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O autorze 
 

Gdybym pisał encyklopedię, mógłbym napisać: Tomasz 

Dulewicz – absolwent zarządzania i marketingu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Trener i coach. Absolwent Szkoły Profesjonalnego 

Coachingu. Przedsiębiorca prowadzący firmę Coaching Company. 

Autor programów szkoleniowych oraz publikacji z zakresu 

coachingu. Twórca narzędzi coachingowych i menedżerskich. 

             Piszę jednak e-book o coachingu i możliwościach, toteż 

przedstawię się w inny sposób...   

Często mówię o sobie „ciekawy świata optymista”. Uważam, że ciekawość świata jest 

dobrym sposobem na optymistyczny sukces. Lubię być ciekawy i lubię ciekawić. Pewnie 

przez to zwracam uwagę na szczegóły, których wiele osób nie zauważa, a które są źródłem 

wielu możliwości. Jestem  też elastycznym i zaradnym człowiekiem potrafiącym odnaleźć się 

w trudnych sytuacjach – co na pewno pomaga mi w dostrzeganiu i tworzeniu sobie 

możliwości. 

Wychowałem się w sportowym oraz biznesowym otoczeniu. Od dziecka w moim 

życiu dużo miejsca zajmuje zdrowa, sportowa rywalizacja. Dzięki niej nauczyłem się, że 

sukces można odnieść w każdej sytuacji. Nawet jeśli przegrywa się 0:6, ciągle jeszcze jest 

szansa na wygraną. Trzeba tylko grać, być wytrwałym i wiedzieć, jak zdobyć co najmniej 

siedem bramek. 

Dzięki biznesowemu otoczeniu od najmłodszych lat uczono mnie zaradności  

i racjonalnego kierowania własnymi zasobami. Pierwsze zawodowe doświadczenia zacząłem 

zbierać w dziale sprzedaży małej firmy, a potem dużego banku.  

Sport nauczył mnie także współpracy i relacyjności z innymi ludźmi. Jako kapitan 

drużyny sportowej, lub lider biznesowego zespołu, największą wagę przywiązuję do 

budowania relacji, tworzenia atmosfery wyrozumiałości, otwartości i szacunku.  

Zarówno w sporcie jak i biznesie kieruję się mottem „You’ll never walk alone”. 

Dzięki temu pomogłem już wielu osobom i wiele osób pomogło mi. Odnajdywanie nowych 

możliwości wspiera zasada: Nigdy nie jestem sam i nikt w moim otoczeniu nie jest sam. 

Toteż nią się kieruję. 

Ponieważ cenię sobie elastyczność i umiejętność odnajdywania się w różnych 

sytuacjach, posługuję się elementami kilku podejść psychologicznych: behawioralno-
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poznawczego, fenomenologiczno-egzystencjalnego (Gestalt), systemowego, REBT, RTZ, 

SFA oraz NLP. 

Z jednej strony troska, opiekuńczość, zaufanie, wyrozumiałość, a z drugiej 

konkretność, rzetelność, stanowczość i precyzja w działaniu – to hasła, którymi kieruję się 

zarówno w pracy coacha, jak i w życiu prywatnym. Zauważyłem, że bardzo pomagają one  

w dostrzeganiu możliwości i tworzeniu rozwiązań. 

Prowadzę coaching w ujęciu systemowym i holistycznym, zwracając dużą uwagę na 

relacje i interakcje pomiędzy ludźmi. Specjalizuję się w coachingu klientów indywidualnych 

oraz zespołów (głównie handlowych). Najczęstsze obszary mojej pracy to: Business 

Coaching, Executive Coaching, Coaching Managerski i Sprzedażowy. 

W wolnych chwilach piszę posty, artykuły oraz e-booki. Właśnie czytasz jednego  

z nich. Zatem do dzieła – czytaj dalej :).  
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Wprowadzenie 
 

 

Witam Cię! 

 

 Właśnie postanowiłem Ci ułatwić naukę coachingu i przygotowałem ten e-book. Ty 

natomiast postanowiłeś ułatwić sobie naukę coachingu i zacząłeś czytać tę publikację.  

 We wstępie przypomnę Ci historię, którą opisywałem już na swoim blogu. Według 

mnie bardzo wiąże się ona z coachingiem, toteż przeczytaj ją, nawet jeśli ją znasz. Później 

wyjaśnię Ci, czym jest coaching. Następnie, na przykładzie bardzo inspirujących  

i ciekawych historii, przedstawię Ci, co jest istotą coachingu. Opiszę Ci również podstawowy 

model prowadzenia coachingu oraz trzy narzędzia, które można stosować na poszczególnych 

etapach owego modelu.  

