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COACHING NARZĘDZIEM ROZWOJU  
ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW 

 
Cokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy,  

musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, 
 i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania. 

Charles Dickens 
 
 

Streszczenie 

Żyjemy w czasach, w których liczy się fachowość i profesjonalizm dlatego racje społeczne  
i osobiste przemawiają aby starać się rozwijać wysokie kwalifikacje zawodowe oraz zabiegać 
o szansę rozwoju dla siebie i organizacji. Niniejszy artykuł przybliża idee rozwoju pracownika 
nowoczesną metodą, jaką jest coaching. Można wyodrębnić w nim dwie części. Pierwsza z nich 
poświęcona jest rozwojowi w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi, w drugiej omówiony 
został coaching, jako nowoczesna forma wspierania rozwoju pracownika w ujęciu teoretycznym 
oraz praktycznym. 

COACHING AS A PROFESSIONAL DEVELOPMENT TOOL 

Abstract 

We are living in the time where competence and professionalism matter, that is why social rea-
sons say that people should try to develop strong professional qualifications and strive for a de-
velopment change for ourselves and organization.  This article introduces the idea of the modern 
method of employee development, which is coaching. It can be divided into two parts. The first 
one is dedicated to the development in the context of human resource management and the sec-
ond one discusses the coaching, as a modern method of employee development in theory and 
practice. 

 

 
Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie należy do ważnych tematów, zarówno na 
gruncie teoretycznym, jak i praktycznym. W koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi zakła-
da się, że pracownik danej organizacji to jej zasób strategiczny, potencjał, w który należy 
i warto inwestować. Niniejszy artykuł przybliża idee wspomagania rozwoju pracownika no-
woczesną metodą, jaką jest coaching.  
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Rozwój zawodowy w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi 
 
Rozwój zawodowy jest procesem przebiegającym w ramach ogólnego rozwoju człowieka. 
Realizacja wszelkich potencjalnych możliwości rozwoju jest wynikiem naturalnej potrzeby 
rozwoju, wzrostu, do osiągnięcia swojej pełni. Teorie rozwoju zawodowego podkreślają, że 
ten proces ma miejsce w dzieciństwie i trwa do wieku dojrzałego oraz stanowi ciąg decyzji 
uwarunkowanych różnymi czynnikami, w tym biologicznymi, psychologicznymi, ekono-
micznymi a także społecznymi1. Termin rozwój zawodowy został już starannie zdefiniowany 
i opisany. Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjmuje się za K. Czarneckim, że zawodowy 
rozwój człowieka to „Ukierunkowany proces przemian świadomości jednostki, które powsta-
ją w wyniku współzależnego oddziaływania na siebie przedmiotu i podmiotu w poszukiwaniu 
swojego miejsca w podziale pracy, twórczym przekształcaniu siebie i swojego środowiska 
materialnego, społecznego i kulturowego”2. Przyszło nam żyć w czasach, w których liczy się 
fachowość i profesjonalizm dlatego racje społeczne i osobiste przemawiają aby starać się 
rozwijać wysokie kwalifikacje zawodowe oraz zabiegać o szansę rozwoju dla siebie i organi-
zacji. To nie łatwe zadanie wpisuje się w strategię zarządzania zasobami ludzkimi ZZL 
(z ang. human resource management). 

Zarządzanie zasobami ludzkimi można określić, jako strategiczną, jednorodną i spójną 
metodę kierowania najważniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobi-
stym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez or-
ganizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją.  M. Armstrong opi-
sując ZZL twierdzi, że to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najcenniejszymi ak-
tywami organizacji, to znaczy zatrudnionymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie 
i zbiorowo przyczyniają się do osiągnięcia celów tej organizacji3. Pojęcie zarządzania zaso-
bami ludzkimi, które zostało upowszechnione na gruncie literatury amerykańskiej, a następnie 
przeniesione na grunt praktyki biznesowej, ma charakter pojemny i wieloznaczny. Oznacza 
strategiczne, koherentne i kompleksowe podejście do zarządzania ludźmi, którzy stanowią 
najistotniejszy zasób (kapitał) organizacji. Jest ono nastawione na integrację najważniejszych 
celów organizacji z celami każdego pracownika, wynikającymi z jego potrzeb4. Rozwój zaso-
bu ludzkiego zyskuje obecnie coraz większe znaczenie. Motywem przewagi konkurencyjnej 
organizacji stać się może zdolność zatrudnionych do tworzenia innowacji oraz projektowania 
i wdrażania długookresowych zmian rozwoju przedsiębiorstwa. W obecnych czasach silnej 
konkurencji rynkowej istotne staje się właściwe kreowanie postaw pracowników tak, by były 
one zgodne z potrzebami organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest określoną koncep-

