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Coaching menedżerski źródłem przewagi konkurencyjnej 

Motto: „Technika coachingu polega na wydobywaniu moc-
nych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier 
i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im 
bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching 
koncentruje się na rozwiązaniu, promując rozwój nowych 
strategii myślenia i działania.” 

Robert Dilts 

Coaching to wyjątkowa metoda rozwoju osobistego. Ostatnio coraz 
częściej stosowana w organizacjach i coraz bardziej doceniana ze względu 
na swoją skuteczność i trwałość zmian jakie są wprowadzane za jej pomo-
cą. Obecnie, kiedy środowisko biznesowe to środowisko szybkich zmian 
i ekstremalnej konkurencji istotna jest identyfikacja zmiennych, które mogą 
pomóc firmom stawić czoła i przezwyciężyć te wyzwania. Badania wykazu-
ją, że samoocena własnej skuteczności nie tylko może wpływać na osią-
gnięcia, ale może również wpływać na podejmowanie inicjatywy, 
wytrwałość i podejmowanie działań celowych. W artykule pokazano rolę 
coachingu kierowniczego jako skutecznej metody budowania własnej sku-
teczności i wydajności. Na próbie 10 przedsiębiorców stwierdzono, że coa-
ching menedżerski może zwiększyć poczucie własnej skuteczności, co 
z kolei w pełni przekłada się na wydajność. Uogólniając, coaching mene-
dżerski sprawdza się jako metoda inicjująca proces trwałych zmian w po-
dejmowaniu skuteczniejszych zachowań i działań w obliczu wyzwań 
i trudnych sytuacji, a co za tym idzie wykorzystanie coachingu menedżer-
skiego przez organizację wspierając pracowników, zwiększa ogólną ela-
styczność organizacji, a tym samym można uznać to za czynnik wpływający 
na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej.  

1. Wstęp

W wielu organizacjach działających w Polsce w ciągu ostatnich lat wytwo-
rzył się styl zarządzania opierający się na przekonaniu, że liczy się jedynie praca 
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i że w biznesie chodzi wyłącznie o zarabianie pieniędzy. Życie prywatne pra-
cownicy powinni zostawić przed drzwiami wejściowymi firmy. Jednak czy 
w istocie jest to możliwe? Czy rzeczywiście nasze problemy, z którymi boryka-
my się na gruncie pozazawodowym nie wpływają na naszą wydajność w pracy? 
Ludzie nie są jedynie pracownikami w ciągu dnia, a dobrymi rodzicami wieczo-
rem. Nie jest również prawdą, że pozostawiają swoje emocje związane z tą sferą 
i wchodzą do firmy wnosząc jedynie swój intelekt. Nie można więc oddzielić 
życia prywatnego od pracy, a więc spraw indywidualnych i rodzinnych, osobi-
stych i społecznych. Trzeba patrzeć na człowieka wielowymiarowo uwzględnia-
jąc różne aspekty jego życia i związane z nimi problemy, wartości i przekonania. 
Menedżerowie, którzy odkryli, że, choć ważne jest zarabianie pieniędzy, to ist-
nieją również inne sprawy – są zdolni budować organizacje w oparciu o zaufanie 
i wzajemny szacunek. Takie organizacje są zdolne do efektywniejszego osiągania 
celów. Metoda budowania organizacji w oparciu o zaufanie polega na tym, że 
szanuje się odmienność każdego jej członka. Na świecie, a od niedawna również 
w Polsce coraz częściej jest wykorzystywany coaching, co widoczne jest zarów-
no w rozwijającym się zainteresowaniu i zapotrzebowaniu potencjalnych klien-
tów indywidualnych i organizacyjnych, jak i w będącej odpowiedzią na to 
zapotrzebowanie, powiększającej się ofercie usług coachingowych 1. Także ba-
dania pokazują rosnące znaczenie coachingu dla polskich firm, które coraz czę-
ściej traktują wdrażanie go jako jeden z priorytetów organizacyjnych, przypisują 
go zadaniowo i koordynacyjnie kierownictwu działów HRM, inwestując jedno-
cześnie w rozwój kompetencji pracowników, zarządzanie talentami czy zindywi-
dualizowane planowanie karier 2, 3, 4. 

