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WPŁYW COACHINGU NA ZARZĄDZANIE 

PRZEDSIĘBIORSTWEM 
 

Streszczenie: Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o nowoczesne metody motywowania załogi stanowi 
nieodłączny element współczenego kierowania  kapitałem ludzkim.  W zarządzaniu zasobami ludzkimi 
przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzega się potrzebę wdrażania nowszych i skuteczniejszych metod 
motywowania kadr w celu zwiększania efektywności i poprawy wyników firmy. Menadżerowie  
przedsiębiorstw w stałym dążeniu do doskonałości i rozwoju swoich firm  dostrzegają coraz skuteczniejszy 
wpływ coachingu na zwiększenie motywacji pracowników, a co za tym idzie – na wzrost dochodów firmy. 

Skutecznie wdrażany coaching , przy pomocy wysoko wyspecjalizowanych fachowców-coachów, 
posiadających uprawnienia uznanych w świecie szkół coachingu, a ponadto legitymujących się odpowiednimi 
dyplomami uczelni wyższych, również z zakresu coachingu, oraz  z dużym doświadczeniem biznesowym, jest 
skutecznym antidotum na wszechoganiający nas kryzys. Kryzys, który można pokonać, począwszy od siebie 
samego. Coaching pomaga w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników w życiu zawodowym i osobistym, 
uwalnia ludzki umysł i potencjał, wyzwala kreatywność liderów. Pozwala na szersze spojrzenie na dany aspekt 
sprawy, ale również na spojrzenie z tak zwanej „innej strony”.  W dzisiejszych czasach, gdy tak często pada 
słowo „kryzys” i myśli się o nim, to właśnie coaching okazuje się skutecznym remedium na pokonanie go. 

Skuteczny coaching prowadzi do wizji pożądanych sukcesów, a stąd już tylko krok do ich realizacji. 

Słowa  kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, kapitał ludzki, coaching, motywacja, rozwój. 

 
Wprowadzenie 

 
 W zarządzaniu mamy do czynienia z wielostronnym, bardzo złożonym procesem 
sterowania działalnością firmy, jej rozwojem, zachowaniem się w otoczeniu społecznym i 

biznesowym. Zarządzanie jest swego rodzaju sztuką wymagającą wiedzy i talentu, którą 

trzeba opanować  i doskonalić choćby z tego względu, że zmienia się sama firma i 
zmieniają się systemy, z którymi pozostaje ona w stałej interakcji

1
. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem rozumie się jako celowe podejmowanie przez 

odpowiednie osoby   i organy decyzji prowadzących, dzięki wykorzystaniu posiadanych 

zasobów do osiągnięcia celów (nadrzędne, drugorzędne i inne), lub też celowego 
dysponowania zasobami. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o ustalenie celów, ich hierarchizację 

i powodowanie, żeby te cele były zrealizowane. 

 Obecnie w niektórych przedsiębiorstwach odchodzi się od tradycyjnego modelu 
zarządzania na rzecz  zarządzania nowoczesnego, charakteryzyjącego  się 

funkcjonalizmem, silną motywacją i silną potrzebą rozwoju osobistego. Elementem 

wspomagającym nowoczesne zarządzanie firmą XXI wieku jest coaching. Obszar 

coachingu w zarządzaniu przesiębiorstwem nie doczekał się jeszcze tak licznych 
opracowań jak obszar zarządzania firmą, który został już po wielokroć opisany w 

literaturze przedmiotu. Dzisiejsze zarządzanie przedsiębiorstwem nie zawsze zawiera 

elementy coachingu, a wręcz w wielu przedsiębiorstwach  tak naprawdę nie jest znane. W 
dzisiejszej dobie, w której dominować będą nowoczesne formy zarządzania XXI wieku, 

                                                
1 J. Klimek,  Hermeneutyka przedsiębiorczości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009. 
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ważne jest,  aby odpowiednia edukacja trafiła do osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach. 