                                                 
1 B. Rzeczkowski, Rozwój zawodowy człowieka, http://www.sdsiz.pl/index.php/dla-doradcow-

zawodowych/rozwoj-zawodowy-czowieka (pobrano: 28.05.2013r.). 
2 K. Czarnecki, Psychologia zawodowa rozwoju człowieka, Kraków 1998, s. 29.  
3 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007, s. 29. 
4  C. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007, s. 13-14. 
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cją zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby te postrzega-
ne są w niej jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności. Postuluje się strate-
giczną integrację spraw personalnych ze sprawami biznesowymi, aktywną rolę kierownictwa 
liniowego w rozwiązywaniu kwestii personalnych oraz wskazuje się na potrzebę kształtowa-
nia kultury organizacyjnej oraz budowanie zaangażowania pracowników, jako narzędzi osią-
gania celów5. Rozwój zasobów ludzkich to wszelkie działania podejmowane w ramach 
wsparcia i realizacji procesu doskonalenia kwalifikacji i motywacji pracowników. A. Pocz-
towski, określając rozwój mówi o przedsięwzięciach „wzbogacania wiedzy, rozwijania zdol-
ności, kształtowania wartości, postaw, umiejętności, a także dbania o kondycję fizyczną 
i psychiczną osób wykonujących pracę”6. Optymalizacja rozwoju zawodowego powinna pro-
wadzić w rezultacie do działań zawodowych realizowanych na coraz wyższym poziomie.  
O. Lundy i A. Cowling potwierdzają, że właściwie dobrane działania edukacyjne prowadzą 
do rozwoju pracowników7. Istotnym zadaniem rozwoju poza wzrostem efektywności wyko-
nywanych zadań pracownika jest skorelowanie rozwoju kapitału ludzkiego z rozwojem i wy-
nikami firmy. Aby współzależność ta miała miejsce, konieczne jest dostosowanie rozwoju 
pracownika do potrzeb organizacji. Wynika z tego, iż rozwój zawodowy musi być integralnie 
związany z wytyczonymi celami8. Przez rozwój zatrudnionych powinniśmy rozumieć proces 
podnoszenia kwalifikacji w celu zwiększenia ich sprawności działania. Istotą współczesnego 
świata jest stale wzrastające znaczenie informacji i wiedzy. Posiadanie wiedzy jest czynni-
kiem decydującym o zdolności do przetrwania i rozwoju całych społeczeństw, organizacji czy 
jednostek. Umiejętność pozyskiwania, przekazywania i kreowania wiedzy oraz informacji jest 
czynnikiem determinującym konkurencyjność i skuteczne działanie w zglobalizowanym  
i nieustannie zmieniającym się otoczeniu. W ostatnich latach zauważa się rozwój koncepcji 
związanych z zarządzaniem wiedzą, zarządzaniem kapitałem intelektualnym czy modelem 
organizacji uczącej się. Wszystkie te koncepcje koncentrują się na odkrywaniu, rozwijaniu 
umiejętności i wprowadzaniu przemyślanych zmian poprzez aktualizację posiadanych umie-
jętności i wiedzy, przez nieustające kształcenie i planowany rozwój9. Z uwagi na to, że zmia-
na jest czymś stałym – zarządzanie zasobami ludzkimi oparte o proces rozwoju kwalifikacji 
musi odbywać się w sposób permanentny. Proces ten powinien być reakcją na zachodzące  
i antycypowane zmiany w warunkach działania, a także stanowić jednocześnie czynnik tych 
zmian. Proces rozwoju, z uwagi, że występuje w nim wiele podmiotów, a także ze względu na 
korzystanie w jego toku z różnych form i metod, stanowi przedsięwzięcie złożone10. Zadanie 