2. Przegląd definicji i odmian coachingu 

2.1. Definicje coachingu 

Coaching wciąż znajduje się w początkowej fazie swojego rozwoju i ciągle 
budzi liczne wątpliwości. Samo wyrażenie nie zagościło jeszcze na stałe w słow-
nikach, ponadto nie ma jeszcze żadnych regulacji czy standardów, co wraz 

1 Porębska J., Coaching. Tylko moda czy szansa na rozwój?, „Gazeta Prawna”, 7 stycznia 
2005, nr 5. 
2 por. Deloitte Raporty 2007, 2008. 
3 Kaźmierczak A., Sowińska-Bonder K., HR Trends in Poland: Current State and Devel-
opment Plans of the HR Function in Poland, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2007, 
nr l, ss. 115-126. 
4 Pocztowski A., Urbaniak B., Trends in Human Resource Management – Poland, „Za-
rządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2007, nr 6, ss. 105-113. 
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z wieloma różnymi podejściami do tego zagadnienia powoduje dość spore za-
mieszanie. W takiej sytuacji można by zadać pytanie: Czym w istocie jest coa-
ching? Coaching jako dyscyplina będąca w fazie kształtowania dopiero 
ustanawia swoje podstawy pojęciowe, ma rozmyte granice i wymaga dookreśla-
nia własnej istoty oraz precyzyjnego odróżnienia od dyscyplin pokrewnych, 
czemu również służyć mają formułowane definicje [Parsloe i Wray 2002, Haw-
kins i Smith 2006]. Duże znaczenie dla tworzenia definicji coachingu ma także 
geneza jego powstania, którego początków należy się doszukiwać zarówno 
w multidyscyplinarnym, teoretycznym dziedzictwie [Stober i Grant 2006], jak 
i w zdroworozsądkowej działalności oraz doświadczeniach mimowolnych prak-
tyków, którzy nie nazywając siebie coachami, spontanicznie i intuicyjnie wspie-
rali rozwój określonych osób (por. Brock 2008). Wielość dyscyplin, na których 
bazie powstawał i obecnie rozwijany jest coaching, odzwierciedla się w formułowa-
nych definicjach [Sherman i Freas 2004]. Wpływ pedagogiki na przykład widoczny 
jest w definicjach, w których kładziony jest nacisk na proces nauczania i uczenia się 
ludzi w trakcie ich życia i w wybranych jego sferach [Hudson 1999, Laskę 2004]. 
Inspiracje socjologiczne i z zakresu komunikowania społecznego odnaleźć można 
w definicjach podkreślających rolę interakcyjności, konwersacji i szerszego kontek-
stu działania [Grane 1998, Zeus i Skiffington 2000, Starr 2005]. Natomiast odwoła-
nie do psychologii, jej odmian i wszelkich nurtów, od behawioralnego, poprzez 
psychoanalityczny, poznawczy, aż po szkoły systemowe i narracyjne, dostrzegalne 
jest w akcentowaniu psychiki, indywidualnego potencjału i zmiany zachowania [Pel-
tier 2005; Kilburg 2004; Stober i Grant 2006]. W definicjach widoczne są także od-
niesienia do nauk o zarządzaniu i teorii rozwoju organizacji [Evered i Selman 1989; 
Ulrich 2006], doradztwa zawodowego [Schein 2006] czy nawet filozofii i teologii 
[Silsbee 2004; Stoltzfus 2005]. Są także definicje łączące w sobie wiele wątków 
dyscyplinarnych, których proporcje i akcenty rozłożone są zależnie od zainteresowań 
autora, głównie jego praktycznego bądź naukowego zaplecza i dążenia do nadania 
temu właśnie zapleczu czołowej roli w ukształtowaniu koncepcji i praktyki coachin-
gu [Sherman i Freas 2004]. Tym samym należy przyznać rację Mike’owi Collinsowi 
(2005), który trafnie wskazuje, że treść definicji coachingu zależy od tego, kto ją 
formułuje i komu ma ona służyć oraz jaką reakcję chcielibyśmy wywołać u od-
biorcy. Mamy zupełnie różne definicje coachingu przygotowywane przez nau-
kowców, firmy szkoleniowe, ekspertów coachingu, stowarzyszenia 
profesjonalne, coachów, menedżerów i wiele innych osób powiązanych z coa-
chingiem. Różne cele i interesy, odmienne podstawy konceptualne i różne okolicz-
ności sprawiają, że niezwykle trudno stworzyć definicję satysfakcjonującą 
wszystkich zainteresowanych. Zarówno w teorii przedmiotu, jak i w biznesowej 
praktyce istnieje więc wiele definicji, podejść i szkół coachingu.  

