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Coaching jako metoda wsparcia rozwoju 
osób dorosłych

Streszczenie

Artykuł w sposób systematyczny prezentuje informacje dotyczące coachingu jako formy 
wspierania osób dorosłych w rozwoju. W pracy ukazano coaching przez pryzmat jego 
korzeni, sięgających między innymi do psychologii sportu, psychologii pozytywnej czy 
nauk o zarządzaniu. Zaprezentowano coaching w kontekście innych form wspierania roz-
woju i pomocy klientowi, wskazując na podobieństwa i różnice w stosunku do tych metod 
pracy. Dokonano rozróżnienia rozmaitych form coachingu ze względu na odbiorcę tego 
sposobu wsparcia, cel jego pracy oraz nurt teoretyczny, w jakim prowadzona jest praca 
z klientem. Jednocześnie artykuł pokazuje wieloznaczność defi nicji i rozumienia coachin-
gu oraz wskazuje na konieczność jego dookreślenia i profesjonalizacji. W obrębie tych 
rozważań na dłużej zatrzymano się przy psychologii coachingu jako szybko rozwijającej 
się gałęzi psychologii stosowanej, będącej odpowiedzią na potrzebę bardziej usystematy-
zowanej i opartej na dowodach wiedzy dotyczącej coachingu.
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W ostatnich latach wzrasta gwałtownie koncentracja na rozwoju, uczeniu się, 
ciągłym poszerzaniu swoich możliwości i nieustannym odkrywaniu własnego 
potencjału. Towarzyszy temu coraz silniej wyrażana potrzeba wspierania ludzi 
i organizacji w tych procesach. Jedną z odpowiedzi na tę wyraźną potrzebę jest 
coaching jako metoda wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego. Coaching jest 
stosunkowo nową metodą pracy z klientem, jednak bardzo prężnie się rozwijają-
cą. Jak większość dopiero profesjonalizujących się metod pracy w dalszym ciągu 
towarzyszy mu wiele niejasności, niedookreśleń i pytań. Niniejszy tekst ma na 
celu między innymi przedstawienie coachingu (zarówno w jego „wzorcowej po-
staci”, jak i tej spopularyzowanej w Polsce) – historii, rodzajów i sposobów pracy 
oraz zasad, którymi kierują się coachowie, rozpoczynając sesje z klientami.

Czym jest coaching?

Według International Coach Federation, jednej z największych międzynarodo-
wych organizacji, skupiającej zawodowych coachów, „coaching to wejście z klien-
tem w partnerską relację, której celem jest wyzwolenie procesów myślenia i twór-
czości w taki sposób, który zainspiruje klienta do zwiększenia swoich osobistych 
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i zawodowych możliwości” (ICF, 2010). Podejście takie jednoznacznie wskazuje 
na coaching jako metodę, która służy wszechstronnemu rozwojowi klienta, inspi-
rowaniu go do odkrywania tego, co dla niego ważne, i sięganiu po to, co jest jego 
marzeniem – czy to w sferze osobistej („chcę mieć udany związek”; „chciałbym 
wreszcie zrozumieć, kim jestem, kim mogę być, i znaleźć drogę do tego, by czuć 
się spełnionym jako osoba”) czy zawodowej („chcę być dobrym menedżerem dla 
swoich ludzi”; „nie wiem, czego oczekuję od swojej pracy – ale na pewno czegoś 
innego niż to, co mam”). Podobne defi nicje można znaleźć w znacznej liczbie pol-
skich i zagranicznych publikacji dotyczących coachingu, na przykład u Rogers 
(2010), która kładzie nacisk na pracę z klientem w celu zwiększenia efektywności 
i wykorzystania drzemiącego potencjału, czy u Sidor-Rządkowskiej (2009), do-
datkowo podkreślającej wsparcie w przyswajaniu nowej wiedzy czy rozwijaniu 
umiejętności działania.

Takie rozumienie coachingu, najbardziej nastawione na rozwój jednostki 
i najbardziej interesujące z punktu widzenia niniejszej pracy, nie oznacza, że to 
ujęcie jedyne i powszechnie podzielane. Jego zalety są jednak co najmniej dwo-
jakiego rodzaju. Po pierwsze akcentuje wagę wszechstronnego rozwoju osoby 
w obszarze przez nią zdefi niowanym. Po drugie określa konkretną, odrębną 
metodę pracy z klientem. W literaturze oraz języku potocznym można znaleźć 
bowiem jeszcze co najmniej dwa sposoby defi niowania coachingu (por. Sidor-
-Rządkowska, 2009):

 – coaching rozumiany jako całościowe podejście do zarządzania w organizacji, 
przenikające wszystkie działania kadry menedżerskiej i wychodzące poza nią; 
oznacza wszechobecny nacisk na rozwój kompetencji i trening umiejętności 
zawodowych pracowników,

 – może być również postrzegany przez pryzmat „umiejętności coachingowych” – 
czyli specyfi cznej kompetencji, czy zestawu kompetencji, ułatwiających wspie-
ranie kolegów bądź podwładnych w osiąganiu celów i wyższych umiejętności 
zawodowych.
Podsumowując dwa przytoczone powyżej ujęcia, można powiedzieć, że coa-

ching ukazany jest tam jako zbiorcza nazwa na ciągłe doskonalenie umiejętności 
w miejscu pracy.

Jak widać specyfi ka defi niowania coachingu determinuje silnie również to, 
jakich rezultatów można po nim oczekiwać, oraz kto coachingiem może lub po-
winien się zajmować. Ze względu na historię rozwoju coachingu w Polsce do nie-
dawna najczęstszym sposobem jego rozumienia był jeden z dwóch cytowanych 
wcześniej. Dzięki zwiększającej się liczbie akredytowanych szkół i towarzystw 
coa chingowych, a co za tym idzie – liczbie osób systematycznie przygotowują-
cych się do roli coacha, zgodnie z pewną jasno zdefi niowaną, wyodrębnioną me-
todologią, potencjalnym klientom coachingu coraz częściej może być dostępne 
również „czyste”, bardziej rozwojowe ujęcie, zaprezentowane na wstępie. Mimo 
pojawiającej się coraz większej liczby osób indywidualnych oraz organizacji chcą-
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cych korzystać z usług profesjonalnego coacha, wspierającego całościowy rozwój 
osoby, nadal jednak istnieją środowiska, w których pojęcie coachingu rozumiane 
jest inaczej i mylone z innymi formami wspierania rozwoju. Przykładem na pol-
skim gruncie mogą być badania Nowak (2010), przeprowadzone w środowisku 
korporacyjnym, dotyczące sposobu postrzegania i rozumienia coachingu. Ich ce-
lem było między innymi określenie, w jaki sposób pracownicy korporacji – czyli 
środowisk najczęściej stykających się z coachingiem – rozumieją tę formę pracy. 
Okazuje się, że 70% uczestników badania myliło coaching albo z doradztwem czy 
mentoringiem w obszarach zawodowych (49%), albo określało tą nazwą obec-
ność coacha przy wykonywaniu zadań w celu pokazania słabych i mocnych stron 
pracownika w działaniu (21%). Pokazuje to wyraźnie, jak wiele zamieszania de-
fi nicyjnego panuje jeszcze w tym obszarze i jak rzadko coaching identyfi kowany 
jest w swej najczystszej postaci – jako wsparcie indywidualnego, wszechstronnego 
rozwoju, prowadzone w formie niedyrektywnej.

Przyglądając się temu, w jaki sposób w Polsce stosowany i defi niowany jest 
coaching, można wyróżnić jego dwa ogólne nurty czy style. Pierwszy z nich moż-
na byłoby nazwać „dyrektywnym” czy „naprawczym”. Jest on stosowany przede 
wszystkim w organizacjach przez przełożonego lub bardziej doświadczonego 
pracownika, jak również w pracy indywidualnej w gabinecie, gdy zagadnienia 
dotyczą tematów zawodowych lub takich, w których coach posiada dużą wiedzę 
i bogate doświadczenie. Ten sposób pracy ma na celu głównie wskazywanie obo-
wiązujących standardów zachowania czy wykonywania zadań oraz wspieranie 
pracownika w dostosowaniu się do nich. Istotną rolę odgrywają tutaj informacja 
zwrotna (pochodząca na przykład z obserwacji czy oceny okresowej) oraz spo-
sób jej wykorzystania w dalszym rozwoju osoby przy wsparciu coacha. Ryzyko, 
jakie się tutaj może pojawiać – przy przekroczeniu granic przez coacha – wią-
że się z tym, że coaching staje się nie tyle formą wspierania rozwoju klienta, ile 
udzielania negatywnej informacji zwrotnej czy indywidualnym szkoleniem zwią-
zanym z „prawidłowym” wykonywaniem zadań. Drugi spotykany styl coachingu 
to coa ching „niedyrektywny” czy „rozwojowy”. Oferowany jest on czasem w orga-
nizacjach (głównie przez coachów zewnętrznych, często w pracy z menedżerami 
wyższego szczebla lub w procesie zarządzania talentami), ale przede wszystkim 
jako coaching osobisty lub zawodowy, proponowany klientom indywidualnym. 
Tutaj wyrazisty staje się zwłaszcza niedyrektywny styl pracy, oparty na zaufaniu 
do klienta i na jego zasobach i możliwościach. Identyfi kowane są ważne dla klien-
ta cele i obszary do rozwoju, a zadanie coacha polega przede wszystkim na sty-
mulowaniu kreatywności i samodzielnego generowania rozwiązań przez klienta, 
a także na wspieraniu jego samoświadomości i autonomii. Pojawiającym się ryzy-
kiem przy takim stylu coachingu może być nieuprawnione „psychologizowanie” 
lub wprowadzanie do sesji elementów psychoterapii przez osoby nieprzygotowa-
ne merytorycznie do tego rodzaju pracy z klientem. Ze względu na te możliwe 
nadużycia podczas szkoleń coachów coraz większy nacisk kładzie się na jasne 
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defi niowanie granic między psychoterapią a coachingiem oraz na systematyczne 
kształcenie osób pełniących funkcję coacha w rozpoznawaniu problemów prze-
kraczających jego kompetencje i granice wyznaczonej roli zawodowej.