Należy pamiętać, że człowiek jest przede wszystkim istotą poszukującą szczęścia, 

nastawioną na osiąganie wyznaczonych sobie celów, w których zawarte są podstawowe 

wartości i poczucie sensu życia. Najczęściej znajdujemy szczęście w miłości i pracy. 
Twórcza aktywność, możliwie bliska pracy oraz umiejętność nawiązywania bliskich i 

silnych związków emocjonalnych z innymi ludźmi stanowią dwie podstawy rozwoju 

osobistego. 
 Życie w dzisiejszych czasach wymaga od społeczeństwa stałego rozwoju 

zawodowego oraz intelektualnego. Żyjemy w okresie wielu zmian zachodzących na rynku 

pracy. Zmiany te wymuszają na wielu z nas przekwalifikowanie się i dostosowanie do 
aktualnych potrzeb rynku pracy. Swiadectwa zebrane przez CIPD (Charpeted Institute of 

Personal and Development) wykazują, że coaching stał się popularną metodą interwencji 

w organizacjach, która dziś zajmuje podobną pozycję jak programy doskonalenia  

umiejętności przywódczych oraz  zarządzania. Przypuszcza się, iż jest to najskuteczniejszy 
sposób szkolenia menadżerów

2
. Jednakże aby to wykorzystać, potrzeba samoświadomości, 

wiary w siebie, osobistej motywacji oraz odpowiednich narzędzi, by coachee mógł 

zastosować nowe idee i zmienić sposób postępowania. Postępowania wynikającego z 
własnej autorefleksji i własnych przymyśleń, przy wykorzystaniu poznanych koncepcji 

wyjaśniających  świadome i nieświadome funkcjonowanie człowieka. Według Druckera 

jedyne zasoby zdolne do powiększania się to zasoby ludzkie. Wszystkie inne podlegają 
prawom mechaniki. Można je wykorzystywać lepiej lub gorzej, ale nie mogą one dać 

więcej niż suma tego, co włożono.  Ze wszystkich pozostających do dyspozycji zasobów 

jedynie człowiek może sam przez się rosnąć i rozwijać się
3
. Zarządzanie zasobami 

ludzkimi definiuje się jako strategiczne, spójne podejście do zarządzania najcenniejszym 
zasobem każdej organizacji – ludźmi, którzy w niej pracują i którzy indywidualnie lub 

zbiorowo przyczyniają się do osiągania celów
4
. Coaching jest interaktywnym procesem, 

który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju  i 
polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z 

biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki 

coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują 

trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.  
 

1. Modele i techniki coachingu 

 
 Człowiekiem  który po raz pierwszy zastosował elementy coachingu w praktyce, 

był słynny   Ateńczyk Sokrates (ponad 2500 lat temu). Uczył on starożytnych Greków, jak 

lepiej żyć. Najpierw za pomocą pytań diagnozował potencjał umysłowy swoich uczniów i 
zmuszał do zastanowienia się nad sobą, a następnie pomagał się im rozwijać. Nie 

podsuwał im jednak gotowych rozwiązań, raczej naprowadzał na właściwą drogę. Dzięki 

temu wychował wielu wybitnych ludzi, między innymi Platona. Sokrates stosował trzy 

ważne elementy coachingu: 
 Diagnozę potencjału ucznia. 

 Naprowadzanie go na cel – osiągnięty samodzielnie. 

                                                
2 LEE G.Leadership Coaching: From Personal Insight to Organizational Performance, CPID London (2003). 
3 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Biblioteka Nowoczesności, Kraków 1998. 
4 M. Amstrong,  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010. 
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 Dawanie samodzielnych zadań. 

Coaching to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy 

drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne 

udzielanie informacji zwrotnych   i trenowanie nowych zachowań.  Coaching wywodzi się 
z nurtu psycholgii pozytywnej. 

 Whitmor określa coaching jako „uwalnianie czyjegoś potencjału, by maksymalnie 

zwiększyć wydajność danego człowieka.  To raczej pomaganie ludziom w  tym, jak się 
uczyć, niż ich nauczanie”

5
. Z kolei Grant definiuje coaching jako „systematyczny proces 

wymagający współdziałania, nastawiony na szukanie rozwiązań i osiąganie rezultatów, w 

którym  coach ułatwia osobie korzystającej z jego pomocy (coachee) zwiększenie 
wydajności pracy, samokształcenie, pomaga wzbogacić doświadczenie życiowe i 

przyspiesza jej rozwój osobisty”
6
. Natomiast zdaniem Rosińskiego coaching to „sztuka 

ułatwiająca uwalnianie ludzkiego potencjału w celu osiągnięcia znaczących, istotnych 

celów”
7
. Tak więc można stwierdzić, że u podstaw coachingu leży idea umacniania 

człowieka poprzez ułatwianie samokształcenia, rozwoju osobistego i poprawy wydajności. 