Zdaniem J. Starr coaching był stosowany od zawsze. W ostatnich latach zo-
stał rozwinięty, stając się dyscypliną zawodową. Obejmuje ona techniki i metody, 
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o których wiemy, że mogą wpłynąć na wyniki uzyskiwane przez innych. Coa-
ching ma obecnie ugruntowaną pozycję jako metoda wspierania ludzi w dążeniu 
do tego, czego naprawdę pragną. Natomiast E. Persloe definiuje coaching jako 
zaplanowany dwustronny proces, w którym człowiek rozwija umiejętności 
i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę 
i regularne sprzężenie zwrotne. Podobną definicję coachingu proponuje Interna-
tional Coaching Federation, która brzmi następująco: „Coaching jest interaktywnym 
procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspiesze-
niu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania”. Na wieloznaczność pojęcia 
wskazuje także M. Downey, który twierdzi, że coaching jest sztuką – w tym sen-
sie, że gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć się technika. Coach 
w pełni angażuje się w pracę z klientem, a rodzaj relacji można porównać do 
tańca dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo. Co 
niewątpliwie nawiązuje do definicji zaproponowanej przez D. Clutterbucka, według 
której coaching jest wieloaspektowym i wielowymiarowym, a przede wszystkim 
zmiennym procesem, którego przebieg zależy od celów i okoliczności. Ponadto 
można zaryzykować stwierdzenie, iż coaching przyjmuje wiele form i w odmienny 
sposób wyraża się w rozmaitych dziedzinach aktywności ludzkiej . Żadna definicja 
nie opisuje wszystkich aspektów i możliwych odmian coachingu, podobnie jak kilka 
z nich przedstawionych poniżej, próbuje jedynie utrafić w jego sedno.  

Wybrane definicje coachingu: 
− Coaching to związek pomiędzy trenerem a klientem, oparty na współpracy, która 

prowadzi do spełnienia oczekiwań klienta. Cele określa klient, który przy wspar-
ciu trenera podejmuje ściśle określone działania, prowadzące do pożądanych 
zmian w życiu. Celem coachingu jest satysfakcjonujące, harmonijne życie 5. 

− Coaching to odblokowywanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej czy 
jego dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż nauczaniem 6. 

− Coaching jest metodą osiągania wyników przy pomocy innych ludzi. Poziom 
umiejętności i wiedzy tych ludzi decyduje o wynikach ich pracy, a wyniki ich 
pracy – o wynikach pracy trenera 7. 

− Coaching stanowi bowiem najbardziej dojrzałą formę wspierania ludzkiego 
potencjału, wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze. Coaching to sztu-
ka wspierania ludzi pragnących przekształcać marzenia w cele i podejmować 
wysiłek ich realizacji 8.  

5 Clutterbuck D., Coaching zespołowy, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009, ss. 16-17. 
6 Whitmore J., Coaching for Performance: A Practical Guide to Growing Your Own 
Skills, wyd. II, Nicholas Brealey Publishing, London 1996, s. 8. 
7 Kunasz M., Przegląd metod szkoleniowych „on the job” [na:] www.lama.edu.pl, s. 6. 
8 Sidor-Rządkowska M. (red.), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wydaw-
nictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009, s. 15. 
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− Konwersacja lub seria konwersacji jednej osoby z drugą [...], która przynosić 
ma korzyść w postaci postępu 9. 

− Coaching polega na pomaganiu ludziom w osiąganiu ich życiowych celów 
i realizowaniu ich aspiracji, a jednocześnie dostosowuje je do potrzeb ich or-
ganizacji 10. 

− Coaching jako kompleksowe podejście służące wspieraniu rozwoju poprzez 
zastosowanie szeregu różnorodnych technik, zwiększenie efektywności wyko-
rzystania potencjału umiejętności, pomoc w przyswajaniu nowej wiedzy i do-
skonalenie działania 11. 

− Proces umożliwiający uczenie i rozwój, a tym sposobem poprawę działania 
[...] wymagający wiedzy i rozumienia wielości stylów, umiejętności i technik 
odpowiednich dla kontekstu, w którym proces ten ma miejsce 12. 

Różnorodność perspektyw poznawczych przedstawionych w poszczególnych 
definicjach nie jest zaskakująca. Niektóre są dosyć ograniczone i zbliżone do defini-
cji kształcenia indywidualnego. Inne przytoczone definicje opisują coaching 
z szerszej perspektywy – jako ingerencję we wszystkie dziedziny życia. Niektóre 
definicje wymieniają informację zwrotną ze strony coacha, inne zaś zupełnie ten 
element pomijają. We wszystkich definicjach można jednak zauważyć pewne elemen-
ty wspólne, które określają coaching jako relację dość formalną, która wiąże się z 13:  
− rozwojem umiejętności analizy osobistej (lub grupowej); 
− podejmowaniem działań dla realizacji określonych celów; 
− zachętami i wsparciem motywującym do działania; 
− eksperymentowaniem; 
− wykorzystaniem umiejętności efektywnego zadawania pytań. 

Istnieją dwa główne sposoby definiowania coachingu. Przez jednych jest on 
opisywany jako przekazywanie wiedzy i umiejętności przez jedną osobę drugiej 
w celu osiągnięcia poprawy realizacji celów. Natomiast drudzy mówią o coachingu 
jako odkrywaniu i uwalnianiu uśpionych zdolności, możliwości, potencjału 14. 