W niniejszym artykule skoncentrowano się głównie na pierwszym z prezento-
wanych we wstępie rozumieniu coachingu – jako działań profesjonalnego coacha 
mających na celu wsparcie klienta w zbudowaniu wizji swojego życia osobistego 
lub zawodowego, odnalezienie sposobów na jej realizację i utrzymanie motywacji 
do zaplanowanych działań w taki sposób, by wykorzystać cały tkwiący w nim po-
tencjał. Wydaje się, że narosłe wokół coachingu pytania czy niejasności wynikają 
również po części z tego, że na poziomie ogólnych defi nicji nie jest łatwo uchwy-
cić jego specyfi kę w odróżnieniu od innych metod wsparcia (treningu, doradztwa 
czy nawet terapii). Opisując istotę coachingu na bardziej szczegółowym poziomie, 
należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kilka elementów:

 – coaching oferowany jest osobom, które są dobrze przystosowane do życia 
w swoim otoczeniu, ale mają potencjał, ambicję czy potrzebę, by zmienić/
ulepszyć swoje życie osobiste, zawodowe, społeczne czy rodzinne,

 – poszukują pomocy w zdefi niowaniu zmian, jakie chciałyby wprowadzić 
w swoim życiu,

 – oraz celu, z którym się w pełni identyfi kują i który jest zgodny z ich wartościa-
mi i/lub

 – oczekują wsparcia w realizacji tego celu.
Coach pomaga klientowi przez poszerzanie jego świadomości dotyczącej róż-

norodnych możliwości działania, wielu dróg dojścia do celu, kolejnych kroków, 
które mogą go doprowadzić do realizacji zamierzeń, oraz przez wzmacnianie 
wyborów, z którymi klient się utożsamia. Coach stymuluje klienta w znalezieniu 
i utrzymaniu silnej motywacji towarzyszącej podejmowanym działaniom, ułatwia 
wyciąganie wniosków z kolejnych etapów realizacji planu i wspiera w sytuacji nie-
powodzenia czy braku postępów. Co najważniejsze, wszystko to robi przez zada-
wanie otwartych, inspirujących pytań – bez ukrytych intencji doradzania „jedynie 
słusznych” rozwiązań czy wskazywania najlepszej jego zdaniem ścieżki dojścia do 
celu. Proces coachingowy jest w całości skoncentrowany na kliencie: to on decy-
duje o punkcie dojścia, sposobach realizacji celu, sam wskazuje na zasoby, z jakich 
chce i może korzystać, planuje działania i ocenia swoje postępy. Coach natomiast, 
wierząc, że klient jest z natury twórczy i pełen pomysłów, dąży do wydobycia roz-
wiązań i strategii od klienta. Rezultatem – oprócz osiągnięcia celów i poprawy 
jakości funkcjonowania – jest wsparcie poczucia skuteczności klienta i nauczenie 
go, że to on sam jest odpowiedzialny za osiągane przez siebie rezultaty oraz w peł-
ni kompetentny, aby to robić w przyszłości.

Podsumowując występujące obecnie defi nicje coachingu rozwojowego, można 
wyróżnić kilka jego głównych elementów (por. Fryczyńska, Jabłońska-Wołoszyn, 
2008; Rogers, 2010):
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 – Klient jest źródłem zasobów – posiada wiedzę, możliwości, doświadczenie, 
które pozwolą mu znaleźć najbardziej właściwe dla siebie rozwiązanie kon-
kretnej sytuacji. Tylko on wie, co go motywuje, jaka jest jego obecna sytuacja, 
które z działań są dla niego realne do podjęcia, i to on poniesie wszystkie kon-
sekwencje swoich działań bądź ich braku.

 – Zadając odpowiednie pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia, coach 
inspiruje i sprawia, że klient zaczyna korzystać z własnych zasobów. Coaching 
wyzwala indywidualny potencjał do realizacji śmiałych działań, zachęca do 
aktywności i wiary w osiągnięcie wielkich celów. Zadanie coacha polega na 
zadawaniu takich pytań i używaniu takich narzędzi, które poprowadzą klienta 
do nierozważanych wcześniej obszarów i pozwolą mu zobaczyć sytuację i sie-
bie z innej perspektywy.

 – To klient wybiera temat – zazwyczaj w coachingu osobistym zagadnienia do 
pracy zarówno na poziomie kontraktu na cały proces coachingowy, jak i na 
konkretną sesję są wybierane wyłącznie przez klienta. To on decyduje nad 
czym, kiedy i w jaki sposób chce pracować, biorąc odpowiedzialność za swój 
rozwój.

 – Coach i klient są sobie równi w relacji. W przeciwieństwie do niektórych me-
tod wsparcia rozwoju tutaj współpracuje dwóch partnerów – klient jest specja-
listą w obszarze własnej osoby i kierunku swojego rozwoju, coach natomiast 
ekspertem odpowiedzialnym za prowadzenia tego procesu. Jest to jedna z naj-
trudniejszych zasad do przestrzegania, zwłaszcza dla początkujących coachów 
oraz osób mających doświadczenie w zarządzaniu, niektórych rodzajach te-
rapii lub konsultingu. Przestrzeganie tej reguły uniemożliwia bowiem dawa-
nie rad, wskazywanie możliwych lub „najlepszych” ścieżek dojścia do celu 
w sytuacji, gdy dla coacha wydają się one oczywiste ze względu na jego wiedzę 
czy doświadczenie zawodowe. Zaproponowanie jednak „optymalnego działa-
nia” natychmiast wprowadza zasadę nad- i podrzędności w relacji, utrudnia 
klientowi znajdowanie samodzielnych rozwiązań, często wzbudza opór przed 
sugerowanymi zmianami, a dodatkowo podkopuje jego wiarę we własne moż-
liwości. Nie dość, że jest to błąd najczęstszy, to jeszcze najbardziej kosztowny 
dla relacji i pracy coachingowej.

 – Celem coachingu jest zmiana i działanie – coaching jest nieefektywny w wy-
padku pracy z osobami, które deklarują gotowość do refl eksji i rozważań bez 
potrzeby wprowadzania konkretnych zmian, jak również z osobami, które 
wykazują wolę zmiany, ale bez konieczności podejmowania prowadzących do 
niej działań. Tego rodzaju sytuacja może zdarzać się okazjonalnie i być przed-
miotem pracy (budowanie celu, wzmacnianie motywacji). Jej utrzymywanie 
się sugeruje jednak konieczność przerwania coachingu (ze względu na brak 
gotowości klienta do zmian) lub prowadzenia go przez innego coacha (ze 
względu na niedopasowanie relacji coach – klient lub brak umiejętności pracy 
coacha z konkretnym klientem).
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 – Nastawienie na przyszłość – coaching opiera się na wizji przyszłości, która czę-
sto nie jest kontynuacją przeszłości, ale nowym spojrzeniem na własne życie, 
cele, możliwości i pragnienia.

Coaching jest osobliwym zjawiskiem również ze względu na swój gwałtowny 
wzrost – i to zarówno podaży (liczby osób, które oferują coaching), jak i popytu 
(liczby osób czy organizacji, które korzystały, korzystają lub mają zamiar skorzy-
stać z coachingu). Według badań Chartered Institute for Personnel and Deve-
lopment (2009a), przeprowadzonych na 75% brytyjskich organizacji powyżej 250 
pracowników, 69% z nich stosuje coaching; 44% z nich oferuje coaching dla pra-
cowników wszystkich poziomów, podczas gdy pozostali przeznaczają coaching 
wyłącznie dla kadry zarządzającej i menedżerów wyższego stopnia. Po gwałtow-
nym wzroście liczby organizacji, które zaczęły wprowadzać coaching w 2007 roku 
wydaje się, że obecnie wartość ta utrzymuje się na stałym poziomie. Wśród re-
spondentów przytoczonych badań 67% ocenia coaching stosowany w organiza-
cjach jako „efektywny” lub „bardzo efektywny”, a 99% zgadza się, że może przy-
nieść organizacjom wymierne korzyści. W ponad połowie wypadków coaching 
w organizacjach postrzegany jest jako narzędzie wspierające uczenie się i rozwój 
pracowników, w pozostałych natomiast rozumiany jest przede wszystkim jako 
sposób na wprowadzenie zmian w zarządzaniu czy pomoc w rozwoju organizacji. 
W Polsce mimo sporadycznych prób przeprowadzenia podobnych badań nadal 
trudno jednoznacznie oszacować, jak często stosowany jest coaching w organi-
zacjach i z jakimi korzyściami się wiąże. Poza studiami przypadków, opisującymi 
wykorzystanie coachingu w poszczególnych fi rmach, daleko jeszcze do całościo-
wego opisu stosowania coachingu dla klientów indywidualnych i organizacji.

Jeszcze trudniej znaleźć odniesienia do badań nad coachingiem prowadzonym 
dla klientów zgłaszających się do pracy indywidualnej. Można co prawda trafi ć na 
sporo opisów konkretnych przypadków (np. Gniazdowski i Pieciul, 2009), jednak 
to za mało, aby tworzyć uogólnienia czy wyciągać uprawnione wnioski na temat 
skuteczności coachingu prowadzonego w tej formie. Można by twierdzić, że wzra-
stająca liczba klientów chcących korzystać z usług coachów świadczy o pewnej 
skuteczności tej metody pracy – ale oczywiście może również świadczyć o wzra-
stającej popularności, modzie czy dostępności coachingu.

