubu sportowego, aż po uwarunkowania psychiczne zawodnika 
i jego zdolności intelektualne czy predyspozycje osobowościowe. Nie sposób nadać 
rangi wymienionym i tym niewymienionym czynnikom warunkującym powodzenie 
w sporcie, ale z całą pewnością należy podkreślić istotność kompetencji własnych, 
indywidualnych zawodnika, od których rozpoczyna się budowanie sylwetki mistrza 
sportowego i które go w najważniejszych momentach rywalizacji sportowej klasyfikują 
pośród innych sportowców. 

Do istotnych kompetencji psychicznych osób uprawiających sport zaliczyć można 
zdolności intelektualne i twórcze w rozwiązywaniu sytuacji nietypowych, myślenie, 
umiejętność obiektywnej i adekwatnej oceny siebie i swoich działań, umiejętność 
wyznaczania sobie celów, zarządzanie własnym czasem, automotywacja, umiejętność 
zarządzania emocjami czy również cechy takie jak odporność na stres, odwaga, 
wytrwałość, cierpliwość czy waleczność.  

Sportowiec w oczywisty sposób wykorzystuje swoje ciało jako narzędzie do 
osiągania określonych celów sportowych, ale w znacznej mierze tym, co pobudza go do 
działania i stanowi siłę napędową jego dokonań, jest umysł zawodnika, to w jaki sposób 
myśli, jakie ma potrzeby i jaki ma poziom motywacji do działania (Sahaj 2002, 
Domagalik 2003). W przygotowaniu mentalnym zawodników najczęściej bierze udział 
psycholog, który wyznacza sesję treningów mentalnych ukierunkowanych na 
doskonalenie takich obszarów jak kierowanie stresem, rozwiązywanie problemów, 
wizualizacja sukcesu sportowego, budowanie pewności siebie czy wzmacnianie 
automotywacji, jednak niejednokrotnie w mniej zasobnych klubach sportowych etat 
psychologa sportowego nie występuje.  

Rola trenera we współczesnych niekomercyjnych i  mniejszych klubach sportowych 
jest rolą, która wypełniona jest wieloma zadaniami, częstokroć wykraczającymi poza 
zadania treningowe. Pełnienie funkcji menedżera klubu czy zespołu, kierownika 
wyjazdu, niejednokrotnie organizatora imprez czy łącznika między władzami klubu 
a sportowcami (Stosik 2007) nie jest już zaskoczeniem i stanowi często pewną 
konieczność zaspokojenia potrzeb, które w naturalny sposób powstają w procesie 
treningu sportowego i prowadzenia grupy sportowej.  Wspomniane powyżej czynniki 
psychiczne wpływające na sukces sportowy mogą stanowić przedmiot pracy również 
dla trenerów sportowych, których rola w sporcie wyewoluowała i którzy coraz częściej 
pełnią funkcję także coachów. 

Psychologowie twierdzą, że jedną z ważniejszych determinant sukcesu jest 
samowiedza1. Wiedza o sobie natomiast ma dwa źródła: informacje pochodzące 
z oceny siebie samego oraz z oceny społecznej innych ludzi. Jednym ze źródeł 

 
1 Magazyn Coaching, nr 2/2013, str. 70 
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realnego JA (obszaru wiedzy o sobie, które dotyczy tego, kim się jest) jest tzw. 
odzwierciedlone JA, czyli reakcje innych osób dotyczące nas samych. To, w jaki sposób 
jesteśmy postrzegani i oceniani, warunkuje naszą samoocenę i pozwala na weryfikację 
naszych wyobrażeń o sobie i dokonywania porównań pomiędzy realnym JA oraz 
idealnym JA (czyli pożądaną wizją siebie). Osoba coacha – trenera może w tym 
obszarze odegrać ogromną rolę w procesie budowania u sportowca pożądanego przez 
niego wizerunku oraz wzmacniania jego realnego JA, a także stanowić swoistego 
rodzaju lustro społeczne, które odzwierciedli rzeczywistość.  