Poza tym co powszechnie rozumie się pod tym pojęciem, istnieje mnóstwo zagadnień 

wciąż stanowiących przedmiot dyskusji i sporów w tej branży.  
 W literaturze światowej najczęściej znajdujemy przykłady wykorzystywania 

modelu Grow opartego na coachingu behawioralnym, opracowanego w latach 80. XX w. 

Jest on obecnie określany mianem standardu w branży, odnosi się do wszystkich interakcji 
w zakresie rozwoju osobistego, oznaczając generalne cele, realia, opcje i wolę. W 

ogólnych ramach modelu Grow korzysta się z zasadniczych technik wypytywania, 

słuchania i podsumowywania. W modelu Flow, który bazuje na idei „płynności” w toku 

rozmowy, przechodzi się bezpośrednio do monitorowania bieżących interakcji. 
Narzędziem wykorzystywanym jest lista 10 kluczowych pytań. Model coachingu 

zorientowanego na szukaniu rozwiązań ma swoje korzenie w opracowanym przez Miltona 

H. Ericksona podejściu do terapii strategicznych, które zostały rozwinięte przez 
terapeutów   i coachów

8
. Popularnym narzędziem stosowanym przez coachów jest matryca 

pytania-opowiadania. Model coachingu poznawczo-behawioralnego bazuje na odkryciach 

dwóch czołowych teoretyków, badaczy i terapeutów – Aarona Becka i Alberta Ellisa. 

Programowanie neurolinwistyczne (NLP) pojawiło się  w połowie lat 70. w USA. Jest 
efektem oryginalnego sposobu myślenia skupiającego się na dwóch kwestiach: 

analizowaniu i stosowaniu metod doskonalących oraz strukturze subiektywnego 

doświadczenia, gdzie głównym narzędziem jest modelowanie. 
Filary coachingu: 

 Klient jest traktowany jako całość (brana jest pod uwagę sfera zawodowa i 

osobista). 

 Klient posiada zasoby i możliwości, z natury jest kreatywny, zna najlepsze dla 

siebie rozwiązania i sposoby działania. Coaching nie jest naprawianiem klienta. 

 Coaching oparty jest na relacji partnerskiej między coachem a klientem. 

                                                
5 J. Passmore, Coaching doskonały, Muza S.A. 2012 

6 A.M. Grant, Enhancing Performance through Coaching: The Promiseof CBT, dokument zaprezentowany 

podczas I stanowej konferencji Australijskiego Związku Kognitywnej Terapii Behawioralnej (nsw) w Sydney, 
1999. 
7 P. Rosinski, Coaching across Cultures, Nicholas Brealey, London 2003. 
8 S. de Shazer, The Imaginary Pill Technigue, „Journal of Strategic and Systemic Therapies” 1994, 3/1 s. 30-
34. 
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 Klient w 100% ponosi odpowiedzialność za swoje zaangażowanie. 

 

 

2. Coaching a poszukiwanie rozwiązań 

W ramach coachingu można wyróżnić różne jego typy: 
 coaching biznesowy, 

 coaching życiowy, 

 coaching sportowy, 
 coaching kariery, 

 coaching narzędziowy. 