Kilka słów o historii i korzeniach coachingu

Mimo iż historia samego słowa „coaching” wywodzi się z zupełnie wydawało-
by się odmiennego kontekstu, od samego jednak początku zawiera w sobie pew-
ną ogólną, spójną ideę. Angielskie słowo „coach” (które mimo podejmowanych 
prób nadal nie znalazło adekwatnego polskiego odpowiednika) pochodzi od 
francuskiego coche, które z kolei odsyła do nazwy węgierskiego miasteczka Kócs, 
gdzie w XVI wieku skonstruowano pierwszy wóz konny. Wkrótce osoby, które 
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zajmowały się przewożeniem ludzi, zaczęły określać swoje zajęcie jako coaching. 
W późniejszym okresie, na skutek procesów językowych, terminem tym zaczęto 
opisywać pracę nauczycieli, którzy przygotowywali dzieci i młodzież do egzami-
nów (Vickers, Bavister, 2007). Coaching przez wiele lat najbardziej obecny był 
w świecie sportu – postać trenera sportowego (coacha) pojawiła się pod koniec 
XIX wieku, gdy studenci amerykańskich uczelni zaczęli korzystać z pomocy tre-
nerów. Wówczas – i często nadal – określenie coach stosowane było zamiennie ze 
słowem trener. Przytoczone wcześniej defi nicje coachingu wskazują wyraźnie, jak 
duże zamieszanie wprowadza utożsamianie tych dwóch ról, ale także jak daleko 
rozumienie roli coacha wspierającego rozwój odeszło od swojego pierwowzoru.

Jednocześnie postać coacha – trenera sportowego odsyła do dwóch charakte-
rystycznych cech pracy coachingowej:

 – coach potrzebuje innych umiejętności niż jego klient; osoba, która nie jest naj-
lepsza w grze w tenisa czy prowadzeniu biznesu potrafi  wyzwolić potencjał 
i wesprzeć innych w osiągnięciu mistrzostwa w tej dziedzinie,

 – coach opiera się na potencjale klienta – często klient sam, mimo posiadania 
potrzebnych zasobów, nie potrafi  osiągnąć tego, co mógłby – a umiejętności 
coacha mogą pomóc ten rezultat uzyskać.
W 1974 roku ukazała się książka Timothy’ego Gallweya Th e Inner Game of 

Tennis, dzięki której coaching z obszaru sportu został włączony do biznesu. Na 
podstawie prześledzenia życiorysów znanych trenerów sportowych autor sfor-
mułował pogląd, że najbardziej pomocne w rozwoju nie jest dawanie rad i in-
struowanie, ale zadawanie takich pytań, które pomogą klientowi skorzystać z jego 
własnego doświadczenia i potencjału. Myśl ta została przeniesiona najpierw na 
grunt biznesu, a później również do pracy z indywidualnymi klientami nad ich 
osobistym rozwojem.

Znaczącą pozycją w rozwoju coachingu była również książka sir Johna Wi-
thmore’a Coaching for Performance (1992), która pomogła przenieść nowe idee 
do Europy. Od tego czasu datuje się również powstawanie pierwszych szkół co-
achingu, szkoleń z tego obszaru oraz coraz prężniej i z coraz lepszymi wynikami 
działających coachów.

Coaching, przy swoich zasadach i dość spójnych metodach pracy, jest wyni-
kiem przenikania się wiedzy – a przede wszystkim praktyki – z różnych, czasem 
bardzo odległych dziedzin. Kładąc duży nacisk na proces uczenia się i nauczania 
oraz wszechstronnego rozwoju na każdym etapie życia, nawiązuje do pedagogiki. 
Nietrudno także znaleźć odniesienia do socjologii i komunikacji społecznej ze 
względu na interakcyjność, szeroki kontekst oddziaływania zachowań i wprowa-
dzanych zmian. Można wskazać silne związki z naukami o zarządzaniu i rozwoju 
organizacji oraz doradztwem zawodowym. Niektórzy coachowie idą nawet dalej, 
czerpiąc z fi lozofi i czy duchowości (nurty zen coachingu czy coachingu chrześci-
jańskiego). Wydaje się jednak, że najsilniejsze w coachingu jest odwołanie do psy-
chologii – przez akcentowanie psychiki, pracy z przekonaniami, nacisku na indy-
widualny potencjał i rozwój osobowości, możliwości modyfi kowania zachowań. 
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Czerpiąc historycznie z psychologii sportu, założeń Ruchu Potencjału Ludzkiego 
(ang. human-potential movement, ruch w dziedzinie terapii, skoncentrowany na 
zwiększeniu zdolności ludzi do przekroczenia własnych ograniczeń, leżący u pod-
staw nurtu transpersonalnego), psychologii klinicznej i psychoterapii, obecnie 
opiera się w głównej mierze na psychologii poznawczo-behawioralnej, psycholo-
gii pozytywnej oraz niektórych narzędziach NLP.

O ile w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii coaching stosowany jest 
z powodzeniem od kilkudziesięciu lat, o tyle w Polsce zaczął pojawiać się od lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Bez względu jednak na położenie geografi czne 
staje się on coraz bardziej popularną metodą wsparcia rozwoju osób i organiza-
cji. Dowodem na to niech będzie choćby wzrastająca liczba coachów na świe-
cie. W 2000 roku ICF zrzeszała 1500 coachów; obecnie liczba ta przekroczyła 17 
000. Według szacunków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Polsce działa ponad 
1000 osób, które defi niują siebie jako coachów (Kołodkiewicz, 2009). Wydaje się 
jednak, że liczba ta jest niedoszacowana – na samym portalu zawodowym Gol-
denline zamieszczone są sylwetki prawie 1800 osób, które opisują siebie jako coa-
cha. Mimo to – co jest bardzo charakterystyczne dla wczesnego etapu rozwoju 
profesji, na jakim jest coaching w Polsce – 6 głównych, uznanych szkół coachingu 
(posiadających akredytację międzynarodowych organizacji coachingowych oraz/
lub rozbudowany kilkudziesięciogodzinny program szkoleniowy i perspektywy 
dalszego rozwoju absolwentów) ukończyło dotychczas około 1000 osób (Kołod-
kiewicz, 2009). Jednocześnie można zaobserwować znaczny wzrost liczby stron 
internetowych i ofert prezentujących „coaching”. Zagadnieniem ważnym, ale wy-
kraczającym poza ramy niniejszego artykułu, jest analiza, jaka dokładnie usługa 
jest oferowana przez dużą część osób określających siebie mianem „coach” i stron 
zapraszających do skorzystania z „coachingu”.

Coaching a inne formy wspierania rozwoju

Jak zaznaczono we wcześniejszej części artykułu, coaching korzysta z osiągnięć 
teoretycznych, a głównie praktycznych, wielu dyscyplin wiedzy. Często też, 
w mniejszym lub większym stopniu, bywa utożsamiany z niektórymi z nich. War-
to więc przyjrzeć się dokładniej, czym różni się coaching od innych form wspie-
rania rozwoju.

Coaching a instruktaż – zdarza się, że coaching albo jego elementy utożsa-
miane są z instruktażem: często takie oczekiwania mają klienci biznesowi, którzy 
zwracają się do coacha z prośbą o skontrolowanie działania własnego lub osoby 
trzeciej, a następnie wskazanie błędów i elementów do poprawy oraz poinstru-
owanie, w jaki sposób należy to zadanie właściwie wykonać (na przykład przepro-
wadzenie rozmowy sprzedażowej, prezentacji przed dużym audytorium, plano-
wanej rozmowy o trudnym zagadnieniu). Czasem również klienci indywidualni 
zgłaszają podobne zapotrzebowanie („Jak mam opanować stres przed wystąpie-
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niem?”, „W taki sposób radzę sobie z frustracją – czy to dobrze czy źle? Jak mogę 
to poprawić?”). Oczekiwanie klienta jest jednoznaczne – to coach wie, jakie jest 
prawidłowe rozwiązanie, i ma za zadanie je wskazać. Nie ma tu miejsca na part-
nerską relację, inspirowanie czy wiarę w zasoby klienta. Takie działania, noszące 
niejednokrotnie nazwę „coachingu”, można spotkać na przykład w działach sprze-
daży czy obsługi klienta oraz niektórych formach coachingu indywidualnego.

Coaching a psychoterapia – utożsamiane ze sobą pojęcia, zwłaszcza przez osoby, 
które nie miały doświadczenia z pracą coachingową i opierają się na potocznych 
wyróżnikach określają coaching jako „psychoterapię, tylko inaczej nazwaną”. Rze-
czywiście, są sytuacje, kiedy wyznaczenie granicy między coachingiem a terapią 
jest trudne, biorąc pod uwagę różnorodność nurtów i założeń psychoterapii. Naj-
wyraźniejsze różnice widoczne są w konfrontacji coachingu i tych nurtów psy-
choterapii, które posługują się słownikiem i modelem medycznym (na przykład 
diagnoza, pacjent, leczenie). Psychoterapia polega na przywróceniu jednostce 
równowagi emocjonalnej, psychicznej, międzyludzkiej, która została zaburzona. 
Z samej defi nicji odnosi się do leczenia (co oczywiście nie wyczerpuje defi nicji 
psychoterapii). W większości wypadków terapia dotyczy radzenia sobie z cierpie-
niem, niedostosowaniem, trudnościami, ale są też i takie sytuacje i szkoły, które 
wykorzystując psychoterapię, koncentrują się na rozwoju czy wsparciu potencja-
łu człowieka. Jedną z pojawiających się różnic jest często stan, w jakim trafi ają 
na terapię lub coaching klienci – w wypadku terapii są to zwykle osoby bardziej 
cierpiące. Sama – nie zawsze, ale często stosowana – terminologia mówiąca o pa-
cjencie wskazuje jednoznacznie stosunek między dwiema osobami oraz zakres 
podejmowanych działań. W tak rozumianej terapii zostaje postawiona diagnoza, 
podjęte są ściśle zaplanowane oddziaływania terapeutyczne czy korekcyjne, ma-
jące w rezultacie doprowadzić do założonego z góry celu. To, nad czym i w jaki 
sposób pracuje klient, zależy głównie od terapeuty; on również – w sposób mniej 
lub bardziej bezpośredni – występuje w roli eksperta, osoby udzielającej pomocy. 
Większość terapeutów motywowanych jest szczerą chęcią niesienia pomocy i ulgi 
w cierpieniu klienta oraz współczuciem dla niego. Zwykle pociąga to z sobą jednak 
nieuchronne przekonanie – po obu stronach – o nadrzędnej pozycji terapeuty.