Rola coacha – trenera nie jest rolą terapeuty, który pomaga w rozwiązywaniu 
problemów komuś, kto sam nie jest do tego zdolny, nie jest też rolą mentora, który radzi 
z pozycji wyższego i stanowi wzorzec do naśladowania, ani nie jest także rolą doradcy 
czy konsultanta, który naucza i wspiera swoją wiedzą. Coaching to metoda osobistego 
doskonalenia, która opiera się w głównej mierze na diagnozowaniu i uaktywnianiu 
czyjegoś potencjału oraz wypracowywaniu umiejętności wykorzystywania go do 
osiągania zamierzonych celów przez jednostkę2.  

Istnieje kilka rodzajów coachingu: coaching biznesowy, coaching kadry kierowniczej, 
life coaching czy coaching zawodowy, ale najbliższy potrzebom sportowców wydaje się 
być coaching osobisty.  

Coaching osobisty jest wspieraniem osób, które pragną się rozwijać i są gotowe na 
wprowadzanie zmian, bo zmiany warunkują sukces. Osobisty coaching pozwala 
zidentyfikować obszary, które są kluczowe dla samodokonalenia i warunkują rozwój 
oraz dotyczy na przykład odkrywania własnych potrzeb, budowania pewności siebie, 
automotywacji, zwiększenia wiary w siebie, radzenia sobie ze stresem, osiągania 
równowagi czy wdrażania pożądanych zmian3. W takiej formie coaching podejmowany 
przez trenera może stanowić proces wspólnego określania celów dla zawodnika, pracę 
nad wzmacnianiem automotywacji i potrzeby osiągnięć, udzielania informacji zwrotnej 
w zakresie i budowania pewności siebie oraz poczucia własnej wartości zawodnika. 
Coaching osobisty w ujęciu sportowym byłby zatem wejściem w partnerską relację 
pomiędzy zawodnikiem a trenerem, której głównym beneficjentem jest zawodnik 
świadomy swoich celów, marzeń i możliwości oraz w pełni gotowy do rozwijania swoich 
skrzydeł.  

Podobno mózg produkuje 85 000 myśli dziennie4. Jeśli przyjąć, że część z nich 
związana jest z bieżącymi aktywnościami człowieka, to można wnioskować, że wiele 
z nich będzie również dotyczyło tematyki związanej z doskonaleniem w wielu jego 
aspektach u osób, które podejmują współzawodnictwo sportowe i uczestniczą 
w regularnym treningu. Coaching osobisty jest w dużej mierze oddziaływaniem na 
procesy myślowe i percepcję człowieka, tym bardziej w obliczu przedstawionych 
powyżej doniesień wydaje się uzasadnione poświęcić stosowną ilość czasu na pracę 
nad zwróceniem myśli zawodnika w pożądanym kierunku.  

Komponentami postaw człowieka są elementy poznawcze, emocjonalne 
i behawioralne. Ich konfiguracja i kierunek oddziaływania bywają różne, ale niewątpliwie 
to, co myślimy, wpływa na to, jak działamy. Osobisty coaching zawodnika może 
stanowić serię wzmocnień werbalnych mających na celu budowanie poczucia własnej 
wartości zawodnika i jego pewności siebie, jego adekwatnej samooceny itd. 

W procesie rozwoju osobistego, doskonalenia cech, które mogą determinować 
sukces, również sportowy, należy wykonać szereg zadań, które rozpocząć należy od 
poniższych, pierwszych kroków: 

 
2 Magazyn Coaching, nr 2/2011, str. 20 
3 http://www.coachingzone.com.pl/Coaching_osobisty/  
4 Magazyn Coaching, nr 2/2013, str. 71 
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1. Określ swój cel i bądź świadomy swoich silnych stron oraz kierunku, do którego 
zmierzasz; 

2. Przeanalizuj siebie i wzbogać wiedzę o sobie, po to, byś był świadomy, jaki jesteś, 
jakie są Twoje słabe strony lub w czym się czujesz mniej pewnie; 

