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Streszczenie: Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej wskazuje się trzy osoby, które 5 

mogą pełnić rolę coacha: coach zewnętrzny, coach wewnętrzny oraz bezpośredni przełożony 6 

uczestnika coachingu. Prowadzone badania empiryczne nasuwają trzy kluczowe wnioski:  7 

w polskiej praktyce coaching realizowany jest najczęściej przez osoby spoza organizacji,  8 

to zewnętrzny coach najczęściej prowadzi coaching zgodnie z metodyką, a współpraca z nim  9 

w opinii badanych respondentów przynosi najwięcej korzyści. Trudno natomiast jedno-10 

znacznie ocenić rolę wewnętrznego coacha oraz bezpośredniego przełożonego w tej roli. 11 

Słowa kluczowe: coaching, coach, bezpośredni przełożony, rozwój, szkolenia.  12 

DILEMMAS OF CHOICE OF A COACH IN LIGHT OF EMPIRICAL 13 

RESEARCH 14 

Abstract: In theory as well as in the business practice there are three possibilities of acting in 15 

the role of coach: external coach, internal coach and a coachee direct supervisor. There are three 16 

main conclusions from the empirical research: in Polish business practice coaching is most 17 

frequently conducted by an external coach, it is an external coach who most frequent coaches 18 

according to the coaching methodology and according to the respondents’ opinions coaching 19 

with an external coach brings the best benefits. Meanwhile there arise difficulties in clear 20 

assessment of an internal coach as well as a direct supervisor as a coach. 21 

Keywords: coaching, coach, direct supervisor, development, training. 22 

1. Wprowadzenie 23 

Zmieniające się otoczenie gospodarcze i warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 24 

dynamizują funkcję personalną oraz przyczyniają się do zmiany perspektywy w kontekście 25 

zarządzania pracownikami organizacji (Masłyk-Musiał, Bulińska, 2011, s. 15). Specjaliści 26 
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podkreślają, że zasoby ludzkie stanowią jedną ze sfer zmian i rozwoju działalności organizacji 1 

(Bartusik, Sołtysik, 2014, s. 755). Implikacją takiego stanu rzeczy jest konieczność ciągłego 2 

rozwoju zatrudnionych w organizacji pracowników. Istnieje szereg metod ich rozwoju,  3 

a szkolenia wskazywane są jako jedna z nich (Jasiński, 1999, s. 145; Pocztowski, 2008, s. 276; 4 

Król, 2018, s. 432-445). Wśród szkoleń coraz większą popularność zyskuje coaching. Brak 5 

regulacji prawnych związanych z wykonywaniem tej profesji powoduje z jednej strony chaos 6 

terminologiczny, z drugiej dużą liczbę osób, które mianują się coachami. Nierzadko oznacza to 7 

obniżenie jakości tej metody, która przecież w swoim założeniu ma przynieść konkretne  8 

i wymierne efekty nie tylko dla pracownika, jako uczestnika coachingu, ale i samej organizacji. 9 

Owe korzyści są osiągane w wyniku wielu zmiennych: określonej metodyki i narzędzi 10 

coachingu, umiejętności posiadanych przez coacha oraz potencjału tkwiącego w pracowniku, 11 

który korzysta z tej formy podnoszenia kompetencji. 12 

Celem artykułu jest odpowiedź na następujące pytania badawcze:  13 

1. Kto w opinii badanych respondentów (uczestników coachingu) jest coachem, z którym 14 

współpraca przynosi największe korzyści uczestnikowi: coach zewnętrzny, coach 15 

wewnętrzny (niebędący bezpośrednim przełożonym) czy bezpośredni przełożony? 16 

2. Jak przebiegał proces coachingu w zależności od tego, kto go prowadził?: 17 

a. Czy i przez kogo został sformułowany cel coachingu? 18 

b. Czy ów cel został osiągnięty dzięki procesowi coachingu? 19 

c. Czy w procesie coachingu miały miejsce jego kluczowe elementy: analiza zasobów 20 

i otoczenia klienta, dwukierunkowa komunikacja oparta o pytania zadawane przez 21 

coacha oraz informacja zwrotna udzielana przez coacha? 22 

Wnioski zostały sformułowane zarówno w oparciu o pierwotne, jak i wtórne badania 23 

empiryczne. Zaprezentowane wyniki stanowią część badań dotyczących specyfiki procesu 24 

coachingu prowadzonych w szerszym kontekście. 25 

2. Coaching – istota i założenia 26 

Coaching jest znaną i popularną metodą szkolenia pracowników. Za jej prekursorów  27 

i głównych propagatorów można uznać T.W. Gallwey’a (1974) oraz J. Whitmore’a (1992).  28 