Wszystkie te elementy wskazują na różnice między coachingiem a terapią. 
Skąd więc tak częste utożsamianie tych dwóch terminów? Wydaje się, że źródło 
tkwi przede wszystkim w dość peryferyjnych elementach, które jednak mogą rzu-
tować na całość. Oba sposoby oddziaływania dotyczą bardzo intymnej relacji, po-
dejmowanej jeden na jeden, w specyfi cznych warunkach (gabinet), w podobny 
formalnie sposób (rozmowa) i koncentrującej się na sprawach szczególnie waż-
nych dla klienta. W przeciwieństwie do większości szkół terapeutycznych jednym 
z podstawowych założeń podjęcia się pracy coachingowej jest przekonanie, że 
klient, z którym rozpoczynany jest proces, funkcjonuje normalnie i jest całkowi-
cie zdrowy psychicznie, chyba że są mocne dowody na to, że tak nie jest. W ta-
kim wypadku zarówno ze względów etycznych, jak i przewidywanych trudności 
w pracy coachingowej (koncentracji na celu i przyszłości, podejmowaniu działań) 
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odpowiedzialny coach powinien skierować potencjalnego klienta do zaufanego 
psychoterapeuty.

Osoby korzystające z coachingu są z założenia nie tylko zdrowe psychicznie 
i dobrze radzące sobie z rzeczywistością, ale często także odniosły już spory suk-
ces zawodowy lub osobisty, stąd też o wiele łatwiej jest zachować równorzędne 
pozycje w relacji osób, które są specjalistami, chociaż w różnych dziedzinach. 
Również dzięki temu, że coach nie musi (a czasem wręcz to przeszkadza!) być 
ekspertem w obszarze zagadnienia poruszanego na sesji, obie osoby mają poczu-
cie swoistej równowagi sił.

Wydaje się też, że znaczącą różnicą jest koncentracja na odmiennym czasie. 
O ile dla terapeuty często kluczowe jest „dlaczego”, i stąd sięganie do przeszłości, 
by wyjaśnić teraźniejszość, o tyle najważniejsze dla coacha jest pytanie „co” – np. 
„Co chcesz dalej zrobić?”, „Co chcesz osiągnąć?”, zaczynające się w teraźniejszości, 
ale wyraźnie skoncentrowane na przyszłości.

Bardzo dużo umiejętności i kompetencji jest wspólnych wśród coachów i te-
rapeutów – umiejętność słuchania, nawiązania bezpiecznej relacji, posługiwanie 
się pewnymi kategoriami poznawczymi czy koncentracja na jednostce. W Polsce 
(ale nie tylko, por. Rogers, 2010) spotyka się tak samo wiele uprzedzeń w śro-
dowisku terapeutów w odniesieniu do coachów, jak wśród coachów mówiących 
o terapeutach. Bliskość tych dwóch dziedzin wiedzy i praktyki, wykorzystywanie 
podobnych kompetencji i praca po części w obszarach pokrywających się może 
budzić – i budzi – emocje, ale też może być doskonałym przyczynkiem do uczenia 
się od siebie nawzajem i dookreślania swoich dziedzin przez dostrzeganie róż-
nic i granic między nimi. Niewątpliwie coaching zawdzięcza psychoterapii bar-
dzo dużo – od podłoża teoretycznego zaczynając, na konkretnych narzędziach 
zaczerpniętych z różnych szkół kończąc. Z drugiej strony – cytując terapeutów 
uczących się coachingu – można stwierdzić, że coaching w porównaniu z psycho-
terapią, jest „o wiele bardziej jawnie nastawiony na cel, cechuje go szybsze tempo 
pracy i większa koncentracja na przyszłości” (Rogers, 2010, s. 24).

Coaching a doradztwo – zgodnie z defi nicją w procesie doradztwa mamy do 
czynienia z mniej lub bardziej czytelną sytuacją problemową (trudność ze znale-
zieniem pracy w doradztwie zawodowym; problemy w komunikacji między pra-
cownikami różnych działów w konsultingu), diagnozowaną przez osobę mającą 
wiedzę i doświadczenie w danym obszarze, która potrafi  wskazać kroki prowadzą-
ce do poradzenia sobie z tą sytuacją, a często monitoruje również proces wprowa-
dzania tych kroków w życie, w razie potrzeby korygując nieskuteczne zachowania. 
W tak rozumianym doradztwie, z wyjątkiem sytuacji rozmowy jeden na jeden 
i działania nastawionego na określony cel w przyszłości, właściwie nie ma punk-
tów stycznych z coachingiem. Nie zmienia to faktu, że często pierwsze skojarzenie 
z działalnością coacha, a czasem i oczekiwanie klientów przed pierwszym spotka-
niem, dotyczy „udzielenia rady, co powinienem/powinnam zrobić w tej sytuacji”.

Coaching a mentoring – mentor to zazwyczaj osoba starsza, bardziej doświad-
czona, doskonale znająca fi rmę i jej sposób działania, a często również poprawny 



109Coaching jako metoda wsparcia rozwoju osób dorosłych 

sposób wykonywania obowiązków, powierzonych podopiecznemu. Jego zada-
niem jest wszechstronna pomoc osobie, z którą współpracuje – od przekazywa-
nia konkretnych informacji czy instrukcji, wspierających prawidłowy sposób 
wykonywania działań czy wielokierunkowy rozwój podopiecznego. Jednocześnie 
mentor nierzadko przekazuje w sposób nie do końca świadomy pewne postawy, 
sposoby działania, nawyki czy codzienne praktyki przydatne podopiecznemu 
w codziennym funkcjonowaniu. Podobnie jak w coachingu, dobrze prowadzony 
mentoring może być ogromną szansą dla klienta, budującą jego rozwój, wiarę we 
własne siły i poprawiającą efektywność działań. Od samego początku wyraźne są 
jednak wzajemny układ sił i „podporządkowania” oraz poczucie eksperctwa lub 
jego braku. Drugą z głównych różnic jest możliwość i oczekiwanie udzielania rad 
przez mentora.

Coaching a szkolenia – szkolenie to proces, w którego trakcie w grupie, pod 
okiem bardziej doświadczonego i/lub posiadającego większą wiedzę w danej dzie-
dzinie trenera uczy się klienta określonych zachowań czy zdobywania wiadomości. 
Pozytywnym rezultatem szkolenia jest zastosowanie nowej wiedzy czy umiejętno-
ści poza kontekstem szkoleniowym. Podobnie jak w coachingu, również tutaj ce-
lem jest zmiana w obszarze bądź to umiejętności, bądź wiedzy. Sposób dokonywa-
nia tej zmiany, to, czego dotyczy, relacja między uczestnikiem szkolenia a trenerem, 
uwidaczniają jednak znaczną odrębność tych dwóch form wspierania rozwoju. 
Nawet jeśli czasem wskazuje się (głównie w kontekście biznesowym) na coaching 
jako „indywidualne szkolenie” – sama liczba uczestników procesu jest tu niewiele 
znaczącym elementem. Ważne są przedmiot wspólnej pracy, sposób prowadzenia 
procesu zmiany, relacja między dwiema zaangażowanymi osobami (zarówno pod 
względem pod- i nadrzędności, jak i pod względem postrzeganego eksperctwa).

Mając wątpliwość co do określenia danego procesu mianem coachingu, moż-
na zapytać:

 – w jakim stopniu udział w spotkaniach inspiruje klienta, pozwala mu odkrywać 
własny potencjał?

 – czy powoduje, że jest bardziej zmotywowany do zmiany?
 – czy jest bardziej pewny, czego chce i jak może to osiągnąć?
 – bardziej zadowolony z tego, kim jest i jak działa?
 – a dodatkowo ma świadomość, że przeobrażenia, które się dokonują, i to, co 

się zmieniło na lepsze, jest wynikiem jego działania, jego umiejętności i jego 
kompetencji.
Jeśli tych elementów nie dostrzegamy u klienta w trakcie spotkań, to zwykle 

oznacza, że albo to był źle poprowadzony coaching, albo pod tą nazwą zaoferowa-
no np. doradztwo, indywidualne szkolenie czy terapię.
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Rodzaje coachingu

Ze względu na pracę z różnymi klientami, nad odmiennymi celami i w różnych 
nurtach teoretycznych można mówić o wielu specjalnościach czy rodzajach coa-
chingu. Mimo jednak posługiwania się pewnymi terminami na co dzień, w dal-
szym ciągu nie ma jednego, usystematyzowanego sposobu kategoryzowania spe-
cjalności w coachingu. Uprawnione wydaje się dokonanie podziału ze względu na:

 – cel: osobisty lub zawodowy (zazwyczaj chodzi o przewagę celów ustalonych 
w kontrakcie; rzadko zdarza się długotrwały proces skoncentrowany wyłącz-
nie na jednej z tych dziedzin),

 – odbiorcę/zleceniodawcę: biznes czy klienci indywidualni,
 – zaplecze teoretyczne: na przykład coaching poznawczo-behawioralny, psycho-

dynamiczny,
 – sposób pracy: indywidualny lub grupowy.