3. Walcz ze swoimi złymi nawykami, zmiany wymagają wysiłku, a przyzwyczajenie to 
efekt lenistwa;  

4. Myśl o sobie pozytywnie, doceniaj się i miej do siebie sympatię, będzie to budować 
Twoje poczucie własnej wartości – to silne strony pozwolą Ci osiągać sukces, więc 
nie deprecjonuj, ale doceniaj siebie; 

5. Myśl pozytywnie o przeszłości, kiedy odczuwasz zwątpienie i przypominaj sobie 
swoje sukcesy, będzie to budować Twoja samoskuteczność, przecież tyle się już 
udało; 

6. Uśmiechaj się i bądź optymistą, bądź aktywny i podejmuj działanie, bierność sprzyja 
negatywnym emocjom i nie uczyni Cię mistrzem; 

7. Podziwiaj innych, ale nie porównuj, pomyśl, że są rzeczy, których jeszcze nie 
umiesz, ale to tylko kwestia czasu; 

8. Oswajaj swoje lęki, bo są naturalne, im lepiej je zrozumiesz, tym bardziej pomogą Ci 
zmobilizować się do działania i pokonać je; 

9. Słuchaj innych i traktuj ich opinię jako mądrą krytykę, a nie atak, nie wszystko jesteś 
w stanie sam zauważyć, a uwagi innych mogą Ci pomóc robić coś lepiej5. 
 
Coaching warto wykorzystać, jeśli uświadomisz sobie, że nie jesteś pewien swoich 

działań i kierunków, do których zmierzasz, kiedy odczuwasz frustrację, której trudno 
zaradzić, kiedy zamykasz się na sugestie innych, kiedy trudno Ci zaakceptować cele 
zdefiniowane przez innych itp.  

 
Warto postawić sobie pytania, stawiając określone cele coachingowe: 
 Co chcesz osiągnąć?  
 Jakich pragniesz rezultatów?  
 Jakie rezultaty są możliwe i w jakim czasie?  
 Jak się zmieni sytuacja jeśli osiągniesz zamierzone cele?  
 Co można i należy zmienić w zachowaniu, aby osiągnąć wyznaczone cele?  
 Jakim wyzwaniom musisz sprostać? Jakie zachowania musisz wzmocnić?  
 Jakie zachowania powinno się zmienić?  
 Czy wyzwania zawodowe są w zgodzie z osobistymi?  
 Co wiesz, a czego jeszcze nie?  
 
Głównym celem coachingu jest pomoc zawodnikom (pracownikom) w obiektywnym 

ustaleniu, gdzie znajdują się w chwili obecnej, a gdzie chcą znaleźć się w przyszłości. 
Ma on na celu również stworzenie planu, który pozwoli to osiągnąć.  

Pierwszym krokiem na drodze coachingu jest bezwarunkowa samoakceptacja, 
bowiem ona jest warunkiem każdej zmiany. Podstawą doświadczenia radykalnej 
i trwałej poprawy jakości swojego życia jest wprowadzenie Siedmiu Kroków Milowych6:  
1. Bądź panem swojego świata. 
2. Wykorzystaj swoje talenty. 
3. Zadbaj o zaspokojenie swoich potrzeb. 
4. Pielęgnuj i chroń swoje priorytety. 
5. Określ swoje normy i egzekwuj ich przestrzeganie. 
6. Wytycz swoje granice i broń ich. 

 
5 Magazyn Coaching, ibidem 
6 Blanchard S., Homan M., Coatching, poznaj tajniki sukcesu, Wyd. Helion , Gliwice 2004, str. 30 
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7. Wyeliminuj czynniki rozpraszające. 
Poniżej znajduje się kilka wybranych ćwiczeń, które pozwolą Ci rozpoznać siebie, 

w różnych odsłonach, czyli wstęp do Coachingu7.  
 
Ćwiczenie 1. Zidentyfikuj swoje talenty 

Na arkuszu poniżej sporządź listę swoich talentów w lewej kolumnie. Pytania w prawej 
kolumnie są jedynie podpowiedzią i wskazówką do poszukiwań listy talentów.  