Jest to metoda, która raczej pomaga się uczyć, niż uczy (Whitmore, 2011, s. 17). Wielu 29 

specjalistów łączy termin „coaching” wraz ze słowem „potencjał”: 30 

 coaching umożliwia dotarcie do części drzemiącego w ludziach potencjału (Whitmore, 31 

2011, s. 22), 32 

 coaching jest formą rozwoju, gdzie coach pomaga realizować potencjał (Dembkowski, 33 

Eldridge, Hunter, 2010, s. 23).  34 
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Coaching to proces, który pomaga tenże potencjał przeistoczyć w realne, wymierne wyniki, 1 

efekty i korzyści, dla samego uczestnika coachingu, ale także organizacji, w której jest on 2 

zatrudniony. Kluczowe dla skuteczności tej metody są jej założenia oraz uczestnicy procesu: 3 

coach, a także coachee (nazywany klientem, coachowanym pracownikiem, podopiecznym, 4 

uczestnikiem). 5 

W kontekście założeń metodycznych coaching jest konwersacją, dialogiem, poprzez który 6 

strony wchodzą w interakcję o charakterze dynamicznej wymiany, aby zrealizować cele, 7 

usprawnić działanie i osiągnąć postęp (Zeus, Skiffington, 2001, s. 3). Niezwykle istotną rolę  8 

w tym dialogu pełni coach. To on zmierza do ukształtowania rozmowy, która przyniesie 9 

korzyści drugiej osobie w sposób nawiązujący do jej procesów uczenia się i rozwoju (Starr, 10 

2005, s. 10).  11 

Głównym narzędziem pracy coacha (jak i elementem wyróżniającym coaching spośród 12 

innych metod) jest zadawanie pytań. Podkreśla to wielu specjalistów (Grant, O’Connor, 2010, 13 

s. 103; Wilson, 2011, s. 407-414; Barlow, 2005, s. 11-12; Mertel, 2010, s. 186-191; Bobrowska-14 

Drozda, 2009, s. 118-119; Graf, Spranz-Fogasy, 2018, s. 1-16). Pytania mają na celu poddanie 15 

sytuacji analizie (zasobów i deficytów, jakie posiada uczestnik) oraz otoczenie (zróżnicowane 16 

czynniki), w jakim znajduje się coachowany. Zadawanie pytań ma też na celu: motywowanie, 17 

inspirowanie, skłonienie do zadeklarowania przez coachowanego określonych zachowań, 18 

działań, wypracowanie i realizację wytyczonego planu. Zadawaniu pytań przez coacha 19 

powinno towarzyszyć aktywne słuchanie (Popper, Lipshitz, 1992, s. 15-18; Burdett, 1991,  20 

s. 17-20; Ellinger, Bostrom, 1999, s. 752-771). Połączenie tych umiejętności ujmuje poniższa 21 

definicja: coaching to proces, w którym coach, pracując z klientem, używa umiejętności 22 

słuchania i zadawania pytań w taki sposób, aby umożliwić mu wymyślenie rozwiązań jego 23 

problemów (McAdam, 2013, s. 19).  24 

W literaturze przedmiotu wskazywane jest także udzielanie informacji zwrotnej, jako 25 

element coachingu (Grant, 2013, s. 16; Wheeler, 2011, s. 2; Dembkowski, Eldridge, Hunter, 26 

2010, s. 58-60). Udzielanie informacji zwrotnej uważane jest jednak za trudność i wyzwanie 27 

dla coacha (Ellinger, Bostrom, 1999, s. 752-771; Walker, 2002, s. 97-102). Istnieje subtelna 28 

granica pomiędzy stymulowaniem do poszukiwania rozwiązań czy inspirowania a udzie-laniem 29 

rad. To może stanowić trudność. Coach kładąc zbyt duży nacisk na udzielanie informacji 30 

zwrotnej, może zacząć udzielać rad, w sposób bezpośredni dzielić się wiedzą, doświadcze-31 

niami, wręcz instrukcjami postępowania. Tym samym zatraci ideę coachingu, przechodząc do 32 

dyrektywnego mentoringu. Istnieją zarówno naukowcy, jak i praktycy, którzy uważają 33 

informację zwrotną za element zbędny w coachingu lub ostateczność – działanie możliwe do 34 

wykorzystania jedynie w sytuacji impasu, kiedy żadne inne niedyrektywne narzędzie  35 