Mam nadzieję, że opanujesz i zaczniesz stosować w swoim działaniu wiedzę, którą 

tutaj przedstawiam. Pamiętaj, że zawsze możesz mnie zapytać o wszystkie kwestie, które są 

dla Ciebie ważne, a które pominąłem. Wiele przydatnych informacji możesz też znaleźć na 

forum grupy „Coaching sztuką możliwości”  w portalu GoldenLine: 

http://www.goldenline.pl/grupa/coaching-sztuka-mozliwosci 

 

Dziękuję Ci za przeznaczenie swojego czasu na naukę coachingu razem ze mną. 

 

 

Pozdrawiam, 

Tomasz Dulewicz 

www.TomaszDulewicz.eu  
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 Wstęp, czyli po co mi coaching? 
 

Coaching poznaję od 2006 roku. W tym czasie wiele się zmieniło w moim sposobie 

myślenia i działania. Żeby zobrazować Ci, czego nauczyłem się dzięki coachingowi, 

opowiem Ci pewną historię... 

  Było to dawno, dawno temu, daleko stąd, na pewnej farmie. Któregoś dnia osiołek 

farmera wpadł do głębokiej studni. Zwierzę miało dużo szczęścia, bo przeżyło upadek bez 

jednego zadrapania. Studnia jednak była głęboka, a mężczyzna nie wiedział, jak ma z niej 

wydostać osiołka. Gdy farmer zastanawiał się, co zrobić, zwierzę godzinami żałośnie ryczało. 

Farmer zebrał więc najmądrzejszych ludzi z wioski i zapytał ich: „Co robić?". 

Mędrcy nie znaleźli sposobu wydobycia osiołka, a ponieważ w studni było mało 

wody, a osiołek był już stary, polecili mężczyźnie zasypać studnię. 

W pierwszej chwili mężczyźnie trudno było pogodzić się ze stratą osiołka, ale skoro 

inne rozwiązanie nie istniało, to trudno – widać tak musiało być. 

Farmer wziął łopatę i zaczął zasypywać studnię. Gdy wrzucił dużo ziemi, pomyślał, że 

pewnie zasypał już osiołka… Ale kiedy pochylił się nad studnią, o mało nie wpadł do niej  

z wrażenia. Zobaczył, że osiołek cały i zdrowy stoi na dnie i wesoło sobie tupie kopytkami. 

Mężczyzna pomyślał: „Jak to możliwe?! Tyle ziemi wsypałem do studni, a jego całego 

ciągle widać. Czyżby jakiś cud?" 

Wrzucając kolejną łopatę ziemi, zajrzał do studni. Zobaczył, jak ziemia sypie się na 

grzbiet osiołka, a ten... od razu strząsa ją z siebie. Ziemia spada na dno, a osiołek ją udeptuje  

i z każdą łopatą jest kilka milimetrów wyżej. Farmer wrzucił kolejną łopatę. Osiołek strzepnął 

ziemię z grzbietu, udeptał ją kopytkami i znów był parę milimetrów wyżej. 

Kilkadziesiąt łopat później osiołek był już na wyciągnięcie ręki, tak wysoko, że 

mężczyzna mógł go pogłaskać. Za moment osiołek z radością wyskoczył ze studni, a farmer 

cieszył się, że udało mu się ocalić osiołka. 

Pytanie: Kto uratował osiołka? Mężczyzna?  

Nie. Osiołek sam się uratował, bo wiedział, że życie będzie zasypywać go różnymi 

trudnościami i problemami. Sposób, żeby wydostać się z dołka, to otrząsnąć się i zrobić krok 

w górę. Każdy z naszych rozwiązanych kłopotów to jeden stopień ku naszym celom.  

Jeśli słyszysz, że nie ma rozwiązania, znaczy to, że rozwiązanie jest, tylko jeszcze nikt 

go nie wymyślił. Coaching pomaga znajdować rozwiązania, pokonywać trudności  

i osiągać cele. W jaki sposób tego dokonuje? O tym właśnie jest ten e-book. 
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Co to jest coaching? 
 

Coaching to metoda doskonalenia i rozwijania umiejętności poprzez eliminację 

przeszkód i osiąganie celów. 

Mówiąc innymi słowami: żeby się doskonalić, trzeba postawić sobie cele, 

wyeliminować przeszkody i osiągnąć cele.  