 Zarządzanie zespołem z wykorzystaniem elementów coachingu to działanie na 
wielu obszarach, takich jak: umiejętności przywódcze, delegowanie zadań, wpływ na 

innych, komunikacja interpersonalna, zarządzania czasem, oraz takich, które pojawiają się 

jako pilne, a  związane są z pracą zespołu w celu osiągania najlepszych efektów pracy oraz 

dobrych relacji w zespole. Każdy zespół w trakcie swojego istnienia przechodzi kilka 
wyraźnych etapów. Każdy z tych etapów charakteryzuje się określonymi zachowaniami 

swoich członków oraz wymaga właściwych działań przełożonego w celu zwiększenia 

efektywności jego pracy. 
Etapy formowania się zespołu: 

• formowanie – grzeczność, bezosobowość, obserwowanie, ostrożność; 

• docieranie – nieujawnianie konfliktów, konfrontacje, stanie z boku, trudności, 
walka o pozycję; 

• normowanie – rozwój umiejętności, ujawnianie problemów, ustalanie 

procedur, dawanie  informacji zwrotnych; 

• współdziałanie – obfitość pomysłów, elastyczność, otwartość, efektywność, 
bliskość, wspieranie.

9                                          
 

 
Aby zwiększyć efektywność zespołu i przeprowadzić go przez kolejne etapy, 

ważna jest wiedza z zakresu zachowań zespołu i optymalnych działań lidera. Osiąganie 
przez zespoły lepszych wyników koncentruje się wokół następujących kwestii: 

• w zespole łączą się indywidualne doświadczenia jego członków, ich 

umiejetności i indywidualne doświadczenia, co powoduje, że umiejętności i 

doświadczenia zespołu  przewyższają pojedyncze umiejętności jego członków; 
• wspólne formułowanie celów oraz sposobów działania rozwija komunikację 

wewnątrz  zespołu, pomaga w bieżącym rozstrzyganiu problemów i sprzyja 

podejmowaniu inicjatyw; 
• zespoły cechuje niepowtarzalny wymiar społeczny, który zwiększa 

efektywność pracy w jej aspekcie ekonomicznym i administracyjnym. 

Prawdziwy zespół nie powstanie, dopóki ludzie nie zdołają pokonać przeszkód 
uniemożliwiających im pracę. Zmagając się z przeszkodami i barierami, 

członkowie zespołów budują wzajemne zaufanie i uczą się polegać na 

zdolnościach innych osób uczestniczących we wspólnej pracy. Wzmacnia się    

przez to także zaangażowanie każdego członka w działania zmierzające do 
osiagnięcia celu całego zespołu. To właśnie przezwyciężanie przeszkód 

zmienia zwyczajną grupę ludzi w zespół. Obrany cel zyskuje wówczas na 

                                                
9 Materiały szkoleniowe: Coaching. Mozliwości rozwoju, Coach ICF. 
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znaczeniu, członkowie zwielokrotniają swe wysiłki, zaś osiągane wyniki same 

w sobie stają się nagrodą. 

Skuteczny zespół to taki, w którym: 

• role i stosunki są akceptowane i rozumiane; 
• występuje wzajemne wspieranie się, otwartość i zaufanie między członkami 

zespołu; 

• oczekiwania i osiągnięcia w zakresie zadań są wysokie wśród członków 
okazujących  inicjatywę, a wielka ilość energii zostaje skanalizowana ku 

efektywnej pracy; 

• zaspokajane są potrzeby poszczególnych osób. 
Nieskuteczny zespół to taki, w którym: 

• role i wzajemne stosunki są niejasne, członkowie nie są pewni oczekiwań 

• i zobowiązań wobec innych; 

• członkowie są podejrzliwi wobec swoich wzajemnych motywów; 
• cele nie są osiągane, członkowie trzymają się tradycyjnych sposobów 

działania, nie  wykazują inicjatywy; 

• kwitnie bezsensowna konkurencja, a energia jest rozpraszana na narzekanie 
• i „zbieranie punktów”; 

• członkowie są sfrustrowani, ich potencjał nie jest rozwijany. 