                                                 
5 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Warszawa 2007, s. 34. 
6 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2003, s. 294. 
7 O. Lundy, A. Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2001, s. 247-249. 
8 A. Stocka. Coaching a rozwój zawodowy pracownika,  http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/97-

coaching-a-rozwoj-zawodowy-pracownika (pobrano: 28.04.2013r.). 
9 J. Kamińska, Wykorzystanie mentoringu i coachingu w bibliotece jako uczącej się organizacji, 

http://www.mentoringwbiznesie.pl/mentoring/uploads/Kaminska.Joanna_0507.pdf (pobrano: 30.04.2013 r.). 
10 B. Babczyński, Nowoczesne formy rozwoju pracownika, 

www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_Nowoczesne_formy _rozwoju_pracownika.pdf (pobrano: 30.04.2013 r).  
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świadomego rozwoju staje się najważniejszym elementem skutecznego zarządzania zasobami 
ludzkimi. Proces ten ma na celu wyposażenie zatrudnionego w niezbędną wiedzę 
i kompetencję umożliwiające swobodne wykonywanie obecnych i przyszłych zadań. Postawy 
innowacyjności, zaangażowanie, odpowiednio wykorzystany potencjał intelektualny stanowią 
gwarancję przewagi organizacji w walce o klienta i pozycję rynkową. Skuteczną metodą pro-
wadzącą do takiego stanu rzeczy stanowi rozwój pracowników poprzez coaching11.  

 
 

Historyczny rys coachingu 
 
Początki coachingu stosowanego w biznesie datowane są na lata 30-te ubiegłego stulecia 
i dotyczą wprowadzania przez przełożonych w działach sprzedaży różnych metod wzrostu 
indywidualnej efektywności pracownika12. W 1958 roku powstała koncepcja szkoleń w miej-
scu pracy „Training on the Job”. O coachingu, jako o konkretnej metodzie zaczęto mówić  
w końcu lat 70. XX w. Okres ten stał się inspiracją metodologicznych podstaw coachingu  
w biznesie opartych na wybranych metodach stosowanych w sporcie. Okres kształtowania się 
coachingu przypada również na rozwój psychologii, zwłaszcza poznawczej, która zakładała, 
że każdy człowiek funkcjonuje według indywidualnie stworzonej wizji świata. Nauka ta, 
oparta o wytyczne psychologów fenomenologicznych, podkreśla istnienie silnej korelacji 
wpływu naszych myśli na osiągnięcia13. Za początek coachingu na światowym poziomie 
można uznać wydanie książki Tima Galleway’a „The inner game of tennis” z 1974 roku,  
w której autor podzielił się ze światem swoją postępową myślą, że najlepszą drogą do osią-
gnięcia sukcesu przez sportowców nie jest dawanie im rad, ale zadawanie odpowiednich  
i trafiających w sedno pytań, które pomogą im korzystać z własnych doświadczeń”14. Poja-
wienie się tzw. skutecznych trenerów, którzy wielokrotnie nie byli wcześniej związani ze 
sportem zafascynował świat. Ich kompetencje, bowiem wykraczały poza granice przeciętnego 
instruktora sięgając kompetencji coacha15. Świat biznesu zapragnął przenieść tą metodę na 
własny grunt. Zatrudniano instruktorów sportowych pracujących tą metodą z managerami. 
Jednakże efekty nie były tak imponujące, jak w wypadku sportowców. Świat biznesu okazał 
się bardziej skomplikowany, dlatego pojawili się psychologowie, a nieco później trenerzy, 
popularyzujący efektywność szkoleń. I tak pod koniec lat 80. ub. wieku w USA zaczyna two-
rzyć się odrębna grupa coachów scalających wiedzę coachów sportowych, psychologów  
                                                 

11 A. Stocka. Teoretyczne podstawy coachingu, http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/92-
teoretyczne-podstawy-coachingu (pobrano: 28.04.2013 r.). 

12 M. E. Berg, J. T. Karlsen, Mental models in project management coaching,[w] Engineering Management 
Journal, numer 19 (3), 2007, s. 3-11. 

13 A. Stocka. Teoretyczne podstawy coachingu, http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/92 
teoretyczne-podstawy-coachingu (pobrano: 28.04.2013 r.). 

14 Ł. Brzeziński, Coaching – receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy, [w:] Przegląd Naukowo 
Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań,  Rok V numer 3/2012 (16), s. 155. 

15 A. Stocka. Teoretyczne podstawy …, op. cit. 
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i trenerów. Dzięki dostrzeżeniu korelacji psychologii i biznesu, zaczęto doceniać wartości 
płynące z badań w zakresie zachowań, myśli i emocji, których wnioski wyryły się w ewolucji 
metody coachingu. Dzięki pracy takich badaczy jak M. Berga i A. Karlsena, coaching lat 80. 
XX w. zaczął kłaść nacisk na facylitację procesu nauki i uzyskiwanie ponadprzeciętnych re-
zultatów w pracy. Wymiana doświadczeń w relacji przełożony – pracownik, inspirująca do 
osiągania wysokich wyników, przyczyniła się do skrystalizowania obecnie znanego nam co-
achingu16. 