Coaching jest procesem umożliwiającym ludziom odkrycie rozwiązań naj-
bardziej odpowiednich dla nich samych i pracę nad nimi. Coaching można sto-
sować zarówno w przypadku pojedynczych osób, jak i całych zespołów. Nie 

9 Starr J., Coaching: procesy, zasady, umiejętności, PWE, Warszawa 2005, s. 10. 
10 Hargrove R., Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 25. 
11 Marciniak Ł.T., Pojęcie i odmiany coachingu, [w:] Sidor-Rządkowska M. (red.), Coa-
ching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. 
z o.o., Kraków 2009, s. 22. 
12 Parsloe E., The Manager as Coach and Mentor, CIPD Publishing 1999, s. 8. 
13 Clutterbuck D., Coaching zespołowy, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009, s. 19. 
14 Rzycka O., Refleksje coacha: co to jest coaching?, Pro-Optima Sp. z o.o. 2008, [na:] 
www.egospodarka.pl 
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polega on na mówieniu, lecz na zadawaniu pytań w celu wsparcia rozwoju świa-
domości i procesu samosterownego uczenia się 15. 

Warto również wspomnieć, że coaching nie jest ani terapią, ani treningiem 
lub szkoleniem. Jest metodą wspierania rozwoju i samorealizacji, kreowania 
siebie i własnego życia w zgodzie z wyznawanymi wartościami, posiadanymi 
predyspozycjami i dążeniami, z którymi głęboko się identyfikujemy. Coaching 
służy 16:  
− doskonaleniu kompetencji, także jako wsparcie potreningowe przy wdrażaniu 

nowo wypracowanych umiejętności w codzienną praktykę (raczej niż wypra-
cowywaniu od podstaw nowych umiejętności – to jest bowiem domena tre-
ningu), 

− przygotowaniu się do pełnienia nowych ról zawodowych lub sprawniejszego, 
bardziej efektywnego funkcjonowania w dotychczasowych rolach, 

− wprowadzaniu zmian w obecnym sposobie życia lub ścieżce kariery poprzez 
odkrycie na nowo znaczenia tego, co się robi, lub dążenie do nadania wła-
snemu życiu lub karierze zupełnie nowego sensu i kierunku. 

Kiedy zaczniemy porównywać definicje proponowane przez międzynarodo-
we organizacje coachingowe oraz uznawanych praktyków coachingu, zauważy-
my, że „definicyjne stwierdzenia” w dużym stopniu powielają się wzajemnie 17. 
Odwołując się do przytoczonych definicji oraz reasumując, można stwierdzić, że 
coaching to profesjonalna pomoc świadczona przez odpowiednio wykwalifiko-
wanego coacha na rzecz rozwoju klienta 18. W tym znaczeniu coaching to part-
nerstwo, które prowadzi do osiągnięcia wyznaczonych zamierzeń 19. 

W Polsce jedno z obowiązujących znaczeń coachingu odwołuje się bezpo-
średnio do najpowszechniejszego międzynarodowego rozumienia, ujmującego 
coaching jako kompleksowe podejście, służące wspieraniu rozwoju poprzez  
zastosowanie szeregu różnorodnych technik, zwiększenie efektywności wyko-
rzystania potencjału umiejętności, pomoc w przyswajaniu nowej wiedzy i dosko-
nalenie działania 20. 

15 Wilson C., Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów 
i specjalistów HR, Wyd. MT Biznes, 2007, s. 38. 
16 Smółka P. (red.), Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wyd. 
Helion, Gliwice 2009, s. 8. 
17 KeFAnn, Głębia coachingu, [na:] www.KefAnn.pl, s. 3. 
18 Szczygieł M., Coaching jako narządzie rozwoju kompetencji przywódczych menedżera, 
Training Factory 2008, [na:] www.nf.pl 
19 Rzycka O., Coaching z wielu perspektyw, [w:] P. Smółka (red.), Coaching. Inspiracje 
z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wyd. Helion, Gliwice 2009, s. 17. 
20 por. Respondek i Pinkowska-Zielińska 2005, Porosło 2007, Smółka 2007, Bennewicz 
2008. 
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2.2. Odmiany coachingu 

Podobnie jak w przypadku definicji, istnieje wiele rodzajów coachingu for-
mułowanych ze względu na różne kryteria. W nurcie opartym na naukach spo-
łecznych, pedagogice i psychologii na wyróżnienie zasługuje: 
− coaching oparty na dowodach (evidence based coaching), podejście odwołu-

jące się do metod naukowych, w tym empirycznej weryfikacji założeń i sto-
sowanych praktyk oraz ewaluacji efektów. Tym samym coaching oparty na 
dowodach podkreśla wyraźne odróżnienie od czysto intuicyjnych i ideolo-
gicznych praktyk, stawiając rygorystyczne wymogi zarówno metodom coa-
chingu, jak i samym coachom, którzy powinni mieć naukowe 
przygotowanie 21. 