(np. zadawanie pytań, praca ze skalami) nie przynosi efektów (Rogers, 2010, s. 49-50). 36 

  37 
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Istotnym założeniem coachingu jest towarzysząca temu procesowi atmosfera, która 1 

powinna być oparta na takich wartościach jak: otwartość, szczerość, empatia, szacunek, 2 

zaufanie i poufność omawianych treści (Dembkowski, Eldridge, Hunter, 2010, s. 33-35; 3 

Kilburg, 1997, s. 281-288; Critchley, 2010, s. 851-860). 4 

Wszystkie powyższe elementy mają przyczynić się do realizacji określonego celu. Jego rolę 5 

i znaczenie podkreśla liczne grono autorów (Alexander, Renshaw, 2005, s. 239; Crane, 2001, 6 

s. 32), jest też istotnym etapem w wielu modelach coachingu (Whitmore, 2009, s. 58; 7 

Dembkowski, Eldridge, Hunter, 2010, s. 63-70). Proces ten ma zatem przynieść określony 8 

efekt/efekty – dla pracownika i/lub organizacji. Warto jednak podkreślić, że rolą coacha jest 9 

dopilnowanie, aby cel został określony we właściwy sposób (np. mierzalny, terminowy, realny, 10 

ale i ambitny), a nie jego wyznaczenie za coachowanego pracownika (Dembkowski, Eldridge, 11 

Hunter, 2010, s. 64). 12 

3. Możliwości wyboru coacha 13 

Analizując literaturę przedmiotu oraz obserwując praktykę gospodarczą, wyboru coacha 14 

można dokonać z następujących możliwości:  15 

 coach zewnętrzny (osoba niebędąca pracownikiem organizacji, w której pracuje 16 

coachowany pracownik), 17 

 coach wewnętrzny (osoba zatrudniona w strukturach organizacji, w której pracuje 18 

coachowany pracownik, ale niebędąca jego bezpośrednim przełożonym), 19 

 bezpośredni przełożony pracownika. 20 

Coachem zewnętrznym może być osoba zatrudniona w zewnętrznej firmie doradczej lub 21 

prowadząca własną działalność gospodarczą. Z założenia powinna posiadać określone 22 

doświadczenie w prowadzeniu tego typu doradztwa, szeroką wiedzę z tego zakresu 23 

(charakterystyka, metodyka, techniki) oraz doświadczenie biznesowe i życiowe. Z formalnego 24 

punktu widzenia do dzisiejszego dnia nie ma prawnych regulacji dotyczących wykonywania 25 

tego zawodu. Zewnętrzny coach może stymulować swojego klienta do wprowadzenia 26 

sprawdzonych rozwiązań, które mentor obserwował w innych organizacjach (lub u innych 27 

klientów). Zewnętrzny coach jest – ujmując kolokwialnie – jak napływ świeżej krwi do 28 

organizacji, ma to tez wpływ na sytuację pracownika. Osoba spoza struktur może posiadać 29 

zupełnie inne spojrzenie na różne zagadnienia, przełamywać stereotypy, utarty sposób myślenia 30 

i działania. Dodatkowo klient może czuć się znacznie bardziej komfortowo w relacji z obcą 31 

sobie osobą niż z pracownikami własnej organizacji. Wydaje się, że opisane wcześniej 32 

budowanie relacji opartych o otwartość, szczerość, empatię, szacunek, zaufanie i poufność jest 33 

łatwiejsze w kontakcie z osobą niezwiązaną z firmą, w której zatrudniony jest pracownik. 34 

Literatura wskazuje, że takie rozwiązanie stosowane jest często (Rock, Donde 2008, s. 11). 35 
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Należy mieć jednak na uwadze jego ograniczenia. Są nimi m.in. stosunkowo wysokie koszty, 1 

czy dłuższy okres poznawania przez coacha organizacji i sytuacji, w której znajduje się 2 

pracownik.  3 

Coach wewnętrzny może być pracownikiem piastującym stanowisko osoby odpowie-4 

dzialnej za rozwój pracowników w danej organizacji, bądź po prostu (tylko i wyłącznie) 5 

wewnętrznym coachem. Może to być również pracownik zajmujący inne stanowisko 6 

specjalistyczne lub menedżerskie w organizacji i dodatkowo, z racji swoich predyspozycji  7 