Z tak poprowadzonego podziału wyraźnie widać, że każdy z procesów coa-
chingowych z danym klientem należy jednocześnie do kilku kategorii, na przy-
kład prowadzony jest w nurcie poznawczo-behawioralnym, zlecony przez indy-
widualnego klienta, i poświęcony na rozwój zawodowy. Niektóre z tych połączeń 
są częstsze niż inne i funkcjonują powszechnie jako specjalizacje coachingowe. 
Ze względu na jasność i przejrzystość wywodu oraz sensowność proponowanych 
rozwiązań poniżej posłużono się zaproponowanym przez międzynarodową orga-
nizację Associacion for Coaching (2009) podziałem, w którym wyróżniono nastę-
pujące rodzaje coachingu:

 – coaching osobisty (life/personal coaching) – proces zorientowany na rozwiąza-
nia i rezultaty, w którym coach wspiera rozwój indywidualnego klienta w ob-
szarze związanym z doświadczeniem życiowym, pracą, uczeniem indywidual-
nym i wzrostem osobistym,

 – coaching wyższej kadry menedżerskiej (executive coaching) – proces skierowa-
ny do wyższej kadry zarządzającej, w którym od coacha oczekuje się eksplo-
rowania zarówno wątków związanych z biznesem, jak i rozwojem osobistym, 
które mają doprowadzić do poprawy indywidualnego funkcjonowania klienta,

 – coaching biznesu/korporacyjny (corporate/business coaching) – ma często dwa 
rozumienia: 1) jako coaching biznesu dotyczy wsparcia osób prowadzących lub 
zakładających własną działalność gospodarczą w początkach jej funkcjono-
wania lub 2) jako coaching biznesowy/korporacyjny ma na celu wsparcie pra-
cowników różnych poziomów organizacji w osiąganiu celów indywidualnych/
zespołowych fi rmy w taki sposób, by w rezultacie podnieść efektywność ope-
racyjną danej organizacji,

 – specjalizacyjny/niszowy – to zbiorcza nazwa wszystkich tych rodzajów coa-
chingu, które wywodzą się z coachingu osobistego, ale skierowane są bądź do 
ludzi o bardzo wąskich, sprecyzowanych potrzebach (rozwój ścieżki kariery, 
radzenie sobie ze stresem, dbanie o zdrowie i aktywność fi zyczną), bądź do 
osób należących do określonych grup, a co za tym idzie – mających potrzeby 
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związane z tą przynależnością (kadra naukowa, młodzież, chrześcijanie, spor-
towcy),

 – coaching grupowy – cele tego rodzaju coachingu są zbliżone do coachingu 
indywidualnego, w tym wypadku jednak coach pracuje z zespołem, wspierając 
go w osiągnięciu wspólnego celu, rzadziej z grupą niezależnych osób, stwarza-
jąc warunki, w których mogą prowadzić coaching dla siebie nawzajem.

By przyjrzeć się nieco dokładniej temu, co może być tematem coachingu oraz 
– chociaż ogólnie – w jaki sposób prowadzony jest proces coachingowy, poniżej 
zaprezentowano studium przypadku.

Coaching rozwojowy – studium przypadku

Andrzej jest trzydziestoczteroletnim kawalerem, pracownikiem korporacji, za-
trudnionym na stanowisku menedżerskim. Na coaching indywidualny zgłosił się 
z dwoma kwestiami. Po pierwsze zastanawiał się nad zmianą swojego sposobu 
pracy/stanowiska/kierunku rozwoju zawodowego. Po drugie zauważył z niepo-
kojem, że jego życie poza pracą coraz częściej odstaje od tego, czego by chciał 
– gdzieś zagubili się przyjaciele, pasje, hobby i towarzyszy mu poczucie, że poza 
pracą „nic już nie ma”.

Podczas wstępnej rozmowy przed rozpoczęciem coachingu określono dwa 
cele, które klient chciał osiągnąć na zakończenie procesu:

 – określenie z pełną jasnością, czego oczekuje od swojego życia zawodowego, 
ustalenie, w jaki sposób może to osiągnąć, oraz wdrożenie pierwszych kroków 
w kierunku zmian,

 – przyjrzenie się swojemu życiu osobistemu oraz swoim pasjom; wskazanie, co 
jest w tym obszarze ważne dla niego, oraz znalezienie sposobów, by więcej tych 
ważnych rzeczy realizować na co dzień. W zakres tego celu weszło również 
nauczenie się i wprowadzenie w życie lepszego zarządzania swoim czasem.

Kontrakt coachingowy został zawarty na 12 sesji odbywających się co tydzień.
Zgodnie z zasadami pracy coachingowej na początku pracy klient podjął decy-

zję, który z tych dwóch celów jest dla niego ważniejszy w danym momencie życia 
i od którego chciałby zacząć (uporządkowanie sytuacji zawodowej). Mimo tych 
ogólnych ram każdą sesję klient rozpoczynał od wskazania, którym zagadnieniem 
chce się na niej zająć, a co za tym idzie – jaki byłby dla niego najlepszy rezultat 
danej sesji – i nad tym celem pracowano na spotkaniu. Ogólny kierunek pracy, 
moderowany przez coacha, to przejście od odnalezienia wartości, przez budowa-
nie motywacji, aż do tworzenia i wdrażania planu działania.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim obszarze pracy rolą coacha było zada-
wanie otwartych, stymulujących do namysłu i szukania rozwiązań pytań, propo-
nowanie narzędzi, które będą inspirowały klienta do rozwoju, motywowanie do 
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poszukiwania konstruktywnych, nastawionych na cel sposobów realizacji swojej 
wizji oraz kontrolowanie postępów w jej urzeczywistnianiu między sesjami.

Pierwsze sesje koncentrowały się na zagadnieniach związanych z odnalezie-
niem najważniejszych dla klienta wartości związanych z pracą zawodową, pogłę-
bieniu ich rozumienia oraz budowaniu motywacji do poszukiwań wewnątrz sie-
bie i wprowadzania zmian w życiu. Kluczowe pojawiające się na początku pytania 
to: „Dlaczego to jest ważne?”, „Dlaczego właśnie teraz stało się ważne?”, „Co ta-
kiego uzyskasz, odnajdując swoją drogę zawodową?”. W pracy wykorzystano mię-
dzy innymi koło wartości (narzędzie służące do określania nadrzędnych wartości 
klienta, stopnia satysfakcji z ich realizacji w życiu zawodowym oraz docelowego 
poziomu satysfakcji dla najważniejszych z nich). Pojawiające się na sesjach pyta-
nia dotyczyły między innymi możliwości realizacji tych wartości w obecnej pracy. 
Wykorzystano również narzędzia, które otwierały kreatywność klienta zarówno 
w obszarze poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań w obecnej pracy zawo-
dowej, jak i wskazania potencjalnych nowych możliwości. Najistotniejsze jednak 
było to, że to klient – mając zasoby, doświadczenie, znając swoje możliwości oraz 
swoją obecną sytuację, określał, które z wygenerowanych przez niego możliwych 
rozwiązań są inspirujące i realne (w jego sytuacji, z jego punktu widzenia, dla nie-
go konkretnie) i które przyniosą mu w rezultacie najwięcej satysfakcji. Wynikiem 
pracy nad pierwszym zdefi niowanym celem było odkrycie klienta, że jego brak 
satysfakcji na obecnym stanowisku wiąże się z niezaspokojeniem wartości samo-
dzielności i wolności w obszarze zarządzania swoimi podwładnymi. W rezultacie 
opracował plan związany z ustaleniem większego zakresu odpowiedzialności dla 
niego jako menedżera oraz z większą swobodą w budowaniu relacji i zadań w ob-
rębie swojego zespołu i między sesjami zaczął wdrażać go w życie.

Realizacja drugiego celu również rozpoczęła się od określenia, co takiego 
ważnego klient chciałby uzyskać, zmieniając swoje życie osobiste, i co dla nie-
go oznacza ta zmiana. Tutaj dotknięto najważniejszej dla klienta niezaspokojo-
nej wartości, którą jest „poczucie przynależności”, a która w jego obecnej sytuacji 
została zastąpiona przez „poczucie samotności”. Spotkania koncentrowały się na 
początku na wyjaśnieniu, czym jest dla niego poczucie przynależności w kontek-
ście życia osobistego, towarzyskiego i społecznego. Zadania wyobrażeniowe, kon-
centracja na ostatecznym rezultacie, burza mózgów oraz narzędzia związane ze 
zmianą perspektywy miały na celu zrozumienie przez klienta, jakie są różne moż-
liwe sposoby na realizację tej potrzeby w praktyce, tak by przyniosły mu jak naj-
większe poczucie satysfakcji i spełnienia. W rezultacie klient doszedł do wniosku, 
że potrzebuje do tego dwóch elementów: robienia czegoś razem z innymi, w gru-
pie, oraz wykonywanie tego, co daje mu satysfakcję, jest jego pasją i pozwala mu 
się rozwijać. Z różnych wygenerowanych przez klienta metod na realizację tego 
założenia najbardziej inspirujący był dla niego powrót do amatorskiego grania 
muzyki, co porzucił kilka lat wcześniej. Plan, który powstał w trakcie pracy, obej-
mował między innymi takie elementy, jak znalezienie czasu na ćwiczenie umie-
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jętności, nawiązanie ponownego kontaktu z osobami, z którymi dawniej oddawał 
się tej pasji, oraz poszukanie sposobów na dotarcie do innych osób, które również 
chcą amatorsko grać i tworzyć muzykę. Jednocześnie zajęto się także zagadnie-
niem związanym z planowaniem czasu. Tutaj wykorzystano dwa narzędzia (jedno 
znane klientowi wcześniej, drugie przedstawione przez coacha) służące do pra-
cy z czasem, czyli matrycę pilne/ważne oraz linię czasu. Dzięki tym narzędziom 
klient lepiej zaczął sobie radzić z planowaniem zadań (zawodowych i nie tylko) 
w taki sposób, by mieć czas na odkrywanie siebie i realizację swojego hobby.