Kolejne z istotnych rozróżnień dotyczy odmiennych kontekstów, a więc co-
aching możemy rozróżniać w następujących kategoriach 22: 
− organizacyjno-biznesowy (organizational/business coaching) – wykorzysty-

wany do wspierania rozwoju członków określonej organizacji. W tym: 
o coaching wykonawczy (executive coaching) – adresowany do kadry za-

rządzającej i służący wspomaganiu rozwoju w całym obszarze działań
menedżerskich,

o coaching zawodowy/kariery (business/career coaching) przeznaczony
dla pracowników rozwijających swoje kompetencje zawodowe, planują-
cych dalszy przebieg kariery lub ukierunkowujących rozwój swoich pro-
fesjonalnych kompetencji,

o coaching adaptacyjny (adaptive coaching) wspomagający wdrażanie no-
wych członków do organizacji,

o coaching międzykulturowy pomagający w dostosowaniu do nowych kul-
turowych środowisk pracy menedżerom, dyplomatom, członkom mię-
dzynarodowych zespołów.

− Życiowy (life coaching) – nakierowany na otwieranie potencjału osobistego 
w życiu pozazawodowym i poszczególnych jego sferach. 

− Sportowy (sport coaching) – zorientowany na pomaganie w przygotowaniu 
sportowców do osiągania i utrzymywania optymalnej formy, a przede wszyst-
kim osiągania sukcesów, 

− Edukacyjny (educational coaching) – wspierający proces dydaktyczny. 
− Zdrowotny (health coaching) – ukierunkowany na wsparcie oddziaływań 

terapeutycznych. 

21 Marciniak Ł.T., Pojęcie i odmiany coachingu, [w:] Sidor-Rządkowska M. (red.), Coa-
ching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. 
z o.o., Kraków 2009, s. 32. 
22 Ibid. 
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Coaching można także rozróżnić ze względu na to, do kogo jest on adreso-
wany. 
− Coaching indywidualny (indwidual coaching) – kiedy jest nim konkretna 

osoba, a przedmiotem wsparcia jej potencjał osobisty i kompetencje. 
− Coaching zespołowy (team coaching) – gdy jest to pracująca wspólnie grupa, 

która potrzebuje wsparcia w wypracowaniu zespołowych umiejętności. 
Wyróżnia się także odmiany coachingu ze względu na szczególne własności 

praktyki lub jej zastosowania. Mówi się na przykład o 23:  
− samocoachingu (self coaching), kiedy koncepcja i metody wspierania rozwoju 

wykorzystywane są do pomagania samemu sobie w przezwyciężaniu życio-
wych lub zawodowych trudności albo po prostu w doskonaleniu siebie; 

− e-coaching, czyli praktyka za pośrednictwem mediów elektronicznych i teleko-
munikacji. Warto w tym miejscu dodać, że wykorzystanie e-maili czy telefonów 
do utrzymania kontaktu z klientem może się zdarzać także w konwencjonalnie 
prowadzonym coachingu, co jednak nie czyni z niego e-coachingu. Ten bo-
wiem zakłada, że całość kontaktów z klientem realizowana jest na odległość 
poprzez media elektroniczne i telekomunikację. 

Listę tych rozróżnień warto jeszcze uzupełnić o kryterium pochodzenia coa-
cha, to znaczy jego zewnętrznego lub wewnętrznego usytuowania wobec środo-
wiska, grupy czy organizacji, w której ramach coaching jest prowadzony 24, 25, 26, 
a w konsekwencji wyróżnienie:  
− coachingu zewnętrznego (external coaching), 
− coachingu wewnętrznego (internal coaching).  

Różnorodność zarówno odmian, jak i definicji coachingu pozwala wniosko-
wać o dynamicznym rozwoju tej dziedziny. Może również świadczyć o uniwer-
salności stosowania coachingu w wielu sferach życia człowieka i pozwala sądzić 
o jego użyteczności dla kształtowania rozwoju zarówno osobistego, jak i zawo-
dowego.  

3. Rozwój osobisty pracowników a osiągnięcia organizacji 

Według Yincenta Lombarda sukces każdej organizacji jest wynikiem wspól-
nego wysiłku każdego z pracowników. Warto więc przyjrzeć się co wpływa  
na wydajność pojedynczego pracownika, a w konsekwencji całego zespołu. 
Równanie opisujące wydajność pokazuje, w jaki sposób możemy ją zwiększyć. 