i doświadczenia, podejmujący rolę coacha. Coaching może przecinać poziomy hierarchiczne  8 

i istniejące granice – starszy menedżer może być coachem dla młodszego menedżera, 9 

piastującego swoje stanowisko w zupełnie innym pionie w organizacji. Możliwa jest też 10 

sytuacja, w której np. pracownik działu X może piastować rolę coacha wobec pracownika  11 

z innego działu (por. Phillips 1996, s. 29). Podobnie jak i w przypadku coacha zewnętrznego 12 

istnieją pewne zalety i wady prowadzenia coachingu przez wewnętrznego coacha. O zaletach 13 

pisze Rzycka, wymieniając (2011, s. 145): 14 

 oszczędność kosztów – w porównaniu z coachami zewnętrznymi, 15 

 istnienie wiedzy o organizacji – coachowie wewnętrzni mogą używać swojej wiedzy  16 

o organizacji, by szybciej osiągnąć progres, 17 

 bardziej efektywne kanały informacji zwrotnej – coach wewnętrzny ma więcej okazji 18 

do obserwowania pracownika, 19 

 szersze zaangażowanie organizacji w uczenie się – coach wewnętrzny jest postrzegany 20 

jako oznaka wskazująca na „organizację uczącą się”.  21 

Należy natomiast pamiętać, że wewnętrzny coach, (szczególnie, kiedy pełni wyłącznie rolę 22 

coacha) narażony jest na niekomfortowe sytuacje np. w przypadku coachingu dwojga 23 

pracowników, którzy tkwią w konflikcie, a każde w inny sposób przedstawia ocenę rzeczy-24 

wistości. Dodatkowymi zagrożeniami są: rutyna, wąskotorowe myślenie, a nawet wypalenie 25 

zawodowe.  26 

Najbardziej sporną kwestią wydaje się obsadzenie w tej roli bezpośredniego przełożonego. 27 

Dla części specjalistów taka relacja jest trudna i wymagająca znaczących umiejętności od 28 

bezpośredniego przełożonego. Dla innych to sytuacja wręcz niemożliwa. Odmienne stanowiska 29 

– teoretyków i praktyków – zostały zaprezentowane w tabeli 1.  30 

Analizując wypowiedzi zawarte w tabeli 1 można uznać, że wybór coacha wzbudza  31 

w środowisku dyskusję, dylematy i wątpliwości. Wydaje się, że każde z podanych rozwiązań 32 

niesie ze sobą korzyści i ograniczenia, zarówno dla coachowanego pracownika, jak i samej 33 

organizacji. W literaturze przedmiotu obszernie opisywane są wymagania i oczekiwania wobec 34 

coacha (m.in.: wiedza, umiejętności, postawy, kompetencje) (Dembkowski, Eldridge, Hunter, 35 

2010, s. 32-81; Starr, 2005, s. 92-155; Rogers, 2010, s. 51-67; Thorpe, Clifford, 2004, s. 43-44; 36 

Dolot, 2013, s. 33-37; Dolot, 2017, s. 79, Lopes Henriques, Curado, Matos, 2017,  37 

s. 66-81). Istotne wydają się zatem opinie uczestników coachingu oraz ocena przebiegu procesu 38 

coachingu w zależności od tego, kto był coachem: coach zewnętrzny, wewnętrzny (niebędący 39 

przełożonym), bezpośredni przełożony.  40 
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Tabela 1. 1 
Opinie na temat bezpośredniego przełożonego w roli coacha 2 

Autor Zajmowane stanowisko 

Vickers, Bavister, 

2007, s. 70 

W praktyce taka sytuacja sprowadza się do konfliktu interesów w układzie 

kierownik – podwładny. Kierownicy zawsze mają decydujący głos w sprawach 

wynagrodzenia pracowników i mają wpływ na ich przyszłość w firmie. Z tego 

powodu nie wierzymy, aby kierownik mógł być coachem w pełnym znaczeniu tego 

słowa. Jego „klient” nigdy nie będzie czuł się wystarczająco bezpiecznie, aby móc 

się w pełni przed nim otworzyć. A to właśnie jest warunek skutecznego coachingu. 

Whitmore, 2011, s. 29 Taka relacja jest możliwa, ale wymaga od przełożonego następujących zalet: 

empatii, rzetelności, bezstronności, jak również w większości wypadków chęci 

przyjęcia zupełnie innego podejścia do podwładnych. Przełożony będzie musiał 

umieć się zmierzyć z możliwym oporem i niechęcią ze strony podwładnych. 