Zaangażowanie i przywiązanie do firmy są dwoma ważnymi pojęciami 
wpływającymi na efektywność pracy, możliwości rekrutacyjne i zdolność utrzymania 

pracowników
10

. Czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników to: 

• sama praca – interesująca i stawiająca wyzwania, odpowiedzialność, 

autonomia; 
• środowisko pracy – obejmuje procesy pracy, sprzęt i urządzenia oraz warunki 

fizyczne, klimat pracy (to, w jaki sposób ludzie się do siebie odnoszą), zasady 

zatrudnienia, godziny pracy; 
• przywództwo – sposób organizowania pracy, przydzielania zadań, udzielania 

informacji zwrotnych na temat wykonanej pracy; 

• możliwości rozwoju osobistego; 

• możliwości wnoszenia wkładu – zaangażowanie ulega wzmocnieniu, jeśli 
opinie pracowników są wysłuchiwane  i jeśli mogą oni dzielić się swoimi 

pomysłami i poglądami z przełożonymi, a tym samym odczuwać, że wnoszą 

wkład w działalność organizacji.  Skuteczny zwierzchnik musi posiadać 
umiejętności specjalisty od zadań (umiejętności  planowania   i 

organizowania pracy), jak również specjalisty od stosunków międzyludzkich 

(umiejętność określania i likwidowania źródeł niezadowolenia 
pracowników)

11
.  

Praca w zespołach stanowi istotę każdej niemal działalności zawodowej.  Każdy, 

kto ma doświadczenie w pracy zespołowej, wie, że dobre relacje osobiste stanowią 

podstawę sprawnie funkcjonującego zespołu.  Cechą, która wyróżnia dobre zespoły, jest 
klimat współpracy, zaufania   i wzajemnego wspierania się członków, którzy bez wątpienia 

muszą posiadać fachowe umiejętności zawodowe, jednak nie mniej ważne są ich 

umiejętności interpersonalne. Kultury zespołów pracowniczych obejmują różne wymiary 

                                                
10 M. Amstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010. 
11 T. Gordon,  Wychowanie bez porażek, Warszawa 1995. 
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komunikacji: towarzyskość (przyjazna lub chłodna), podział władzy (w rękach autorytetu 

albo rozdzielona pomiędzy członków grupy),  tolerancja dla nowych pomysłów (otwarta 

lub z rezerwą), sposoby rozwiązywania konfliktów (bezpośrednie lub pośrednie), wsparcie 

emocjonalne (bardziej i mniej szczodre). Wzajemne traktowanie się współpracowników, a 
także ich nastawienie do pracy mogą ogromnie zróżnicować jakość czasu spędzonego w 

pracy. Abraham Maslow stwierdził, że główną siłą napędową pobudzającą ludzi do 

działania jest dążność do zaspokajania swoich potrzeb. Ważność tych potrzeb można 
przedstawić w formie pewnej hierarchicznej piramidy. Przede wszystkim muszą być 

zaspokojone podstawowe potrzeby fizjologiczne: głodu, pragnienia. W naszej cywilizacji 

potrzeby te są u większości ludzi zaspokojone na tyle, aby mogły się ujawnić inne 
potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa, potrzeba przynależności do grupy, 

potrzeba szacunku i uznania, czy wreszcie potrzeba spełnienia się i rozwoju. Jeśli człowiek 

ma możliwość zaspokajania poprzez pracę swoich dominujących potrzeb, wówczas będzie 

pracował chętniej i wydajniej. Dla jednego pracownika niesłychanie ważne może być 
bezpieczeństwo zachowania pracy, możliwość otrzymania kredytu czy zapomogi (potrzeby 

bezpieczeństwa), dla innego – okazane mu uznanie ze strony przełożonych, kolegów, 

pokazanie mu, że jego praca jest użyteczna i potrzebna dla grupy (potrzeba przynależności 
do grupy). Jednych pracowników motywują możliwości awansu  i zyskanie zewnętrznych 

oznak prestiżu (potrzeba szacunku), innych – danie szansy własnemu rozwojowi, uczenia 

się, twórczego rozwiązywania problemów (potrzeba spełnienia się i rozwoju). Efektem 
stosowania coachingu w organizacji jest podniesienie efektywności i jakości pracy, 

większa elastyczność w reagowaniu na zmiany rynkowe, pełniejsze wykorzystanie 

doświadczenia i  kreatywności pracowników, wzrost zaangażowania i poczucia 

odpowiedzialności, a także poprawa komunikacji, relacji i atmosfery w zespole. 
Zarządzanie przez coaching promuje wysoką wydajność pracy i jest strategią osiągania 