Mam talent Wskazówki 
1.  Co robię z łatwością i bez wysiłku? 
2.  Co wzbudza zazdrość u innych? 
3.  Czym się szczycę w głębi duszy? 
4.  Z czego czerpię przyjemności? 
5.  W czym czuję się wyjątkowy? 
6.  Czego nauczyłem się z łatwością? 
7.  Co było ostatnim moim sukcesem? 
8.  Za co ludzie mnie chwalą? 
9.  Za co ludzie mnie lubią 

Przeanalizuj wszystkie i trzymaj się następujących zasad: możesz mieć 
nieograniczoną liczbę talentów, musisz wziąć odpowiedzialność za wpływ swoich 
talentów na innych. To, że coś potrafisz, nie oznacza, że musisz to robić.  

Posiadanie czegoś w nadmiarze, zwłaszcza w kulturze europejskiej, wywołuje 
u wielu ludzi dyskomfort. Posiadanie darów wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. 
Ludzie obdarzeni wieloma talentami potrzebują pomocy i wsparcia ze strony coacha, 
aby móc wybrać priorytety, ponieważ nasz sukces ma swoje konsekwencje, na które 
dobrze jest być przygotowanym8. 
 
Ćwiczenie 2. Określ swoje priorytety 

Aby określić swoje priorytety, podejmij następujące kroki: 
1. Zaczynając od lewej kolumny na poniższym arkuszu, przeczytaj listę priorytetów. 
2. Jeśli na liście priorytetów brakuje Twoich osobistych, dopisz je w miejscu wolnym 

w kolumnie bieżących priorytetów. 
3. Zaznacz 10 dla Ciebie najważniejszych. 
4. Spośród wybranych 10 zaznacz 5, które są dla ciebie kluczowe.  
5. Spośród 5 pozostałych wybierz jeden, bez którego z łatwością możesz się obejść, 

i umieść go w piątym wierszu. 
6. Spośród 4 pozostałych wybierz jeden, bez którego z łatwością możesz się obejść, 

i umieść go w czwartym wierszu. 
7. Kontynuuj proces eliminacji priorytetów, bez których możesz się obejść, aż 

odkryjesz ten najważniejszy. Umieść go w pierwszym wierszu. 
8. Powtórz to samo ćwiczenie z ostatecznymi priorytetami w prawej kolumnie arkusza. 

Po identyfikacji wszystkich priorytetów bieżących i ostatecznych porównaj obie listy 
i sprawdź, do jakiego stopnia są ze sobą spójne. Zorientujesz się też, które ze sobą 
kolidują. Analiza tego pozwoli Ci uniknąć pułapki uniemożliwienia Ci osiągnięcia 
ostatecznych celów. Zdarza się bowiem tak, że niektóre rzeczy mają dla nas 
podstawowe znaczenie, inne są ważne dla naszej kultury, środowiska, rodziny czy 
firmy, itd. Środowisko często wywiera na nas ogromny wpływ. 

Coaching pomaga często w tworzeniu nowych zbiorów zasad. Chodzi jednak o to, 
aby żyć i działać w zgodzie z innymi ludźmi, ale w oparciu o nasze pragnienia i rzeczy 
ważne. Nasze priorytety to fundament, na którym budujemy całe nasze życie. 

 
7 W artykule wskazano jedynie wybrane ćwiczenia, które stanowią podstawę pracy z coachem. 
8 Więcej w Blanchard S. , Homan M. Coatching, poznaj tajniki sukcesu, Wyd. Helion , Gliwice 2004, str. 110 
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Decydując o postrzeganiu naszych talentów, narzucają nam określone normy 
i wpływają na proces wytyczania granic. 

 
Arkusz do ćwiczenia 2.  