Olkiewicz, licencjono-

wany coach ICC, cytat 

z: Konieczna, 2011,  

s. 63-64 

„Szef chyba nigdy nie osiągnie takiego poziomu relacji z podwładnym jak coach 

zewnętrzny. Choćby z tego powodu, że szef może (czasem powinien) ukarać, 

zwolnić. Coach zewnętrzny tego nie zrobi, dlatego też jest w stanie osiągnąć pełną 

otwartość klienta, co dla coacha szefa będzie trudniejsze”.  

Rzycka, coach, trener, 

psycholog, autorka 

książki „Menedżer 

coachem”, cytat z: 

Konieczna, 2011,  

s. 63-64 

„Przełożony zdecydowanie może korzystać z coachingowego podejścia,  

z coachingowych narzędzi czy coachingowej filozofii. Może stosować 

coachingowy styl zarządzania. Będzie mu jednak trudno być coachem przez duże 

„C”, ponieważ łącząca menedżera z pracownikiem relacja nie jest czysta, nie jest  

w pełni „równoległa”. […] Coaching zawiera w sobie wybór (tzn. coachowany 

wybiera sobie coacha), a w relacji menedżer – pracownik raczej nie ma wpływu na 

to, kto jest jego szefem”. 

Sopkowski, między-

narodowy, certyfiko-

wany coach, trener  

i mentor, cytat z: 

Konieczna, 2011,  

s. 63-64 

„Zdecydowanie może i jest to powszechną i skuteczną praktyką w stosunku do 

pracowników, niepodległych bezpośrednio. Niemożliwe będzie jednak bycie 

coachem dla osób podległych. Główną trudnością tutaj jest hierarchia  

i współzależność pomiędzy menedżerem i pracownikiem. Taka relacja wyklucza 

pojęcie coachingu w tym przypadku.”  

McCarthy, Milner, 

2013, s. 770-772  

O przełożonych, którzy są coachami: „Znają kontekst sytuacji, wykorzystywany 

żargon, wyniki pracy pracownika, mogą na bieżąco obserwować członków swojego 

zespołu. Wyznaczanie celu coachingu idzie w parze z rolą przełożonego, jasno 

wyrażającego swoje oczekiwania”. Ten sam autor dostrzega jednak trudność  

w zadawaniu pytań przez menedżera przyzwyczajonego do dostarczania rozwiązań 

i uważa, że taka rola dla menedżera stanowi wyzwanie.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie cytowanych źródeł literatury.  3 

4. Metodyka prowadzonych badań 4 

Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania 5 

badawcze: 6 

1. Kto w opinii badanych respondentów (uczestników coachingu) jest coachem, z którym 7 

współpraca przynosi największe korzyści uczestnikowi: coach zewnętrzny, coach 8 

wewnętrzny (niebędący bezpośrednim przełożonym), czy bezpośredni przełożony? 9 

2. Jak przebiegał proces coachingu w zależności od tego, kto go prowadził: 10 

a. Czy i przez kogo został sformułowany cel coachingu? 11 

b. Czy ów cel został osiągnięty dzięki procesowi coachingu? 12 
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c. Czy w procesie coachingu miały miejsce jego kluczowe elementy: analiza zasobów 1 

i otoczenia klienta, dwukierunkowa komunikacja oparta o pytania zadawane przez 2 

coacha oraz informacja zwrotna udzielana przez coacha? 3 

Dla osiągnięcia założonego celu przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu (zarówno 4 

polskiej, jak i zagranicznej), która posłużyła jako podstawa teoretyczna do dalszych analiz 5 

empirycznych. W pierwszej kolejności wykorzystano wtórne, a następnie pierwotne źródła 6 

informacji. Aby uzyskać dane ze źródeł pierwotnych przeprowadzono samodzielne badania 7 

empiryczne, z wykorzystaniem metody ankiety (Babbbie, 2004, s. 206-207), poprzez 8 

wykorzystanie narzędzia, jakim jest kwestionariusz internetowy (Andrałojć, 2006, s. 109). 9 

Zawarto w nim głównie pytania zamknięte, ale także pytania otwarte. Dobór próby badawczej 10 

miał charakter celowy. Badania skierowane zostały do osób uczestniczących w coachingu 11 

trwającym co najmniej trzy spotkania i które go zakończyły. 12 

W badaniu wzięło udział 100 respondentów, z czego większy odsetek stanowiły kobiety 13 