długofalowej przewagi konkurencyjnej,  poprzez pełne wykorzystanie posiadanego 

potencjału kadrowego i intelektualnego.  
Coaching menedżerski to także wszelkie działania przełożonego, mające na celu 

podniesienie kwalifikacji pracownika. Jest to proces dwustronny, w którym uczestniczą  

przełożony i podwładny, który osiaga określone kompetencje przez rzetelną ocenę, dobrze 

ukierunkowaną praktykę   i systematyczne informacje zwrotne na temat osiąganych 
efektów. Mamy do czynienia z coachingiem wewnętrznym, prowadzonym przez 

menedżera danej organizacji, który doskonale i na bieżąco orientuje się w aktualnych 

potrzebach. W odróżnieniu od coachingu zewnętrznego, podwładny nie zawsze chętnie 
zastosuje się do wskazówek przełożonego, uważając to za polecone i z góry ustalone 

najlepsze rozwiązanie. W procesie coachingu, wykorzystującym coacha z zewnątrz danej 

organizacji, mamy większą pewność skuteczności pracy ze względu na poczucie komfortu, 
w końcu to nie jest przełożony, lecz partner. Partner, który wysłucha, nie skrytykuje i 

doprowadzi  coachee do rozwiązań przez niego wypracowanych i tym samym łatwiej 

akceptowalnych. Zwykle punktem wyjścia do zastosowania coachingu jest stwierdzenie 

konieczności poprawy wyników pracy. Proces coachingu można opisać w czterech 
etapach:

 

1) Analiza sytuacji. Celem jest określenie przyczyn zaistniałych problemów, 

wymagających poprawy. Na tym etapie najważniejsze umiejętności coacha to umiejętność 
obserwacji i diagnozy problemu oraz prowadzenia na ten temat rozmowy z pracownikiem. 

2) Plan działania. Zawarcie kontraktu. Zadaniem tego etapu jest określenie i uzgodnienie 

celu coachingu, opracowanie odpowiednich metod działania, określenie niezbędnych 
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zasobów, sposobów rozliczenia oraz wskazanie, jakie związane są z tym konsekwencje. Na 

tym etapie najważniejsze umiejętności coacha to umiejętność stworzenia planu działania z 

pracownikiem. 

3) Wykonanie. Wdrażamy w życie ustalony plan działania. Celem tego etapu jest 
zrealizowanie tego, co zostało zawarte w planie. W zależności od zawartości planu 

pracownik realizuje go z większym lub mniejszym zaangażowaniem coacha. Na tym 

etapie najważniejsze umiejętności coacha dotyczą znajomości i wykorzystania technik 
uczenia. 

4) Podsumowanie. Analizujemy to, co zrobiliśmy. Celem jest ocena, czy „trening” 

przyniósł spodziewane rezultaty. 
Jeśli nastąpiła poprawa, omawiamy doświadczenie i zamykamy proces coachingu. Jeśli 

poprawa nie nastąpiła, bądź też jej wyniki są nadal niesatysfakcjonujące, wracamy do 

etapu pierwszego – analizy sytuacji. 

Z pozycji firmy wynikają następujące korzyści z coachingu w procesie zarządzania 
zasobami ludzkimi: 

 oszczędność czasu i środków finansowych, 

 możliwość rozwijania się w miejscu pracy i pomoc w zmierzaniu ścieżką kariery 

zawodowej, 

 coaching, wzmacniając osobę, powoduje wzmacnianie organizacji, 

 wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu celów, 

 zmotywowany i zaangażowany zespół, 

 poczucie rozwoju osbistego i zespołowego – nabycie nowych umiejętności, 

 świadome tworzenie własnej i zespołowej motywacji i zaangażowania, 

 zwiększenie swobody w budowaniu relacji w zespole i doborze metod 

przeciwdziałających pojawiających się dysfunkcji. 
Korzystanie z coachingowych metod  zarządzania daje pracownikom świadomość 

docenienia ich roli w organizacji, podkreśla ich znaczenie dla funkcjonowania firmy. Jak 

wynika z autorskich badań, pracownicy odczuwają stysfakcję i zainteresowanie nowym 
stylem zarządzania, podkreślają znaczenie wysłuchania i docenienia ich zdania oraz 

znaczenie szacunku i empatii. 