Coaching to również proces pomagający wdrażać i usprawniać zmiany. Jest on 

prowadzony w oparciu o model coachingowy przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych. 

Model to swego rodzaju ogólny plan działania. To etapy, które po kolei realizujemy. 

Natomiast narzędzia coachingowe to, ogólnie mówiąc, wszystko, czym coach posługuje się 

na danym etapie coachingu.  

 

Podstawowy model coachingu składa się z 3 etapów: 

1. Ustalenie celów 

2. Określenie rzeczywistości i zasobów 

3. Osiągniecie celów przy wykorzystaniu zasobów 

 
1. Cel 2. Rzeczywistość  

     i Zasoby 
3. Połączenie zasobów  
     z celami  
 

   
 

Wszystkie pozostałe modele wywodzą się z powyższego, a przynajmniej mają z nim wspólne 

korzenie. Zazwyczaj są one bardziej rozbudowane i różnią się stopniem złożoności.  

 

Tyle teorii na początek. Teraz zadam Ci pytanie. 

Czy możliwe jest, żeby:  

- pewien Afrykańczyk postanowił wygrać puchar świata w skokach narciarskich; 

- w sytuacji, gdy nie ma skoczni narciarskiej, nart ani nawet śniegu; 

- nie ma trenera ani jakiegokolwiek ośrodka, w którym mógłby trenować; 

- wszyscy się z niego śmieją; 

- a on po kilku latach treningów bez nart, skoczni i śniegu jedzie na zimowe igrzyska 

olimpijskie, ustala rekord skoczni i o mały włos nie zdobywa złotego medalu? 

Myślisz, że coś takiego mogłoby się wydarzyć naprawdę? 
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Zanim powiesz „NIE”, opowiem Ci o czterech Jamajczykach, którzy dokonali czegoś równie 

„niemożliwego”. 

Wiesz, na czym polegają wyścigi bobslejów? 

Przypomnę Ci. Dwóch lub czterech zawodników wbiega na tor lodowy, pchając bobslej –

zabudowane sanki na płozach. Następnie szybko do nich wskakują i mkną z zawrotną 

prędkością w dół toru. Wygrywa ta ekipa, która najszybciej dotrze do mety. 

Słyszałeś o filmie Reggae na lodzie?  

Film opowiada o zespole jamajskich bobsleistów, którzy postanowili dojść do mistrzowskiej 

formy w tym sporcie, nie posiadając żadnego doświadczenia, pieniędzy, co więcej, nie mając 

nawet bobsleja ani lodu. Film przedstawia owych sportowców jako słodkich nieudaczników, 

którym dopisuje szczęście. Jednak w rzeczywistości ludzie ci byli bardzo poważni i rozsądni.  

 

 
 

W wielu europejskich państwach bobsleje są bardzo popularnym sportem  

o wieloletniej tradycji. Dziesiątki lat doświadczenia narodowych reprezentacji, miliony euro 

wydawane na reprezentację, dziesiątki trenerów, fizjologów, konstruktorów bobslejów  

i specjalistów od ostrzenia płóz pracuje na sukces zawodników.  

Kiedy ci ludzie usłyszeli, że zamierza ich pobić kilku Jamajczyków, nie mających 

bobsleja ani nawet lodu do trenowania, o mało nie pękli ze śmiechu. Z dumą na twarzy 

wyśmiewali Jamajczyków. 

Jamajczycy natomiast pierwsze treningi odbywali, jeżdżąc skonstruowanymi przez 

siebie wózkami po pochyłych i krętych ulicach miast. Później ćwiczyli w zbudowanym przez 

siebie bobsleju jeżdżącym po żelaznych torach.  
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Wszystkie zarabiane pieniądze inwestowali w wyjazd na olimpiadę i zakup bobsleja. 

W 2004 roku ich najwyższy w historii budżet wynosił 40 tysięcy dolarów, co wystarczało na 

opłacenie przelotu na igrzyska, zakup strojów i wynajęcie bobsleja. Mogli zapomnieć  

o zatrudnieniu jakichkolwiek ekspertów.  

Wiesz, jakie były efekty startów Jamajczyków?  

Powiem Ci: 

- w 1988 roku, na swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich w Calgary, zajęli ostatnie 

miejsce;  

- w 1994 roku pokonali obydwie drużyny USA, Rosję, Francję, Włochy; 

- w Nagano w 1998 roku również wyprzedzili wiele drużyn, m.in. Polaków; 

- w 2000 roku zdobyli złoty medal Mistrzostw Świata, ustalając rekord świata  

w prędkości startu bobslejem;  

- w 2001 i w 2002 pobili ten rekord, wygrywając kilka zawodów Pucharu Świata  

i o mało nie zdobywając medalu olimpijskiego. 