Słowo coach jest zapożyczeniem z języka francuskiego. Jego archetypem jest słowo 
kocsi pochodzącego od nazwy węgierskiego miasteczka Kocs, które specjalizowano się 
w XVI wieku w produkcji powozów17. W języku angielskim słowo coche oznacza ‘powóz’. 
Zadaniem komfortowo wykończonego powozu będącym środkiem transportu ludzi, było 
przemieszczanie osoby lub grupy osób z jednego miejsca – punktu wyjścia – do innego miej-
sca – punktu przeznaczenia. Woźnicę nazywano coachem, a przewożenie ludzi – coachin-
giem18. W XVIII wieku coachem w angielskich szkołach nazywano osoby wspierające 
uczniów w przygotowaniu do egzaminów w XIX wieku termin ten zaczął być kojarzony  
z dyscyplinami sportowymi19. Pojęcie coachingu w biznesie spopularyzował uczeń T. Gall-
weya, Sir J. Whitmore, wydając w 1992 roku książkę „Coaching for Performnce”. Ostatecz-
nie coaching został doceniony i powszechnie uznany za metodę wspierania rozwoju zawodo-
wego pracowników wraz z założeniem przez T. Leonarda w 1992 roku Coach University. Od 
tego czasu na całym świecie powstało wiele szkół propagujących idee coachingu20.  
 
 
Coaching, jako metoda wspomagania rozwoju pracowników  
 
Na obecnym etapie rozwoju coachingu w Polsce istnieje duży chaos definicyjny. Coachin-
giem nazywane nieraz jest to, co z coachingiem nie ma nic wspólnego, a także coachingiem 
nazywane jest to, co niektórzy chcieliby, żeby nim było a nie jest. Spróbuję więc uporządko-
wać terminologię. 
 Jak wynika z wyżej opisanej historii coachingu na początku coachowie pracowali 
przede wszystkim z menedżerami wyższego szczebla wspierając ich w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi oraz w poprawie własnej efektywności w działaniu, przy jednoczesnej trosce 
o zachowanie równowagi życia zawodowego i osobistego. Wysoka skuteczność tych działań 
spowodowała, że coaching zaczął być stosowany w pracy z przedstawicielami różnych zawo-

                                                 
16 Y. B. Chung, M. C. A. Gfroerer, Career coaching: practice, training, professional, and ethical issues, 

The Career Development Quarterly, numer 52 (2), 2003, s. 141-153. 
17 M. E. Berg, J. T. Karlsen, Mental models in project management …, op. cit. s. 4. 
18 R. Dilts: Od przewodnika do inspiratora, Warszawa 2006, s. 12.  
19 A. Vickers, S. Bavister, Coaching, Gliwice 2007, s. 7.  
20 A. Vickers, S. Bavister, Coaching, op. cit., s. 31.  
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dów na różnych stanowiskach i funkcjach21. Według Międzynarodowej Federacji Coachów 
(International Coach Federation), największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów, 
„(…) coaching to trwająca przez określony czas relacja między coachem a klientem, która 
pomaga mu osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. 
Poprzez coaching klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i pod-
nosi jakość swojego życia”22. Coaching stanowi jedną z najprężniej rozwijających się profesji 
dwudziestego pierwszego wieku. Zastosowanie znalazł zarówno w wielkich korporacjach, jak 
i małych firmach. W literaturze przedmiotu można natrafić na wiele definicji coachingu. Jak 
podaje druga co do wielkości organizacja zrzeszająca profesjonalnych coachów „(…) co-
aching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go  
w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski  
i zasoby”23. S. Thorpe oraz J. Clifford w swoim „Podręczniku coachingu” prezentują taką to 
jego definicję: „(…) pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez 
refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność lub wiedzę”24. H. Król twierdzi, że „(…) 
coaching jest to odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona metoda szkolenia pracownika 
przez odpowiedniego trenera (tzw. jeden na jednego), polegająca na rozwoju wiedzy, umie-
jętności i postaw uczącego się w celu zwiększenia indywidualnego (jak i organizacji) kapitału 
ludzkiego”25. Coaching, zatem to specyficzna metoda wspomagania rozwoju pracownika wy-
korzystywana w dużej mierze podczas projektów związanych z zarządzaniem zmianą, może 
być rozumiany, jako proces rozwijający pojedyncze jednostki lub organizacje w rozwoju  
i poprawie efektów działania. W praktyce zarządzania zasobami ludzkimi współistnieją dwa 
rodzaje coachingu: coaching, jako wsparcie menedżera oraz coaching, jako styl kierowania  
i metoda współpracy menedżera z podwładnymi26. W wymiarze indywidualnym – proces 
coachingu wpływa na zwiększenie potencjału twórczego pracownika w procesie efektywnej 
realizacji podjętych działań i wytyczonych celów, w świadomym podejściu do rozwoju karie-
ry zawodowej, w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji, zwiększenia pewności działania 
i otwartości na opinie i poglądy innych. W wymiarze organizacyjnym – proces coachingu 
wpływa na efektywność funkcjonowania organizacji poprzez rozwój kompetencji poszcze-
gólnych pracowników, skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, usprawnienie pracy zespo-
łowej oraz kultury organizacyjnej27. Coaching stanowi jeden z najefektywniejszych i najszyb-