 

Podsumowanie 
  

Przedsiębiorstwa, poszukując kolejnych wyzwań lub też rozwiązań w celu 

poprawy wyników , bądź to sposobu na przetrwanie, decydują się na innowacje w 
zarządzaniu. Pośród  wielu możliwych rozwiązań znajduje się coaching. Właściwie 

spożytkowany coaching  może doprowadzić do wypracowania optymalnej sytuacji 

korzystnej dla organizacji wdrażającej model zarządzania w oparciu o techniki i narzędzia 
coachingowe. Przynoszący efekty coaching w ramach jakiejś organizacji to nie tylko 

wysoka jakość usługi. Dyskusje z profesjonalnymi coachami oraz nabywcami usług 

coachingowych wskazują jednoznacznie na przewagę coachingu nad szkoleniami, jako 

środka  kształtowania postaw podnoszenia efektywności pracy i podkreślają swoistą magię 
coachingu. Na temat coachingu powstało już wiele publikacji, dużo wskazuje się w nich na 

poprawę efektywności i wyników osób i zespołów oraz na wydajnośc całych organizacji. 

W Wielkiej Brytanii  według przeprowadzonych badań CIPD (2004) 99% instytucji 
korzystających  z coachingu twierdzi, że przynosi on wymierne pożytki pojedynczym 

osobom i całym organizacjom. W Polsce właściciele firm podkreślają niebagatelny wpływ 
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na poprawę jakości pracy, na zarządzanie w oparciu o metody zaczerpnięte z coachingu, 

które podnoszą skuteczność działania jakościowego, a to z kolei w sposób naturalny 

przekłada się na wyniki finansowe firmy. Te działania z kolei przenoszą się na poprawę 

atmosfery pracy i zwiększają na nowo zaangażowanie pracowników oraz  dają niemały 
wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.  Coaching uwalnia ludzki umysł i potencjał, wyzwala 

kreatywność liderów. Pozwala na szersze spojrzenie na dany aspekt sprawy, ale również na 

spojrzenie z tak zwanej „innej strony”. W dzisiejszych czasach, gdy tak często pada słowo 
„kryzys”,  czy to w ujęciu ogólnym gospodarki światowej, czy też w ujęciu lokalnego 

rynku, i myśli się o tym kryzysie, zapominając o przyszłości, to właśnie coaching okazuje 

się skutecznym antidotum na pokonanie go. Coching, który ukierunkowuje przyszłe 
działania, oddziałuje na naszą podświadomość udowadniając „że się da”. Skuteczny 

coaching prowadzi do wizji pożądanych sukcesów, a  stąd już tylko krok do ich realizacji.  

Jak obecne kadry zarządzające wykorzystają siłę i moc coachingu, jako innowacyjnego 

sposobu zarządzania, przyjdzie nam oceniać wkrótce. 
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THE IMPACT OF COACHING ON BUSINESS MANAGEMENT 

 

Summary: Business management, based on the modern methods of the staff motivation, is an inseparable 
element of the present-day human resources administration. In the human resources management more often is 
seen a need to introduce  newer and more effective methods of the personnel motivation, to increase efficiency 
and improve the results of the company. Business managers, constantly striving to the perfection and 

development of their companies, notice, that coaching more and more affects on an appreciation of the 
motivation of their employees, and what is more on the increase of the company profits. Effectively 
introducing coaching, with the help of the high specialized experts – coaches,  having  faculties, given by 
word-wide known schools of coaching and having proper certificates of the universities, either in coaching, and 
a great business experience, is an efficient antidote for an all-embracing crisis. Crisis, which can be overcome, 
starting from ourselves. Coaching helps to achieve extraordinary results, either in the occupational and personal 
life, it can free human's mind and potential, can release leaders' creativity. It lets to see wider on a present 
aspect of the affair, and to see things from the other side. Nowadays, when so often we can hear a word "crisis", 

and we are still thinking about it, coaching is the efficient remedy to  overcome it. To overcome it, mainly in 



ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 111-118. 

our minds. An efficient coaching leads us to the visions of the desired success, and from this point there is only 

one step to realise it. 
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