Co wtedy mówili zawodowcy z Europy i USA? 

„Nie mam pojęcia jak oni pobili ten rekord...” 

Jamajczycy jednak mieli... 

Jamajczycy wynaleźli ten sport na nowo. Poszli całkiem inną drogą niż wszyscy 

bobsleiści na całym świecie. 

Zawodowcy zastanawiali się, w jaki sposób ostrzyć płozy, żeby skrócić czas przejazdu 

o 0,01 sekundy.  

Jamajczycy uznali, że to nie ma sensu. W ten sposób uda im się skrócić czas 

maksymalnie o kilka setnych sekundy. A zwiększając prędkość pchania bobsleja na starcie, 

mogą skrócić przejazd o wiele więcej.  

Zawodowcy myśleli: „Jeśli szybciej będziemy pokonywać zakręty, skrócimy przejazd 

o 0,01 sekundy”.  

Jamajczycy nie mieli na co dzień ani toru ani lodu, więc jak mieli ćwiczyć szybsze 

przejazdy? Nie mogli. Dlatego skupili się na tym, co dało się ćwiczyć. Mogli ćwiczyć rozbieg  

i zwiększać prędkość startową bobsleja. 

Zawodowcy skupiali się na samym procesie przejazdu bobem po lodzie. 

Jamajczycy skupili się na rozpędzeniu boba do jak największej prędkości na starcie, a potem 

mieli jeden cel: po prostu jechać w dół! :)) 

Zawodowcy odchudzali się, żeby ważyć jak najmniej. Jamajczycy budowali mięśnie,  
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żeby biegać jak najszybciej na starcie 

i mieć siłę do pchania boba. W efekcie 

byli bardzo dobrze zbudowanymi 

atletami, ważącymi wiele więcej niż 

zawodowcy postury Adama Małysza. 

            Jamajczycy trenowali wydolność 

płuc, nurkując w morzu. Żadnemu 

zawodowcowi nawet nie przyszło to do 

głowy. Zawodowcy mieli swoich 

fizjologów, którzy planowali ich 

treningi oraz pożywienie co do jednej 

kalorii. 

 
Jamajscy bobsleiści: Winston Watt, Wayne Thomas, Clive 

McDonalnd, Ricky McIntosh 

Jaki cel mieli doświadczeni bobsleiści? Jechać po lodzie jak najszybciej. Jaki cel mieli 

Jamajczycy? Winston Watt, kapitan drużyny, mawiał tak: „Kochamy duże prędkości  

i nie lubimy lodu. To oczywiste, że naszym celem jest jak najszybciej wjechać na lód i jak 

najszybciej go opuścić”.  

Zawodowcy skupiali się na procesie jazdy po lodzie, bo to im sprawiało najwięcej 

przyjemności. Start, wymagający wiele wysiłku fizycznego, był czymś niemiłym.  

Dla Jamajczyków najbardziej niemiłym doświadczeniem była jazda po lodzie,  

natomiast przyjemny był start. Jamajczycy lubili biegać, bo to robili na co dzień. Nie lubili 

ani jazdy bobslejem, ani lodu.  

Jamajczycy robili wszystko w sposób, w jaki nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Jak sami 

twierdzą, próbowali nowych rzeczy, bo nie wiedzieli, co jest niemożliwe. Dzięki temu 

odkrywali nowe wymiary i nowe aspekty swojego sportu. Osiągali sukcesy, bo trenowali, 

jak nikt inny nie trenował.   

To wszystko można osiągnąć, posługując się naszym Podstawowym Modelem 

Coachingu. Co więcej, można dokonać tego o wiele szybciej! Jamajskim bobsleistom 

osiągniecie sukcesu zajęło prawie dwadzieścia lat. Mogę się domyślać, że gdyby posługiwali 

się narzędziami coachingowymi, osiągnęliby swój upragniony sukces znacznie szybciej.  

 Narzędzi coachingowych z każdym dniem jest coraz więcej, gdyż coaching jako 

dziedzina wiedzy bardzo szybko się rozwija. Poniżej przedstawię najprostszy model 

coachingowy i najprostsze narzędzia coachingowe. Zaczynając naukę coachingu, 

proponuję zacząć od podstaw.  