                                                 
21 Ł. Brzeziński, Coaching – receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy, [w:] Przegląd Naukowo 

Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań,  Rok V numer 3/2012 (16), s. 155. 
22 International Coach Federation. http://coachu.pl/669-Czym_jest_coaching.html (pobrano: 14.05.2013 r.). 
23 A. Ratajczyk, P. Filipczuk, Definicja coachingu, www.iccpoland.pl (pobrano: 14.05.2013 r.). 
24 S. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik coachingu, Poznań 2004, s. 17. 
25 H. Król, Proces szkolenia pracowników, [w:]  A. Ludwiczyński (red.),  Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Warszawa 2007. 
26 A. Stocka, Wpływ coachingu na rozwój organizacji, http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/98-

wplyw-coachingu-na-rozwoj-organizacji (pobrano: 28.04.2013 r.). 
27 M. Fryczyńska, M. Jabłońska-Wołoszyn, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, 

Warszawa 2008, s. 127. 



Coaching narzędziem rozwoju zawodowego pracowników 

 

119 

szych narzędzi rozwojowych polegających na doskonaleniu kompetencji pracowniczych  
i wdrażania ich w codziennej pracy. Wpływa na rozwój potencjału tkwiącego w samym pra-
cowniku, jak i w całej organizacji. Proces oparty jest o indywidualne cele pracownika, coach 
skupiony jedynie na jego potrzebach, adekwatny dobór zadań i ćwiczeń gwarantują zindywi-
dualizowane podejście, co wpływa na uzyskiwanie konkretnych, spodziewanych efektów. Jak 
twierdzi A. Augustyn „(…) to proces wydobywania pełnego potencjału osoby i/lub organiza-
cji. Przebiega on w postaci indywidualnych sesji, podczas których coach razem z klientem 
(podopiecznym, ang. coachee) szukają najlepszych rozwiązań problemów czy dylematów 
oraz umożliwiają klientowi rozwój pożądanych kompetencji, dostępu do nowych obszarów 
wiedzy, czy wreszcie wzrost samoświadomości. Co więcej, klient zdobywa umiejętność sa-
modzielnego rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości”28. Jak dodaje E. Parsloe 
coaching to: (…) planowany dwustronny proces, w którym człowiek rozwija umiejętności  
i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne 
sprzężenie zwrotne29. Reasumując przytoczone definicje, można stwierdzić, że:  

• Coaching to profesjonalna pomoc świadczona przez odpowiednio wykwalifikowanego 
osobistego trenera (coacha) na rzecz rozwoju klienta (np.: menedżera),  

• Coaching to proces oparty na partnerstwie coacha i klienta. Jego celem jest rozwój 
klienta w kierunku, który dla niego i według niego będzie odpowiedni oraz za pomocą 
takich środków, które będą mu w tym pomocne,  

• Coaching umożliwia poszerzanie świadomości klienta, dokonywania zmian, doskona-
lenia kwalifikacji zawodowych,  