(60%), niż mężczyźni. Uczestnikami badania byli zarówno pracownicy stanowisk 14 

kierowniczych (61%), jak i pracownicy zajmujący stanowiska specjalistyczne (39%). Pod 15 

kątem posiadanego wykształcenia dominującą grupą byli respondenci z wyższym 16 

wykształceniem magisterskim (79%). Respondenci z wykształceniem wyższym licencjackim 17 

oraz średnim stanowili odpowiednio 10 i 11%.  18 

Analizując strukturę wiekową respondentów dominującą grupą byli pracownicy  19 

z przedziału 26-35 lat (47%). W dalszej kolejności byli to uczestnicy w przedziałach: 36-45 lat 20 

(40%), do 25 lat (8%) oraz 46-55 lat (4%). Najmniej było respondentów posiadających  21 

56 i więcej lat (1%).  22 

Analizie poddano również strukturę doświadczenia zawodowego respondentów. 23 

Dominującą grupą byli pracownicy z doświadczeniem zawodowym z przedziału 6-10 lat pracy 24 

(32%), drudzy w kolejności z doświadczeniem zawodowym powyżej 15 lat (23%), na trzecim 25 

miejscu pracownicy z przedziału do 5 lat doświadczenia zawodowego (21%). Ostatnie miejsce 26 

zajęły osoby reprezentujące przedział od 11 do 15 lat doświadczenia zawodowego (20%).  27 

5. Wyniki prowadzonych badań oraz dyskusja 28 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że najczęściej coaching prowadzony jest przez 29 

zewnętrznego coacha, czyli osobę niezatrudnioną w organizacji, w której pracuje pracownik 30 

(60%). W dalszej kolejności należy wymienić przypadki, gdy coaching prowadzony jest przez 31 

coacha wewnętrznego, pochodzącego z organizacji, w której zatrudniony jest pracownik,  32 

ale niebędący jego bezpośrednim przełożonym (21%). Najrzadszą sytuacją jest ta, w której 33 

coachem jest bezpośredni przełożony (19%).  34 
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Jak wskazuje literatura przedmiotu w procesie coachingu niezwykle istotną rolę odgrywa 1 

sformułowanie celu. Wyniki przeprowadzonych badań (tabela 2) wskazują, że w sytuacji, kiedy 2 

coaching prowadzi coach zewnętrzny cel jest zawsze formułowany. Najrzadziej o jego 3 

sformułowanie dba postawiony w tej roli bezpośredni przełożony. 4 

Tabela 2. 5 
Formułowanie i osiągnięcie celu z uwzględnieniem osoby coacha1 6 

 

Rodzaj coacha 

Czy został sformułowany cel Czy cel został osiągnięty 

tak nie tak nie 

Coach zewnętrzny 60 

(100%) 

0 

(0%) 

55 

(91,67%) 

5 

(8,33%) 

Coach wewnętrzny (niebędący 

bezpośrednim przełożonym) 

20 

(95,24%) 

1 

(4,76%) 

18 

(85,71%) 

3 

(14,29%) 

Bezpośredni przełożony 16 

(84,21%) 

3 

(15,79%) 

19 

(100%) 

0 

(0%) 

Źródło: opracowanie własne. 7 

Jak podkreślano w części teoretycznej artykułu, coaching powinien być ukierunkowany na 8 

realizację określonego celu. Badanych respondentów zapytano zatem, czy cel coachingu został 9 

osiągnięty. Tutaj także dokonano podziału ze względu na zmienną, jaką była osoba mentora. 10 

Wyniki przedstawiono w drugiej części tabeli 2. Wynika z niej, że w przypadku kiedy coaching 11 

prowadzi bezpośredni przełożony, cel osiągnięty był w 100% przypadków. Mniejsza 12 

skuteczność charakteryzowała te procesy, w których był coach wewnętrzy lub zewnętrzny.  13 

W dalszej kolejności badanych respondentów zapytano o to, kto sformułował cel 14 

coachingu. Zgodnie z metodyką cel powinien sformułować pracownik, ewentualnie pracownik 15 

wspólnie z coachem. Tymczasem w praktyce optymalne rozwiązanie (cel formułuje pracownik) 16 

miało miejsce w przypadku 32% procesów coachingu, wspólne formułowanie celu miało 17 

miejsce w przypadku 46% procesów coachingu. W przypadku 13% procesów coachingu został 18 

on sformułowany przez coacha. W przypadku 9% formułował go bezpośredni przełożony. 19 