Bieżące priorytety Ostateczne priorytety 

poszukiwanie prawdy służba innym bezpieczeństwo uniesienie 
miłość uroda sukces władza 
uczciwość honor równość zbawienie 
przygoda bliska więź z innymi sława szacunek 
sprawiedliwość namiętność wdzięk osiągnięcia 
naturalność rozsądek bogactwo wkład 
inteligencja współczucie witalność wytrwałość 
pokora pogoda ducha osiągnięcia dziedzictwo 
lojalność szacunek pokój bezpieczeństwo 
duchowość odwaga wpływ na innych przyroda 
zaangażowanie elegancja odwaga harmonia 
dyscyplina determinacja otwarta przestrzeń nowatorstwo 
elastyczność pewność siebie triumf przełom 
ironia wygoda mistrzostwo konformizm 
zdrowie prawość rewolucja wyrafinowanie 
kreatywność długowieczność samorealizacja kompetencja 
witalność rozwój różnorodność wewnętrzna harmonia 
ciepło poczucie humoru reputacja miejsce 
pogoda ducha odrzucenie autorytetów pomoc społeczeństwu zdrowie 

sprawność fizyczna przynależność do grupy 
wysoki poziom 
intelektualny 

prywatność 

zabawa wdzięczność religia mądrość 
współpraca wdzięk władza poczucie własnej godności 
schludność konformizm autorytet …………………………… 
czystość ………………………… uznanie …………………………… 
szczerość ………………………… prawda …………………………… 
pewność ………………………… zadowolenie …………………………… 
poczucie 
bezpieczeństwa 

………………………… wolność …………………………… 

 
W Krokach Milowych zadaniem jest wytyczenie swoich norm, które stanowią 

określone zachowania i praktyki, które sami sobie narzucamy. Stanowią pewien model 
lub wzór postępowania. Normy to pewien rodzaj bagażu, który towarzyszy naszym 
działaniom.  

Oto przykłady wybranych norm: zdrowo się odżywiam, dotrzymuję obietnic, nigdy się 
nie spóźniam, zawsze mam przygotowana podróż w szczegółach, wyrażam 
wdzięczność, codziennie poświęcam czas na ruch itd.  

Zatem należy określić listę swoich normy i zastanowić się nad ich wpływem na 
nasze życie.  
 
 
Ćwiczenie 3 Lista norm 

Określ swoje normy, które sam sobie narzucasz i te, które są spójne z normami 
w Twoim środowisku. Zastanów się, w jakim stopniu i które normy przeszkadzają Ci 
w osiąganiu twoich sukcesów, a które pomagają. Zastanów się, czy Twoje standardy 
nie są zbyt wysokie, które normy chciałbyś zmienić, które stanowią ograniczenie dla 
Twojego otoczenia itp.  
 



64 Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013 

Arkusz do ćw. 3. 
Norma,  

którą sobie narzucasz 
Norma  

w twoim środowisku 
Ograniczenia  

wynikające z norm 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

Po dokładnej analizie zestawu norm utwórz listę nowych. Jest to bardzo trudne 
ćwiczenie, zatem nie spiesz się. Starannie wybierz nowe i przestrzegaj ich. Na przykład: 
jeśli postanowisz dotrzymywać słowa, składaj tylko takie obietnice, z których będziesz 
mógł się wywiązać. Pamiętaj,  że sprostanie normom wymaga wysiłku, wiec dobierz je 
optymalnie do swoich możliwości. 

Powiąż swoje normy z priorytetami i wykonaj ćwiczenie 4. 
 

Ćwiczenie 4. Tabela Twoich priorytetów i norm 
Wypełnij tabelę Twoich priorytetów i norm. Zastanów się, która norma z tabeli 

podtrzymuje dany priorytet. i zaznacz w tabeli.  

Priorytet Norma 
  
  
  
  
  
  

Określ listę norm, które nie wiążą się z Twoimi priorytetami. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Zdecyduj, z której normy chcesz zrezygnować, a którą utrzymać w mocy. Pamiętaj, 

że niektóre Twoje nowe normy mogą spotkać się z niezrozumieniem otoczenia 
i brakiem akceptacji. Postaraj się, aby sceptycy Cię lepiej zrozumieli. Wyjaśniaj 
wątpliwości. 

Normy są ściśle powiązane z priorytetami. Jeśli poznasz swoje priorytety, twoje 
normy staną się jasne. Postaraj się określić, jakich norm jesteś niewolnikiem i uwolnij 
się. Wystrzegaj się również dokonywania ocen innych na podstawie swoich norm. 
Ustalaj normy z innymi a unikniesz konfliktów.  
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