• Coaching to proces dynamiczny, w którym klient zmienia się w kierunku dla siebie 
wartościowym30. 
Pracując z menedżerem mówi się o coachingu biznesowym, czyli takim, w którym 

proces skupia się wokół tematów zawodowych, związanych z organizacją31. Pracownicy ko-
rzystają z osobistego coacha w celu poprawy swojej efektywności. Proces polega wówczas na 
odkrywaniu swojej samoświadomości w perspektywie potrzeb, umiejętności i motywacji. 
Przeważnie odnosi się do obszarów zawodowych takich jak wzrost efektywności menadżera, 
doskonalenie jego kompetencji zarządczych takich jak: delegowanie, komunikacja, motywo-
wanie, rozliczanie i itp.32 Jak wskazuje M. Downey, „(…) coaching jest sztuką –  
w tym sensie, że gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć się technika. Trener  
w pełni angażuje się w pracę z podopiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca 
                                                 

28 A. Augustyn, Coaching – turbodoładowanie dla pracownika, 
http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/2029020, 74785,4866635. html (pobrano: 18.05.2013 r.). 

29 E. Parsloe, Coaching i mentoring, Warszawa 1998, s. 10. 
30 M. Szczygieł,  Coaching jako narzędzie rozwoju kompetencji przywódczych menedżera, [w:] Edukacja 

Ekonomistów i Menedżerów, Warszawa 2008. 
31 D. Miąsek, Life coaching menadżera, http://www.hrnews.pl/CoachingArticle.aspx?id=14 (pobrano: 

14.05.2013 r.). 
32 A. Stocka, Wpływ coachingu na rozwój organizacji, http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/98-

wplyw-coachingu-na-rozwoj-organizacji (pobrano: 28.04.2013 r.). 
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dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo”33. Tak prowadzony pro-
ces coachingu pomaga dodatkowo rozwinąć poczucie odpowiedzialności zarówno za własny 
rozwój jak i rozwój firmy. Stanowi doskonałą metodę umożliwiającą wykorzystanie przez 
pracownika wiedzy zdobytej podczas szkoleń czy treningów. Poza tym, ta forma wsparcia 
menedżerów pozwala na: 

• rozwój umiejętności menedżerskich i przywódczych,  
• usprawnienie procesu podejmowania decyzji i osiągania celów, 
• zwiększenie produktywności i szybkości działań, 
• uwolnienie nowych pokładów energii i motywacji, 
• wzmocnienie naturalnej siły i pewności siebie, 
• dostarczenie niezwykle prostych i skutecznych wskazówek oraz narzędzi niezbędnych 

do pracy, 
• skoncentrowanie się na celach i zadaniach34. 

Coaching jest procesem wymierzonym zarówno na doraźne rozwiązywanie pojawiają-
cych się problemów jak i długofalowy rozwój. Podstawowym narzędziem tego rozwoju jest 
rozmowa o bardzo konkretnej, określonej strukturze, w której odkrywa się problem i wspólnie 
z pracownikiem planuje jego rozwiązanie. Kluczową zasadą jest to, by to pracownik, jako 
pierwszy dokonywał zarówno diagnozy problemu, jak i określił sposób na jego rozwiązanie. 
Dzięki temu, przy wsparciu coacha uczy się on samodzielnej analizy swoich działań i szuka 
rozwiązań, pozwalających na wyeliminowanie problemów w przyszłości35. 

Żeby niniejsze opracowanie nie było fragmentaryczne a stanowiło raczej podejście ca-
łościowe, należy rozważyć nie tylko coaching w ujęciu teoretycznym, ale przyjrzeć się jemu 
na gruncie praktycznym, w polskiej rzeczywistości. 

Coaching korzysta z bogatego obszaru metodologicznego, wykorzystuje szeroką gamę 
technik, podejść, modeli czy zastosowań. Daje organizacjom wielkie możliwości, wskazując 
jednocześnie konieczność rozwijania kompetencji zarządzania coachingiem, projektowania 
tego procesu, wyznaczania celów i monitorowania postępów36. Coaching w zarządzaniu za-
sobami ludzkimi rozumiany będzie jako proces szkoleniowy, nastawiony głównie na wy-
kształcenie i doskonalenie umiejętności pracownika, prowadzony najczęściej w układzie je-
den szkolący na jednego szkolonego. Chodzi o uzyskanie rezultatów, które umożliwią spo-
kojne oraz skuteczne zarządzanie jednostką lub grupą oraz odnoszenie sukcesów37. Zarządza-
nie zasobami ludzkimi poprzez coaching skupia się na motywowaniu, inspirowaniu do dzia-
łania oraz zwiększania osiągnięć. To forma szkolenia polegająca na określeniu celów pra-
                                                 