Wyniki poddano kolejnej analizie ze względu na osobę coacha (tabela 3).  20 

Tabela 3. 21 
Podmiot formułujący cel coachingu 22 

 

Rodzaj coacha 

Kto formułował cel 

klient coach wspólnie – 

coach i klient 

przełożony 

klienta 

Coach zewnętrzny 22 

(36,67%) 

5 

(8,33%) 

28 

(46,67%) 

5 

(8,33%) 

Coach wewnętrzny (niebędący 

bezpośrednim przełożonym) 

7 

(33,33%) 

4 

(19,05%) 

7 

(33,33%) 

3 

(14,29%) 

Bezpośredni przełożony 3 

(15,79%) 

4 

(21,05%) 

11 

(57,89%) 

1 

(5,26%) 

Źródło: opracowanie własne. 23 

                                                 
1 We wszystkich tabelach przedstawiających wyniki badań empirycznych podano dwie wartości: pierwsza wartość 

to liczba przypadków. Jednakże dla lepszego zobrazowania przebiegu coachingu i możliwości porównywania 

odpowiedzi ze względu na rodzaj coacha (kto nim był) w nawiasach podano drugą wartość – to procentowy 

podział odpowiedzi w ramach zmiennej, jaką jest osoba coacha.  
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 1 
W dalszej kolejności dokonano analizy przebiegu procesu coachingu (tabela 4). 2 

Respondenci zostali zapytani, czy w jego czasie miała miejsce analiza zasobów, które posiada 3 

klient, otoczenia w którym działa, a także czy obowiązywała dwukierunkowa komunikacja, 4 

oparta o zadawanie pytań (jako element wyróżniający coaching) oraz informacja zwrotna 5 

udzielana przez coacha. 6 

Tabela 4. 7 
Analiza przebiegu coachingu 8 

 

Rodzaj 

coacha 

Elementy procesu coachingu 

analiza zasobów, 

które posiada klient 

analiza otoczenia,  

w którym działa 

klient 

dwukierunkowa 

komunikacja 

oparta o pytania 

zadawane przez 

coacha 

dwukierunkowa 

komunikacja 

oparta o informację 

zwrotną, udzielaną 

przez coacha 

tak nie tak nie tak nie tak nie 

Coach 

zewnętrzny 

57 

(95%) 

3 

(5%) 

58 

(96,67%) 

2 

(3,33%) 

59 

(98,33%) 

1 

(1,67%) 

44 

(73,33%) 

16 

(26,67%) 

Coach 

wewnętrzny 

(niebędący 

bezpośrednim 

przełożonym) 

19 

(90,48%) 

2 

(9,52%) 

16 

(76,19%) 

5 

(23,81%) 

20 

(95,24%) 

1 

(4,76%) 

18 

(85,71%) 

3 

(14,29%) 

Bezpośredni 

przełożony 

16 

(84,21%) 

3 

(15,79%) 

15 

(78,95%) 

4 

(21,05%) 

18 

(94,74%) 

1 

(5,26%) 

18 

(94,74%) 

1 

(5,26%) 

Źródło: opracowanie własne. 9 

Kluczowa wydaje się odpowiedź za pytanie dotyczące preferencji pracownika wobec osoby 10 

coacha. Badani respondenci uważają, że największe korzyści z coachingu można osiągnąć, 11 

kiedy coachem jest ktoś z zewnątrz (72% badanych respondentów). Taka sama ilość badanych 12 

respondentów (po 14%) uznała, że najwięcej korzyści można osiągnąć gdy coachem jest 13 

wewnętrzny coach lub bezpośredni przełożony. Odpowiedzi dotyczące preferencji wobec 14 

osoby coacha przeanalizowano pod kątem płci, wieku oraz zajmowanego stanowiska 15 

(menedżerskie, specjalistyczne). Wnioski są następujące: 16 

 kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że największe korzyści przynosi coaching 17 

realizowany przez bezpośredniego przełożonego w roli coacha (78,57%), 18 

 pracownicy młodsi wiekiem (26-35 lat) uważają, że największe korzyści przynosi 19 

coaching realizowany przez bezpośredniego przełożonego w roli coacha (71,43%), 20 

 pracownicy starsi wiekiem (przedziały wiekowe 36-45 lat, 46-55 lat, 56 i więcej lat) 21 

częściej wskazują, iż większe korzyści przynosi coaching realizowany przez coacha 22 

zewnętrznego (łącznie 48,62%), 23 

 pracownicy na stanowiskach menedżerskich częściej niż pracownicy na stanowiskach 24 

specjalistycznych uważają, że większe korzyści przynosi bezpośredni przełożony jako 25 

coach (71,43%).  26 

  27 
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Warto także zaznaczyć, że badani respondenci mieli możliwość wyrażenia opinii  1 

w otwartym pytaniu. Zapytano dlaczego uważają, że współpraca z wybranym przez nich 2 

coachem daje największe korzyści. Udzielono 80 odpowiedzi, a najczęściej stanowisko 3 

zabierali ci respondenci, którzy uważają zewnętrznego coacha za najlepszego w tej roli. 4 