Klient zakończył kontrakt z dużym poczuciem satysfakcji. Dotyczyła ona za-
równo odkrycia, kim jest i co jest dla niego ważne, jak i dostrzeżenia własnych 
możliwości i własnej skuteczności we wprowadzaniu zaplanowanych działań 
w życie.

Należy wspomnieć o jeszcze jednym ważnym elemencie, który zaistniał w cza-
sie opisywanego procesu i który zwykle występuje w czasie dobrze poprowadzo-
nego coachingu. W pracy coachingowej oprócz tematu poszczególnych sesji i pro-
wadzenia procesu rozwojowego czy procesu zmiany przez coacha następuje także 
pewna forma edukacji. Dotyczy ona tego, w jaki sposób można coachingowo pra-
cować z własnymi wyzwaniami, trudnościami czy marzeniami pojawiającymi się 
w życiu, jednocześnie odkrywając to, co jest najważniejsze dla osoby, określając 
jasno swoje cele, wykorzystując sposoby motywowania się do ich osiągania oraz 
wiedząc, jak ważne jest zaplanowanie i realizacja poszczególnych kroków dzia-
łania. W rezultacie dobry coaching to również taki, w którego wyniku klient nie 
potrzebuje już coacha, ponieważ wie, że to, co osiągnął, zawdzięcza swojej deter-
minacji i swoim zasobom. Równocześnie doświadczył działania narzędzi, które 
pozwalają mu samodzielnie kontynuować taką pracę. Stwierdzenie klienta na za-
kończenie sesji „Najdziwniejsze/najlepsze w tym, co się dziś wydarzyło, jest to, że 
te rozwiązania są moje – one gdzieś we mnie były, tylko musiałem je odkryć”, to 
najlepsze potwierdzenie dobrze wykonanej przez coacha pracy.

Szanse i zagrożenia, kontrowersje i pewność

Coaching niesie z sobą ogromny potencjał – to widać, zarówno gdy przegląda się 
wyniki badań dotyczących rezultatów coachingu, jak i podczas pracy z indywi-
dualnymi klientami i obserwowania ich rozwoju. Jak każda metoda – a zwłaszcza 
taka, która jest nowa i ciągle znajduje się w sferze formowania – ma jednak rów-
nież swoje nierozwiązane trudności i niejednoznaczności.

W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej coaching z powodzeniem 
stosowany jest od lat siedemdziesiątych, przy czym w drugiej połowie lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiło mocne zespolenie coachingu ze 
wsparciem rozwoju w biznesie oraz życiu osobistym, co spowodowało ogromne 
zainteresowanie tą formą pracy. W związku z tym coaching jest tam metodą nie 
tylko znaną i z sukcesem stosowaną, ale także znajduje się już na wyższym pozio-
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mie profesjonalizacji (Stober, Wildfl ower, Drake, 2006). Wyrazem tego jest mię-
dzy innymi duża liczba stowarzyszeń i instytucji zrzeszających profesjonalnych 
coa chów, wyznaczających standardy etyczne pracy czy wspierających zawodo-
wych coachów w ich ciągłym rozwoju przez szkolenia, superwizje albo procesy 
certyfi kacji – między innymi wspomniane już ICF, CIPD, a także European Men-
toring and Coaching Council (EMCC), Associacion for Coaching, Association 
for Professional Executive Coaching and Supervision (APECS). Te i wiele innych 
organizacji zajmuje się również badaniami naukowymi, popularyzacją rozumie-
nia profesjonalnego coachingu oraz przygotowywaniem konferencji dotyczą-
cych szeroko defi niowanego coachingu jako formy wspierania uczenia i rozwoju 
osób indywidualnych i organizacji. W Polsce natomiast proces profesjonalizacji 
coa chingu w dalszym ciągu jest na początku swej drogi. Od końca lat dziewięć-
dziesiątych oferty coachingowe pojawiały się sporadycznie i dostępne były głów-
nie dla korporacji z kapitałem zagranicznym. Mniej więcej od 2005 roku również 
w Polsce zaczęto jednak intensywniej wprowadzać coaching do organizacji i in-
stytucji; powstały pierwsze akredytowane szkoły coachingu. Taki sposób pracy 
stał się popularniejszy i bardziej dostępny także dla osób indywidualnych, które 
poszukują wsparcia we własnym rozwoju osobistym czy zawodowym, odmien-
nego od doradztwa, szkolenia, terapii czy poradnictwa psychologicznego. Jedno-
cześnie zaczęto podejmować pierwsze próby zjednoczenia środowiska coachów, 
a co za tym idzie – również wypracowania pewnego wspólnego rozumienia co-
achingu, dookreślenia standardów czy po prostu stworzenia platformy wymiany 
informacji. Póki co istniejące organizacje mające w zamyśle skupiać coachów 
różnych podejść czy szkół (na przykład Izba Coachingu, Polskie Stowarzysze-
nie Coachingu czy Komisja Coachingu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych) nie 
zyskały dużej liczby członków czy stopnia zaawansowania prac, ich powstanie 
jest jednak wyraźnym sygnałem budzącej się potrzeby podnoszenia standardów 
usługi.

Równocześnie z coachingiem w Polsce zaczęto wiązać coraz większe nadzieje 
– w dalszym ciągu obecna jest jednak duża nieufność co do takiej formy pracy, 
obecna zarówno u klientów indywidualnych, jak i pracowników różnych pozio-
mów w organizacjach. Powoli zanika stereotypowe postrzeganie coachingu jako 
„nowinki z Zachodu”, a dostrzega się jego odrębność i wartości wynikające dla 
klienta z takiego sposobu pracy nad własnym rozwojem. Nie zmienia to faktu, że 
nadal istnieją inne czynniki wzbudzające nieufność. Przede wszystkim wciąż brak 
jest jednoznacznych kryteriów i defi nicji tego, czym coaching jest, a czym nie 
jest. To pociąga z sobą między innymi niejasność co do specyfi ki takiego rodzaju 
pracy (czym to się różni od szkolenia? od terapii? od doradztwa?) i – idąc dalej – 
pojawiające się oczekiwania klientów, których coachowie nie mogą lub nie powin-
ni spełniać, nie wychodząc ze swojej roli zawodowej. Niedookreślone standardy 
świadczenia usługi powodują także, że istnieje niebezpieczeństwo uzyskania pod 
jednym hasłem „coaching” różnych działań, mniej lub bardziej spójnych z wizją 



115Coaching jako metoda wsparcia rozwoju osób dorosłych 

klienta po pierwsze, istotą coachingu po drugie. W tej sytuacji wydaje się więc 
konieczna odpowiedź między innymi na pytania:

 – co jest główną cechą coachingu? co odróżnia go od innych sposobów wsparcia 
rozwoju osób i organizacji?

 – jakie elementy powinien zawierać każdy proces coachingowy, by można było 
określić go tą nazwą?

 – czy w ogóle sensowne jest ustalanie takich ram, jeśli coachowie kończą różne 
szkoły i posługują się różną metodologią pracy?

 – co wolno, czego nie wolno, a co powinien zagwarantować każdy coach, pracu-
jąc z klientem?

 – czy są jakieś uniwersalne standardy etyczne, które powinny obowiązywać każ-
dego coacha? a jeśli tak – kto i w jaki sposób powinien nad tym czuwać?

Jak na razie jednak (i nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała ulec zmianie) 
ani w Polsce, ani w żadnym z krajów, w których stosowany jest coaching, nie ist-
nieje bariera dostępu do wykonywania tego zawodu. Osoba, która chce pracować 
coachingowo, ograniczona jest jedynie wymaganiami rynku – co może zaofero-
wać klientom oprócz swojej chęci pracy w tej a nie innej metodologii. Można tutaj 
wyróżnić trzy – niekoniecznie się wykluczające – grupy osób. Pierwsza z nich to 
osoby, które mimo minimalnego przygotowania merytorycznego do takiej pracy 
spotkały się już kiedyś z coachingiem (czytały na ten temat, same brały udział 
w coachingu jako klienci), widzą w tej metodzie duży potencjał i czują „powo-
łanie” do tego, by pracować z ludźmi i robić to właśnie w taki sposób. Takich 
jednak osób – zarówno ze względu na dostępność profesjonalnych szkoleń, jak 
i coraz większą świadomość potencjalnych klientów dotyczącą coachingu i wła-
snych oczekiwań związanych z profesjonalizmem coacha – jest coraz mniej. Dru-
ga grupa to osoby, które nie przeszły co prawda profesjonalnego, akredytowanego 
szkolenia dotyczącego coachingu, ale doświadczyły coachingu jako klienci, mają 
na jego temat sporą wiedzę teoretyczną lub przeszły krótki kurs umiejętności coa-
chingowych i włączają do swojej pracy elementy coachingu (albo prowadzą pełne 
sesje), opierając się na swojej adekwatnej do poruszanych zagadnień wiedzy me-
rytorycznej. Są to między innymi psychologowie pracujący w obszarze coachingu 
rozwojowego, doświadczeni menedżerowie czy specjaliści pracujący w niszach 
coachingowych związanych z ich doświadczeniem i specjalizacją. Trzecia grupa 
to osoby, które przeszły akredytowany kurs coachingu lub jego odpowiednik, są 
w trakcie lub ukończyły proces certyfi kacji, a do tego (często, ale niekoniecznie) 
mają silne podstawy merytoryczne (wykształcenie, doświadczenie) związane 
z obszarem swojej specjalizacji coachingowej. Patrząc na te trzy grupy, należy 
stwierdzić, że mimo początków zrzeszania się środowisk coachingowych i wypra-
cowania pewnych standardów etycznych pracy coacha na razie nie ma żadnych 
prawnych lub formalnych ograniczeń w dostępie do tego zawodu i metody pracy 
dla określonych osób czy środowisk.