33 E. Parsloe, M. Wray, Trener i mentor, Kraków 2002, s. 48. 
34 A. Stocka, Wpływ coachingu na rozwój organizacji, http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/98-

wplyw-coachingu-na-rozwoj-organizacji (pobrano: 28.04.2013 r.). 
35 K. Klostowska-Kustosz, Personel i zarzadzanie, http://www.achieveglobal.pl/zasoby-wiedzy/prasa/ 

przywodztwo/skuteczny-coaching.html (pobrano: 18.05.2013 r.). 
36 A. Stocka, Wpływ coachingu na rozwój organizacji, http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/98-

wplyw-coachingu-na-rozwoj-organizacji (pobrano: 28.04.2013 r.). 
37 J. Starr, Coaching, Warszawa 2005, s. 10-11.  
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cownika w jego pracy oraz wsparcie ze strony coacha w usuwaniu barier uniemożliwiających 
optymalne działanie. Rolą coacha jest przywództwo na najwyższym poziomie – obejmuje 
przekazywanie informacji o celu i przyczynach działania czy pomoc w określeniu sposobu 
tego działania (zachowania, jak i nastawienie). Coach wywiera wpływ na  ludzi, zachęcając 
ich do efektywniejszego funkcjonowania. Wspiera pracowników w taki sposób, aby firma 
osiągnęła lepsze wyniki. Sztuka zarządzania zasobami ludzkimi poprzez coaching polega na 
odpowiednim postrzeganiu pracowników, na poszukiwaniu, badaniu i odkrywaniu ich moc-
nych stron, niezależnie od długości i stopnia trudności tego procesu, a następnie na zachęce-
niu ich do wykorzystania tych mocnych stron38. Skuteczne posługiwanie się coachingiem 
znajduje wydźwięk w strategicznym funkcjonowaniu organizacji, mając wpływ na jakość 
procesów planowania, rozwoju, ocen okresowych, satysfakcji pracowników, projektów doty-
czących zmiany, reorganizacji czy innowacji. Celem coachingu w organizacji jest rozwój 
osobisty pracownika, mający na celu doskonalenie jego zawodowego funkcjonowania39. Co-
aching przez pracodawców zaczyna być postrzegany jako skuteczna metoda rozwojowa, któ-
rej aplikacja bezpośrednio przekłada się zarówno na poprawę wyników, jak i motywację pra-
cowników. Tradycyjne metody dotyczące nakazu i kontroli zastępowane są przez bardziej 
efektywne style zarządzania zasobami ludzkimi oparte na inspirowaniu i zachęcaniu do kre-
atywnego myślenia40.  

Jak potwierdzają badania European Coaching Survey z 2008 roku (Rys.1), coaching   
w Polsce jest w fazie początkowego rozwoju41. Potwierdza to kilka faktów: 

• Zainteresowanie coachingiem. Według szacunków Polskiej Izby Szkoleniowej dopiero 
około 15% firm w Polsce jest zainteresowanych coachingiem – wynika z raportu 
„Szkoła dla coacha”.  

• Struktura wieku trenerów. Statystyczny polski coach to osoba zaskakująco mło-
da. Według raportu około 50% polskich szkoleniowców ma poniżej 30 lat, z kolei 
40% mieści się w przedziale wiekowym 40-50 lat42. 

• Zarejestrowanie coachów. Jak wskazuje magazyn „Coaching” na podstawie raportu 
„Coachowie – Polska i Europa” przeprowadzonego przez Polskę Izbę Firm Szkole-
niowych na rynku polskim jest ponad 3000 zarejestrowanych coachów. Przeciwsta-
wiając te dane do danych z rynku angielskiego, gdzie zarejestrowanych jest ponad 

                                                 
38 M. Holiday, Coaching, mentoring i zarządzanie, Gliwice 2001, s. 15-16. 
39 A. Stocka, Wpływ coachingu na rozwój…, op. cit., http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/98-

wplyw-coachingu-na-rozwoj-organizacji (pobrano: 28.04.2013 r.). 
40 Ibidem. 
41 D. Peterson, Executive coaching in a cross-cultural context, [w:] Consulting Psychology Journal: Prac-

tice and Research, 2007, numer 59(4), s. 261. 
42 Rynek coachingu z dobrymi perspektywami, http://hrstandard.pl/2010/08/03/rynek-coachingu-z-dobrymi-

perspektywami/ (pobrano:12.05.2013 r.). 
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25 000 coachów, można śmiało stwierdzić, że u nas zawód ten rzeczywiście dopiero 
się rozwija43. 