23 Ibid. 
24 Palmer B., Maximizing value from executive coaching, „Strategie HR Review”, 2003. 
25 Lee G., Pick L., How to buy coaching?, „People Management”, 2004, nr 10(5). 
26 Frisch M., Extending the reach of executive coaching: the internal coach, „Human 
Resource Planning”, 2005, nr 28(1). 
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Jak powiedział Tim Gallwey: „W każde ludzkie przedsięwzięcie zaangażowane 
są dwa obszary: zewnętrzny i wewnętrzny”. 

3.1. Wydajność indywidualna 

Obszar zewnętrzny stanowi to, co widzimy dookoła siebie. Przykładowo, dla 
pracownika organizacji mogą to być osiągane przez niego rezultaty (lub nieko-
niecznie, zależy to od danej osoby). Obszar wewnętrzny złożony jest z we-
wnętrznych nastawień i wartości, które sprzyjają tym osiągnięciom lub stanowią 
dla nich przeszkodę. Wszystko sprowadza się do pokonywania własnych prze-
szkód, takich jak zwątpienie w swoje możliwości, nadmierne analizowanie sytu-
acji, strach, niewłaściwe założenia i ograniczające przekonania 27. 

Jak przedstawia to wzór: 

W = p – z (Wydajność = potencjał – zakłócenia) 28 

Według powyższego równania, sposobem na zwiększenie wydajności jest 
rozwój i udoskonalenie czynnika „p”, czyli potencjału oraz redukcja lub elimina-
cja czynnika „z” – zakłóceń. 

Na całym świecie wydaje się ogromne pieniądze na szkolenia, z których 
wiele niestety nie przynosi efektów. Coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę 
z tego, że kluczem do uzyskania przewagi nad konkurencją jest inwestowanie 
w pracowników. Detterman i Sternberg mówią na temat transferu uczenia. Ich 
badania sugerują, że korzystny transfer szkolenia do wykonywanej pracy może 
wynosić jedynie 10% (zgodnie z wynikami osiągniętymi w Stanach Zjednoczo-
nych) 29. Warto więc zastanowić się, jak duże środki inwestycyjne marnowane są 
na to, aby wyciągnąć ludzi z pracy i przekazać im nowe informacje, pomysły 
i umiejętności, których tak naprawdę nigdy nie wykorzystają. Gdzie więc tkwi 
problem? Jak mówi Stephen Neale i współautorzy, większość organizacji kon-
centruje się na dbaniu o dostarczanie wiedzy i umiejętności pracownikom, lek-
ceważąc przy tym takie czynniki, jak nastawienia i nawyki, których nie da się 
zmienić podczas jednego czy nawet kilku szkoleń – jest to bowiem proces długo-
trwały i wymaga stosowania innych metod np. coachingu. 

Biuro ds. Statystyk Rynku Pracy Stanów Zjednoczonych przeprowadziło ba-
dania, z których wynika, że negatywne przekonania i nastawienia w miejscu pra-

27 Neale S., Spencer-Arnell L., Wilson L., Coaching inteligencji emocjonalnej, Oficyna 
2010, s. 97. 
28 Gallwey W.T., The Inner Game of Tennis, Pan, London 1986; wyd. pol.: Tenis – 
wewnętrzna gra, Wydawnictwo ParFraza, Pszczyna 2007. 
29 Detterman D.K., Sternberg R.J., Transfer on Trial: Intelligence, cognition and instruc-
tion, Ablex, Norwood, New Jersey 1993. 
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cy kosztują amerykański przemysł około trzech miliardów dolarów rocznie 30. 
Można z tego wnioskować, że negatywne nastawienie jest wyjątkowo kosztowne 
i w związku z tym warto zainwestować czas i pieniądze, aby nad nim pracować 
i zmieniać na pozytywne. Co więc można zrobić, abyśmy my sami, ale również 
pracownicy naszej organizacji stali się najlepszą wersją samych siebie i w pełni 
wykorzystywali swój potencjał? Zdaniem Neale należy skupić się na sześciu 
podstawowych obszarach: 
− Szacunek dla samego siebie; 
− Szacunek dla innych; 
− Samoświadomość; 
− Świadomość innych; 
− Zarządzanie sobą; 
− Zarządzanie relacjami. 