116 BEATA ŚWIEŻY

Zasady poufności, sposób pracy, koncentracja na poszczególnych etapach pro-
cesu, sposób udzielania informacji zwrotnej – to elementy, które różnią i to do-
syć znacznie osoby, które ukończyły nawet rzetelnie zaplanowane, kompleksowe 
szkoły coachingu. Są jednak i takie osoby, które żadnego profesjonalnego szko-
lenia nie przeszły, a które mimo tego mogą prowadzić – i prowadzą – coaching. 
Jednocześnie w obu grupach znajdują się osoby o bardzo różnym wykształceniu 
i doświadczeniu zawodowym. I to jest ogromna wartość rynku coachingowego – 
możliwość korzystania z tej różnorodności. Mimo pewnych wiążących się z tym 
kontrowersji nie ma powodu, by zawodowymi coachami byli wyłącznie psycholo-
gowie, osoby związane z zarządzaniem personelem czy doświadczeni właściciele 
fi rm. Każdy z nich wnosi ogromną wartość do pracy coachingowej – pod warun-
kiem że udziela klientom jasno i wprost takich informacji, posiada kompetencje 
i umiejętności coachingowe oraz nie przekracza granic wyznaczonej roli. Pojawia-
ją się jednak tutaj co najmniej trzy kontrowersyjne sytuacje. Pierwsza może wy-
stąpić między innymi w organizacjach (gdy funkcję coacha wewnętrznego spełnia 
pracownik fi rmy – menedżer liniowy, pracownik działu HR). Wówczas można się 
spotkać z nieuprawnionym doradzaniem, instruowaniem, podsuwaniem rozwią-
zań przez coachów, którzy mają doświadczenie w określonej branży czy na danym 
stanowisku. Druga pojawia się coraz częściej w związku z rosnącą liczbą osób 
z wykształceniem psychologicznym, z doświadczeniem terapeutycznym, które 
rozpoczynają pracę coacha. Mimo jasnych informacji/deklaracji, że coaching nie 
jest terapią i kontrakt z klientem nie obejmuje tego rodzaju interwencji, osoby 
posiadające takie kompetencje mogą – ze względu na swoiście rozumiane dobro 
klienta – włączać do coachingu elementy terapii. Takie działanie – nawet jeśli 
jest kuszące i wydaje się naturalne czy pożyteczne – jest złamaniem kontraktu 
i przekroczeniem uprawnień. Jednocześnie, głównie w indywidualnym coachingu 
rozwojowym, u osób, które nie mają wykształcenia psychologicznego, może się 
pojawić pokusa „psychologizowania”, odnoszenia się do stereotypowych prawd 
czy pobieżnej wiedzy psychologicznej, która ze względu na pozycję coacha w sesji 
może być odbierana jako rzetelna wiedza i stanowić podstawę do błędnych decy-
zji czy przekonań klienta. Tak więc po raz kolejny pojawia się potrzeba jasnych 
standardów usługi, jednoznacznego kodeksu etycznego i wiedzy o tym, czym jest 
rola coacha i jakie konsekwencje może przynieść jej przekroczenie w relacji.

Coaching psychologiczny

Należy jednak zauważyć, że sam coaching w Polsce drastycznie się zmienił w cią-
gu kilku ostatnich lat. Coraz wyraźniejsza staje się potrzeba odejścia od coachingu 
pierwszej generacji – pionierskiego, chaotycznego, czerpiącego inspiracje z róż-
nych źródeł, do coachingu drugiej generacji – opartego na rzetelnych podstawach, 
badaniach empirycznych, potwierdzonych dowodach skuteczności i bazie teore-
tycznej (Smółka, 2009). Wyraźnym sygnałem przejścia do tego drugiego etapu 
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są wspominane już próby zorganizowania się środowiska zawodowych coachów. 
Występują one w obrębie różnych szkół i metodologii, zróżnicowanych specjal-
ności coachingowych czy wśród osób o odmiennym wykształceniu (na przykład 
coraz silniej się organizujący nurt psychologów–coachów, obejmujący wyłącznie 
osoby z wykształceniem psychologicznym). Coraz częściej można spotkać rów-
nież propozycje szkół, które nie posiadają międzynarodowych akredytacji, ale 
zawierają całościowy program szkolenia coachów. Ponadto od kilku lat wzrasta 
gwałtownie liczba studiów podyplomowych (przede wszystkim na uczelniach 
prywatnych), które prowadzą zajęcia na kierunku „coaching”, również w ramach 
dofi nansowania EFS. Coraz więcej osób uczestniczy też w ciągłej ścieżce kształ-
cenia i zdobywa międzynarodowe certyfi katy, poświadczające umiejętności pracy 
coachingowej.

W związku z coraz większą popularnością coachingu i wzrastającą liczbą osób 
korzystających albo rozważających możliwość skorzystania z takiej formy wspar-
cia własnego rozwoju pojawia się wiele pytań i wątpliwości odnoszących się do 
samego procesu coachingu. Pytania dotyczą głównie satysfakcji klientów korzy-
stających z coachingu, rodzajów uzyskiwanych przez nich korzyści, empirycz-
nych dowodów skuteczności takiej formy wsparcia oraz podbudowy teoretycznej 
i mechanizmów, które są wykorzystywane do pracy coachingowej. Odpowiedzią 
na dwa ostatnie pytania jest pojawienie się coraz silniejszego nurtu coachingu 
odwołującego się do bazy naukowej i badań empirycznych, czyli tzw. coachingu 
opartego na dowodach (evidence-based coaching). Jest on częścią szerszego nurtu 
obecnego w psychologii, głównie w poradnictwie i psychoterapii, czyli „praktyki 
opartej na dowodach” (APA, 2009; Smółka, 2009). W tym szczegółowym wypad-
ku coachingu stosuje się często w literaturze (w sposób nie do końca uprawniony) 
zamiennie terminy „coaching oparty na dowodach” oraz „coaching psychologicz-
ny”. O ile bowiem ten pierwszy odnosi się do metody uprawiania coachingu (jako 
naukowego, o silnej podbudowie teoretycznej i mocnych dowodach empirycz-
nych) bez odnoszenia się do osób, które mogą pracować w ten sposób (zakładając 
spełnienie kryteriów), o tyle coaching psychologiczny oprócz odniesienia do rze-
telności teoretycznej i badawczej jasno wskazuje psychologów jako osoby, które 
mogą uprawiać ten nurt coachingu.

Oprócz tej niespójności pojawia się jeszcze jedna – również terminologicz-
na wątpliwość. Anglojęzyczne pojęcie wykorzystywane w tym kontekście to coa-
ching psychology, które tłumaczone jest dwojako, w zależności od kontekstu jako 
coaching psychologiczny – coaching uprawiany w określony sposób i przez jasno 
zdefi niowane osoby – lub psychologia coachingu reprezentującą jedną z dziedzin 
psychologii stosowanej. Posługując się defi nicją Granta (2008), można powie-
dzieć, że coaching psychologiczny (psychologia coachingu?, ang. coaching psy-
chology) może być rozumiany jako „systematyczne wdrożenie nauk o zachowaniu 
w celu poprawy doświadczanego życia osobistego, zawodowego czy dobrostanu 
jednostek, grup lub organizacji, które nie wykazują klinicznych zaburzeń w funk-
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cjonowaniu oraz nie znajdują się w stanie ostrego stresu” (Grant, 2008, s. 23). 
Coaching psychologiczny czerpie inspiracje ze sportu, poradnictwa, psychologii 
klinicznej, doradztwa oraz psychologii zdrowia i organizacji. Psychologowie-coa-
chowie pracują z dobrze na co dzień funkcjonującymi klientami, wykorzystując 
ugruntowaną wiedzę psychologiczną i poprawnie metodologicznie opracowane 
metody do tego, by pomagać im osiągać cele w życiu osobistym i zawodowym. 
Wydaje się, że psychologia coachingu wyrosła z dwóch w pewnym sensie prze-
ciwstawnych sobie źródeł. Z jednej strony jest odpowiedzią na „pseudocoaching” 
i wzrastające potrzeby osadzenia pracy coachingowej w kontekście teoretycznym 
oraz odniesienia go do sprawdzonych metodologicznie narzędzi i metod pomiaru 
skuteczności własnej pracy. Z drugiej strony sama psychologia, w takiej formie 
w jakiej jest nauczana na uczelniach całego świata, rozumie pomoc jednostce 
głównie przez leczenie jej niedoskonałości czy wsparcie w trudnych sytuacjach 
– a więc psychopatologię, zaburzenia osobowości czy neuropsychologię, podczas 
gdy niewiele miejsca poświęca się jednostce zdrowej i dobrze funkcjonującej, 
a jeszcze mniej temu, w jaki sposób w praktyce można pomóc jej zwiększyć do-
brostan i satysfakcję z podejmowanych działań.