Wskazywali oni m.in.: bezstronność, świeże spojrzenie (z innej perspektywy), obiektywizm, 5 

niezależność, wiarygodność, większą swobodę otwarcia się, większe poczucie bezpieczeństwa, 6 

brak „uwikłania w organizację” coacha. W przypadku wewnętrznego coacha i bezpośredniego 7 

przełożonego w tej roli wskazywano m.in.: znajomość organizacji (i jej problemów) oraz 8 

oszczędność czasu. W przypadku bezpośredniego przełożonego w roli coacha wskazywano 9 

dodatkowo, że ma on możliwość obserwowania swojego pracownika podczas sytuacji 10 

zawodowych (pojedyncze przypadki odpowiedzi). 11 

Podsumowanie 12 

Choć coaching prowadzony przez zewnętrznego coacha jest na ogół bardziej koszto-  13 

i czasochłonny, w praktyce jest stosowany najczęściej. Wydaje się, że przytoczone w części 14 

teoretycznej trudności w obszarze prowadzenia coachingu przez bezpośredniego przełożonego 15 

mają odzwierciedlenie w praktyce, w związku z najrzadszym jego wykorzystaniem.  16 

Na podstawie zaprezentowanych wyników można jednoznacznie wnioskować, iż w przy-17 

padku, kiedy coaching był prowadzony przez osobę z zewnątrz był on w większym stopniu 18 

zgodny z jego metodyką (wyższe wartości w obszarze wyznaczania celów, analizy zasobów, 19 

otoczenia oraz zadawania pytań). Jak wcześniej podkreślono informacja zwrotna (która 20 

osiągnęła niższe wartości, co oznacza mniejszą częstotliwość), wraz ze swoim dyrektywnym 21 

charakterem, nie zawsze uważana jest za jego konieczną składową. Trudno jednoznacznie 22 

ocenić przebieg procesu, prowadzony przez coacha wewnętrznego i bezpośredniego 23 

przełożonego. Choć coach wewnętrzny częściej dbał o wyznaczenie celu, analizował zasoby, 24 

które posiada klient, dbał o dwukierunkową komunikację opartą o pytania, to bezpośredni 25 

przełożony częściej niż coach wewnętrzny analizował otoczenie, w którym działa jego 26 

pracownik. Warto jednak podkreślić, że obawy iż sposób komunikacji może mieć bardziej 27 

dyrektywny charakter w przypadku bezpośredniego przełożonego potwierdziły się –najczęściej 28 

ze wszystkich coachy stosuje on informację zwrotną. Prawdopodobnie wynika to z charakteru 29 

współpracy, roli szefa (który prawdopodobnie – ja ma to miejsce w wielu przypadkach – 30 

awansował ze stanowiska, na którym znajduje się obecnie jego pracownik).  31 

Pozytywny wizerunek zewnętrznego coacha zakłóca jednak bezsprzeczny fakt, że to  32 

w przypadku, kiedy coachem jest bezpośredni przełożony częściej osiągane są cele coachingu. 33 

Należy jednak podkreślić, że badania nie obejmowały analizy przyczyn zewnętrznych, które 34 
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mogły wpłynąć na brak osiągania założonych celów. Trudno zatem jednoznacznie oceniać 1 

osobę coacha i prowadzony przez niego proces w kontekście osiągania założonych celów.  2 

Nie można pominąć faktu, że badani respondenci zdecydowanie wyżej oceniają coaching  3 

i korzyści z niego płynące w sytuacji, kiedy coachem jest mentor zewnętrzny. Co ciekawe coach 4 

wewnętrzny i bezpośredni przełożony zajęli w opinii badanych respondentów drugie miejsce 5 

ex quo, osiągając jednak niską wartość (jedynie po 14%).  6 

 7 

Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi 8 

Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie 9 

potencjału badawczego. 10 
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