3.2. Wydajność zespołowa 

Wzór w = p – z sprawdza się zarówno na poziomie indywidualnych osób, 
jak na makropoziomach, takich jak zespół, dział lub cała organizacja. W prace 
całego zespołu każda osoba wnosi swój czynnik „p” (potencjał) oraz „z”, czyli 
wewnętrzne zakłócenia. Z jednej strony, połączone zakłócenia mogą się nagro-
madzić, w rezultacie redukując efekt całego zespołu; z drugiej jednak ogromny 
potencjał, jaki każdy z zespołu wnosi do pracy, może niesamowicie zwiększyć pro-
duktywność i wydajność działań 31. Badania Instytutu Carnegie wskazują, że 85% 
sukcesu finansowego wynika z zarządzania zasobami ludzkimi, a jedynie około 15% 
jest rezultatem praktycznych umiejętności i wiedzy? Sukces nie jest rezultatem kwa-
lifikacji i praktycznych elementów wydajności. W gruncie rzeczy, o sukcesie decy-
dują elementy związane z faktem, jak wysoko cenisz siebie i innych, jak dobrze 
umiesz wsłuchać się w siebie i innych, jak dobrze nawiązujesz relacje z innymi 
ludźmi i jak zarządzasz sobą samym. Pojawia się coraz więcej badań wskazujących 
na istnienie powiązania między tymi obszarami a wydajnością w pracy.  

3.3. Coaching a budowanie przewagi konkurencyjnej 

Opis metody badawczej 

Badanie miało charakter pilotażowy, zostało do niego zaproszonych 10 
przedsiębiorców, którzy deklarowali udział w procesie coachingowym w celu 
zbudowania przewagi konkurencyjnej swojego przedsiębiorstwa. 

30 Buzzan T., Head Strong, Thorsons, Londyn 2001. 
31 Neale S., Spencer-Arnell L., Wilson L., op. cit., s. 101. 
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Zamiarem autorki było sprawdzenie użyteczności procesu coachingowego. 
Odpowiedzi dały ciekawy wgląd w efekty jakie zostały osiągnięte dzięki proce-
sowi coachingowemu w jakim uczestniczyli respondenci. Ankieta składała się 
zarówno z pytań zamkniętych, dla których respondenci mogli wybrać odpowiedź 
z predefiniowanej listy, jak i z pytań otwartych, na które respondenci mogli 
udzielić odpowiedzi tekstowej. Od strony technicznej narzędzie badawcze zosta-
ło stworzone za pomocą formularza Google, a następnie rozesłane drogą mailo-
wą w postaci linku umożliwiającego dostęp do ankiety wybranym respondentom. 

W tym artykule zostaną zaprezentowane odpowiedzi na następujące pytania: 
Czy w wyniku procesu coachingowego wzrosła samoocena własnej skuteczno-
ści? Jak zmiana samooceny własnej skuteczności wpłynęła na poczucie odpo-
wiedzialności za efekty przedsiębiorstwa? Jak zmieniły się zachowania w obliczu 
wyzwań i trudnych sytuacji? Czy w wyniku procesu coachingowego podjęto 
działania mające na celu powiększanie własnego potencjału? 

Wyniki badań 

Czy w wyniku procesu coachingowego wzrosła samoocena własnej skutecz-
ności? 

Większość respondentów, tj. siedem osób – deklarowało wzrost poczucia 
własnej skuteczności w wyniku przejścia przez proces coachingu, dwóch przed-
siębiorców nie zauważyło w tym zakresie zmiany. 

Rys. 1. Samoocena własnej skuteczności 
Źródło: opracowanie własne. 

Jak zmiana samooceny własnej skuteczności wpłynęła na poczucie odpowie-
dzialności za efekty przedsiębiorstwa? 

Respondenci w zróżnicowany sposób reagowali na to pytanie. Ogólnie moż-
na te reakcje zamknąć w trzech obszarach odpowiedzi. Pierwszy to odpowiedzi 

5 
3 
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wskazujące, że osoba bierze całkowitą odpowiedzialność za efekty przedsiębior-
stwa, nie szukając „wymówek” dla niepowodzeń czy ewentualnych niepowo-
dzeń. Kolejna grupa to odpowiedzi z pewną dozą „asekuracji” – wskazujące na 
to, iż zmiany w otoczeniu nie pozostają bez znaczenia w kontekście efektów, 
jakie uzyskuje organizacja. I ostatnia grupa to respondenci, którzy wskazywali na 
to, że działania zespołu mają decydujące znaczenie dla osiągania sukcesu. 

 
Rys. 2. Poczucie odpowiedzialności za efekty przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Jak zmieniły się zachowania w obliczu wyzwań i trudnych sytuacji? 

Jak pokazano na rys. 3, respondenci najczęściej wprowadzali techniki krea-
tywnego myślenia w swoich organizacjach w sytuacjach kiedy konieczne było 
wygenerowanie nowych rozwiązań (9 osób), nieco rzadziej decydowali się na 
powoływanie zespołów do rozwiązywania zadań (7 osób), w sytuacjach trudnych 
stosowano techniki radzenia sobie ze stresem (5 osób) oraz poprawiono komuni-
kację (8 osób). Spośród respondentów czterech badanych zaczęło delegować 
zadania – czego wcześniej nie robili. 