Obecnie psychologia coachingu jest jedną z subdyscyplin psychologii nauko-
wej, której dookreślenie jest zbieżne z powołaniem w 2000 roku na Uniwersytecie 
Sydney Th e Coaching Psychology Unit – pierwszej na świecie jednostki uniwersy-
teckiej, która miała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego z psychologii 
coachingu. Kolejnym ważnym krokiem było powołanie podobnej instytucji na 
City University London (w 2005 roku). Obecnie na świecie istnieje kilka wydzia-
łów i jednostek uniwersyteckich, które prowadzą zajęcia z psychologii coachingu 
i nadają tytuły magistra lub doktora psychologii coachingu. Coachingiem psy-
chologicznym oraz zrzeszaniem osób wywodzących się z tego nurtu zajmują się 
również oddziały międzynarodowych towarzystw psychologicznych; najbardziej 
znane to British Psychological Society – Special Group in Coaching Psychology 
czy Australian Psychological Society – Interest Group in Coaching Psychology. 
Pojawiają się również opracowania naukowe dotyczące psychologii coachin-
gu, jak choćby doskonała Handbook of Coaching Psychology (Palmer, Whybrow, 
2008a) czy Evidence Based Coaching Handbook (Stober, Grant, 2006). Wzrasta 
też liczba czasopism naukowych dotyczących psychologii coachingu, wydawa-
nych przez wspomniane wyżej stowarzyszenia. W Polsce, poza krótkimi kursami 
lub rocznymi studiami podyplomowymi z coachingu, nie odbywa się kształcenie 
na tym kierunku na poziomie uniwersyteckim. Również jak dotąd nie powsta-
ło żadne towarzystwo naukowe, lub oddział już istniejącego, które zajmowałoby 
się coachingiem czy coachingiem psychologicznym. Pojawiają się jednak pierw-
sze publikacje związane z takim podejściem do coachingu (na przykład Smółka, 
2009) oraz pierwsze sygnały wzrastającej popularności coachingu psychologicz-
nego jako szerszego nurtu „praktyki opartej na dowodach”.
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Wyraźnym wskaźnikiem profesjonalizacji coachingu oraz odpowiedzią na po-
trzebę jego „unaukowienia” jest wzrastająca liczba publikacji naukowych, doty-
czących coachingu. Pierwszy recenzowany artykuł naukowy na temat coachingu 
ukazał się w 1937 roku. Od tego czasu takie teksty pojawiały się w czasopismach 
naukowych, ale bardzo rzadko. Gwałtowny wzrost publikacji nastąpił w 1997 
roku i był rezultatem większego zainteresowania coachingiem również w prak-
tyce. Od 1937 roku w czasopismach naukowych, dostępnych w bazach PsycInfo, 
Business Source Premier oraz Dissertation Abstracts International i dotyczących 
coachingu osobistego, zawodowego oraz wyższej kadry menedżerskiej opubliko-
wano łącznie 518 artykułów przeglądowych, badań oraz doktoratów, z czego aż 
425 między styczniem 2000 a majem 2009 (Grant, 2009). Na ryc. 1 przedstawiono 
publikacje naukowe (artykuły przeglądowe, badania empiryczne i opublikowane 
doktoraty) zamieszczone w wymienionych wyżej bazach w ciągu ostatnich 30 lat.

Wraz z przeglądowymi artykułami naukowymi pojawia się również coraz wię-
cej doniesień z badań na temat skuteczności coachingu. Zarówno coachowie, jak 
i klienci coraz częściej domagają się rzetelnej odpowiedzi na pytanie „Czy coaching 
rzeczywiście działa?”. Badania skoncentrowane na tym pytaniu prowadzi się 
w różnych nurtach i perspektywach – przez naukowców, którzy uczynili coaching 
obszarem swoich prac; przez coachów, którzy monitorują skuteczność własnej 
praktyki; przez organizacje badające zwrot z inwestycji i rozwój pracowników; 
oraz przez instytucje zrzeszające coachów i działające na ich rzecz. Przygląda-
jąc się opublikowanym badaniom empirycznym, można zauważyć, że najczęściej 
przeprowadzane i publikowane są studia przypadków, chociaż w ostatnich latach 
wzrasta również liczba prowadzonych eksperymentów. Na ryc. 2 przedstawiono 
badania dotyczące coachingu opublikowane w czasopismach z listy fi ladelfi jskiej 
w ciągu ostatnich 30 lat. Od roku 1980 do maja 2009 opublikowano w nich 156 
doniesień z badań, z czego 104 to studia przypadków, 36 to badania wewnątrz-

Źródło: Grant, 2009. Przedruk za zgodą autora.

Ryc. 1. Publikacje dotyczące coachingu z lat 1980–2009 
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grupowe, a 16 międzygrupowe. Z tych 16 tylko 12 dotyczyło grup zrandomizo-
wanych (Grant, 2009). Wyraźny jest trend – ale i potrzeba – większej liczby badań 
empirycznych dotyczących skuteczności różnych nurtów coachingu czy stosow-
nych narzędzi, zwłaszcza przeprowadzonych w porównaniach międzygrupowych 
i z zastosowaniem doboru losowego.

Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań dają dosyć klarowną, twierdzą-
cą odpowiedź na pytanie o skuteczność coachingu, zwłaszcza w odniesieniu do 
nurtu coachingu poznawczo-behawioralnego skoncentrowanego na rozwiązaniu 
(Grant, 2002; Fillery-Travis, Lane, 2008).

Jednocześnie wsparciem badań eksperymentalnych są wyniki uzyskiwane 
przez organizacje zajmujące się monitoringiem coachingu. Według danych CIPD 
(2009b) 80% przebadanych organizacji dokonało pomiarów rezultatów prowa-
dzonego coachingu – za pomocą takich narzędzi, jak ROI (return of investment), 
ROE (return of expectation), KPIs (key performance indicators) czy wywiadów 
z osobami biorącymi udział w coachingu. Przeciętny deklarowany ROI przepro-
wadzonego coachingu (zwrot z inwestycji, liczony jako relacja między kosztem 
wykonanego działania a zyskami dla organizacji, pojawiającymi się w jego rezul-
tacie) wynosi 689% (CIPD, 2008) i wyraźnie wskazuje, jak cenne jest wprowadze-
nie takiej formy wspierania rozwoju zawodowego zarówno dla jednostek, jak i dla 
organizacji.

To dopiero jednak pierwszy krok w kierunku dokładnej analizy fenomenu, ja-
kim jest coaching. Zasadnicza teraz wydaje się odpowiedź na kolejne pytania – co, 
dlaczego i w jakich warunkach działa? W dalszym ciągu bowiem coaching nie zo-
stał opisany naukowo przez pryzmat chociażby mechanizmów psychologicznych, 
jakie są w nim wykorzystywane. Coraz bardziej kuszące – i wydaje się w pełni uza-
sadnione – jest zidentyfi kowanie w coachingu naukowych podstaw, które, mimo 

Źródło: Grant, 2009. Przedruk za zgodą autora.

Ryc. 2. Rodzaje opublikowanych badań w latach 1980–2009 
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że często rozmyte, są w nim zawarte, oraz takie opracowanie koncepcji coachingu, 
by pozostawić i rozszerzyć to, co w nim jest uzasadnione teoretycznie i oparte na 
rzetelnych naukowych fundamentach, a odrzucić narosłe pseudonaukowe wątki. 
Przyglądając się obecnie coachingowi psychologicznemu, można zaobserwować 
wiele ujęć i koncepcji, wykorzystywanych do pomagania ludziom w tym nurcie. 
Na przełomie 2005 i 2006 roku Palmer i Whybrow (2008b) przeprowadzili bada-
nia wśród psychologów-coachów dotyczące stosowanych przez nich w praktyce 
podejść. Ryc. 3 przedstawia nurty w coachingu, które są obecnie najbardziej po-
pularne wśród psychologów-coachów. Najczęściej wykorzystywanym podejściem 
w coachingu jest styl facylitujący, który nie wyklucza używania innych rodza-
jów coachingu, gdyż jest raczej metodą prowadzenia procesu niż odniesieniem 
do koncepcji teoretycznych. Równie popularne są: podejście skoncentrowane na 
rozwiązaniu, podejście poznawczo-behawioralne czy skoncentrowane na celu. Na 
prezentowanym poniżej wykresie (Ryc. 3) wyraźnie widać też, że coachowie zwy-
kle stosują więcej niż jedno czyste podejście w swojej pracy.

Przyglądając się coachingowi jako metodzie wsparcia rozwoju jednostki za-
równo w jej życiu osobistym, rodzinnym, jak i zawodowym, wydaje się oczywiste, 
że istnieje obszerna, adekwatna wiedza psychologiczna, która mogłaby służyć za 
podstawę teoretyczną podejmowanych działań i pomóc ogarnąć całość procesu, 
a zatem wesprzeć pracę coacha oraz rezultaty osiągane przez klienta. Póki co au-
torka niniejszej pracy nie spotkała się z żadnym opracowaniem, które opisywało-
by coaching w ogóle, a coaching psychologiczny w szczególności, przez odwołanie 
do uprawnionej wiedzy psychologicznej, służącej mu za podstawę. Nawet rzetel-

Źródło: opracowanie własne na podstawie Palmer, Whybrow, 2008b. 

Ryc. 3. Najpopularniejsze podejścia stosowane przez psychologów-coachów 
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nie przygotowane podręczniki psychologii coachingu przywołują co najwyżej 
inne fenomeny, z których czerpie coaching (na przykład psychologię pozytywną), 
czy charakteryzują różne modele coachingu, nie wykorzystując w opisie istnieją-
cych konstruktów psychologicznych czy mechanizmów leżących u podstaw pro-
wadzonych procesów. Tak więc pisze się o motywacji bez odwołania do koncepcji 
motywacji czy o wygaszaniu nieprzystosowawczych zachowań bez odniesienia do 
naukowych koncepcji uczenia się, mimo że wiedza ta – niedopowiedziana i cza-
sem niepełna – jest wykorzystywana przez coachów na co dzień.

Coraz częściej mówi się o coachingu psychologicznym, coachingu opartym na 
dowodach czy wręcz psychologii coachingu. W 2000 roku Anthony Grant ogłosił, 
że nadchodzi era psychologii coachingu. Kilka lat później w 2006 roku Cavanagh 
i Palmer stwierdzili, że teoria, praktyka i badania oparte na psychologii coachingu 
rozwijają się bardzo dynamicznie. Wszystko wskazuje więc na to, że psychologia 
coachingu jako dziedzina psychologii stosowanej nadal będzie się rozwijać pręż-
nie i szybko, będąc odpowiedzią na rosnące potrzeby podbudowy teoretycznej 
i badań empirycznych, leżących w centrum zainteresowania zarówno coachów, 
jak i klientów, korzystających z ich usług, jako niezbędny element profesjonalnego 
wsparcia wszechstronnego rozwoju.
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