Ciągle trwają prace nad tym by coaching został określony w krajowych przepisach i do-
czekał się odpowiednich regulacji prawnych. Rynek coachingowy w Polsce jest młody  
i jego wartość w poprzednim roku oscylowała wokół 35 mln złotych. Fakt ten potwierdza, że 
sektor coachingu posiada spory potencjał i jest niewątpliwie perspektywiczny i bardzo intrat-
ny dla całej branży HR44. W niektórych krajach (np. Holandia, Luksemburg, Szwecja) co-
aching jest potężną dziedziną przemysłu. Patrząc jednak na wzrost zainteresowania i inten-
sywny rozwój coachingu w Polsce, zapewne w najbliższych latach sytuacja ta ulegnie zmia-
nie. Obserwując cykle coachingu, można określić kolejne jego fazy: wprowadzanie, rozwój, 
dojrzałość i schyłek. Według badań K. Tulpy i F. Bressera w żadnym z 35 badanych krajów 
coaching nie znajduje się w fazie schyłkowej. 
 

 
Rys. 1. Cykl rozwoju coachingu. 

Źródło: K. Tulpa, F. Bresser, Coaching in Europe, [w:] Diversity in Coaching pod red. J. Passmore, Kogan Page, 
London and Philadelphia 2009. 

 

Podsumowanie 

Człowiek stanowi jedyny w swoim rodzaju kapitał organizacji, który wart jest inwestowania 
mimo, że z reguły jest to kosztowne, ale jak się okazuje wysoce opłacalne. „Można nawet 
powiedzieć, że rozwój kadr stanowi zasadniczą strategię przeżycia i rozwoju organizacji. 

                                                 
43 Magazyn Coaching, Coach – zawód przyszłości, http://coaching.focus.pl/2013/04/25/coach-zawod-

przyszlosci/ (pobrano: 12.05.2013 r.). 
44 Ibidem. 
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Rozwój pracowników powinien więc być podstawową wartością zarówno dla organizacji, jak 
i dla niego samego”45. Wymogi współczesnego rynku, nieustanne zmagania z konkurencją 
i chęć pozyskania nowych klientów wymaga nie tylko od przedsiębiorstw wysokiej jakości 
produktów i usług, ale też wysoko wykwalifikowanej kadry. Dlatego współczesny pracodaw-
ca powinien dużą wagę przywiązywać do możliwości rozwoju kapitału ludzkiego. Szanse na 
wzrost i sukces przedsiębiorstwa są ściśle powiązane z potencjałem rozwojowym pracowni-
ków. Coraz częściej pracownicy wybierając firmę, kierują się możliwością zapewnienia im 
szans na rozwój wiedzy i doskonalenie kompetencji. Ambitnemu pracownikowi nie wystar-
czy już raz kiedyś odbyć szkolenie. Poszukuje on możliwości uczenia się z najlepszych źró-
deł. Oczekuje wsparcia w rozwoju związanym z pracą. Pragnie rozwijać nie tylko kompeten-
cje ściśle związane ze stanowiskiem pracy, ale również dbać o własne zainteresowania i za-
spakajać ambicje rozwojowe życia osobistego. Zarządzanie zasobami ludzkimi dotyczy ludz-
kiej strony zarządzania przedsiębiorstwem i relacjami zatrudnionych w tym zakładzie pracy. 
Jego celem jest zapewnienie, aby pracownicy przedsiębiorstwa, byli wykorzystywani tak, aby 
pracodawca osiągnął największe możliwości korzystania z ich zdolności, a zatrudnieni uzy-
skali zarówno materialne, jak i psychologiczne nagrody wynikające z ich pracy46. Pracodaw-
cy, którzy pragną zachęcić i zatrzymywać wartościowych pracowników powinni zauważać 
wewnętrzną potrzebę rozwoju pracownika i aktywnie pomagać mu w tym. Rozwój zatrudnio-
nego stanowi jeden z najważniejszych celów funkcji personalnej organizacji. Jest to istotne, 
gdyż dla pracownika niejednokrotnie większą nagrodą staje się wyzwanie na drodze rozwoju 
kompetencji (np.: awans wewnętrzny) niż określona pensja. Sposobem uzupełniającym trady-
cyjne metody rozwoju pracowników coraz częściej w Polsce staje się coaching. 
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