Respondenci zwrócili uwagę, że skuteczniejsza komunikacja istotnie wpły-
wa na efektywność zarówno indywidualną, jak i zespołową. Warto również pod-
kreślić, że poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem, czy negatywnymi 
emocjami również przyczynia się do podniesienia wskaźnika efektywności. Re-
spondenci podkreślali znaczenie wykorzystywania różnych technik kreatywnych 
i pracy zespołowej w zależności od zaistniałej sytuacji.  
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Rys. 3. Nowe korzystne zachowania w obliczu wyzwań i trudnych sytuacji 
Źródło: opracowanie własne. 

Czy w wyniku procesu coachingowego podjęto działania mające na celu po-
większanie własnego potencjału?  

Zdecydowana większość respondentów (9 osób) w wyniku procesu coachin-
gowego zdecydowała się na różne formy rozbudowania własnego potencjału. 
Wskazywali oni na podjęcie studiów podyplomowych, udział w szkoleniach czy 
samokształcenie w sposób nieformalny. Jeden z respondentów stwierdził, że 
coaching pozwolił mu uświadomić sobie, jak wiele ma dostępnych zasobów, 
jednak nie w pełni je wykorzystuje. W związku z tym jego działania będą zmie-
rzały w kierunku lepszego wykorzystania własnego potencjału, zamiast podej-
mowania dokształcania. 

Z wypowiedzi respondentów można wywnioskować, że zakres korzyści, ja-
kich doświadczyli i pozytywne rezultaty biznesowe oraz osobiste korzyści wy-
raźnie świadczą o tym, że w odczuciu tych menedżerów warto zainwestować we 
wdrożenie coachingu menedżerskiego. 

4. Podsumowanie

Największe organizacje coachingowe (takie jak International Coach Federa-
tion, European Mentoring and Coaching Council, Association for Coaching itp.) 
oraz inne profesjonalne organy, takie jak CIPD (Chartered Institute of Personnel 
and Development), sprawiają, że przeprowadzanych jest coraz więcej badań do-
tyczących powiązania między coachingiem a wydajnością, a co za tym idzie 
między budowaniem konkurencyjności organizacji. 

W książce The Case for Coaching Jarvis wraz z pozostałymi współautorami 
dokonał analizy wszystkich badań dotyczących coachingu i doszedł do wniosku, 
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że większość przebadanych osób głęboko wierzy w to, że coaching przynosi 
poprawę wydajności jednostek (96%), co w rezultacie przekłada się na wyniki 
organizacji, w których te osoby pracują (87%) 32. 

Z badań literaturowych wynika, że istnieje powiązanie pomiędzy coachigiem 
a wydajnością poszczególnych osób, zespołów i całych organizacji. Stąd przeko-
nanie, że jest to jeden z czynników wpływających na pozycję organizacji wśród 
konkurencji, a coaching jest w tym względzie skuteczną metodą. Przesłaniem do 
takiego przypuszczenia jest fakt, że zminimalizowanie zakłóceń płynących od 
wewnątrz pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału człowieka. Z drugiej 
strony minimalizowanie negatywnych zakłóceń wpływa również pozytywnie na 
budowanie potencjału. Zakłócenia te zaś wynikają jedynie z interpretacji faktów, 
ta zaś wypływa z naszych przekonań. A to właśnie z niekorzystnymi przekona-
niami doskonale radzi sobie coaching. Obecnie, w tak gwałtownie zmieniającym 
się otoczeniu, indywidualni pracownicy, zespoły i całe organizacje muszą dbać 
o intensywny rozwój, a coaching wydaje się właściwą metodą do wspomagania 
wprowadzania zmian, procesów rozwoju i strategii wdrażanych w organizacjach, 
a mających na celu zapewnienie przewagi konkurencyjnej. 
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MANAGERIAL COACHING AS SOURCE OF COMPETETIVE 
ADVANTAGE 

Summary 
 
Coaching is a unique method of personal development. Last increasingly 

used in organizations and more and more appreciated because of their efficiency 
and durability of the changes that are introduced by its means. Now that the  
business environment is an environment of rapid change and extreme competition 
– it is important to identify variables that can help companies to face and over-
come these challenges. Studies show that self-esteem is not only self-efficacy 
may affect the achievement, but it can also affect to take the initiative, persever-
ance and taking targeted actions. The article shows the role of executive coaching 
as an effective method to build self-efficacy and performance. On a sample of 10 
companies, it found that managerial coaching can increase self-efficacy, which in 
turn fully translates into efficiency. Generalizing managerial coaching works as 
a method of initiating the process of making lasting changes in behavior and  
effective action when faced with challenges and difficult situations, and hence 
the use of managerial coaching staff supporting organization, increases the overall 
flexibility of the organization, and thus may be considered a factor influencing 
the building of sustainable competitive advantage. 