ABC coachingu 

© Tomasz Dulewicz Business Consulting 
www.TomaszDulewicz.pl 

13

Podstawowy Model Coachingu 
 

Podstawowy Model Coachingu jest tak podstawowy, że nawet nie ma swojej nazwy,  

a przynajmniej ja takiej nie spotkałem. Nazywam go zatem Podstawowym Modelem 

Coachingu. Składa się on z trzech etapów, których kolejność obrazuje poniższy rysunek:  

 
 
1. Cel 2. Rzeczywistość  

     i Zasoby 
3. Połączenie zasobów  
     z celami  
 

   
 

Żeby prowadzić coaching, powinniśmy określić cele. Czyli sprecyzować to, co klient 

chce osiągnąć.  

Następnie określić wszystkie zasoby, czyli to, co pomaga klientowi zdobyć cel. To, 

czego możemy użyć do budowania podstaw naszego sukcesu. Cel o wiele łatwiej jest 

osiągnąć, kiedy ma się wiele zasobów. Jeśli zasoby dobrze określimy, uświadomimy 

klientowi wszystko, czym dysponuje, to klient o wiele szybciej osiągnie cel. Jeśli natomiast 

powierzchownie przerobimy ten etap coachingu, klient wyjdzie z 2–3 zasobami, w których 

skuteczność będzie wątpił. Tym samym zacznie wątpić również w osiągniecie celu. Według 

wielu moich znajomych coachów, solidne wydobycie zasobów klienta jest kluczowym 

elementem prowadzenia coachingu! Ja również przychylam się do tego stwierdzenia.  

Kolejny etap to połączenie zasobów z celami. Kiedy mamy już solidnie wypracowane 

zasoby oraz konkretne cele, wystarcza je ze sobą połączyć. 

Czasem trudno jest określić sztywną granicę pomiędzy etapem 2. i 3. Bywa tak, że elementy 

obu tych etapów przeplatają się. Napiszę o tym więcej w dalszej części. 

 

Narzędziami, których stosowanie proponuję na początek, są: 

Etap 1. – Cele SMART  

Etap 2. – Analiza pola sił Kurta Levina 

Etap 3. – Teoria zmiany Kurta Levina 

 

Są to narzędzia pochodzące z obszaru psychologii społecznej. W wielu szkołach coachingu 

uważa się je za tak podstawowe, że są całkiem pomijane:-). Oprócz nich w coachingu często 
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stosuje się też narzędzia NLP (neuro-linguistic programming, Programowanie Neuro-

Lingwistyczne), SFA (Solution-Focused Approach), Gestaltu i wiele innych. 

 

Z narzędziami Model będzie wyglądał następująco: 

 
1. Cel 2. Rzeczywistość  

     i Zasoby 
3. Połączenie zasobów  
     z celami  
 

   
 
- Cel SMART. 
 

 
- Analiza sił pola Kurta Levina 
 
 

 
- Teoria zmiany Kurta 
Levina 

 
 
Bardzo ważna informacja: 

Najpierw realizujemy etap 1. Następnie jednocześnie przystępujemy do etapów 2. i 3. Więcej 

o tym napiszę przy omawianiu poszczególnych etapów. 
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Etap 1. Cel 
 

             Jest to pierwszy etap coachingu. Jego 

zadanie to ustalenie konkretnych celów klienta. 

Coaching jest osiąganiem celów, toteż żeby można 

było go rozpocząć, trzeba wpierw owe cele ustalić. 

Poniżej zaproponuję prostą, ale skuteczną metodę 

ustalania celów SMART. Wcześniej jednak 

wspomnę o zamianie problemów i trudności na cele.  

 

Zamiana problemu/trudności na cel 

Coaching pomaga osiągnąć cele, a nie rozwiązać problemy, toteż problem/trudność należy 

zamienić na cel. Można tego dokonać, zadając pytania: 

- Co chcesz w miejsce problemu? 

- Jak wyglądałoby Twoje życie, gdyby tego problemu nie było?  

- Czego byś chciał zamiast tego problemu? 

 
Przykłady: 

Problem Cel 

Od dwóch lat jestem bezrobotny. Pracuję w dziale marketingu dużej firmy. 

Jestem bankrutem. Spłacę długi, a w przyszłym roku moja firma 
zarobi 100 tys. zł. 

 
 
Cel powinien też być sformułowany pozytywnie. Czyli ma wyrażać, co klient chce 
osiągnąć. 
 

Przykłady: 

Cel negatywny Cel pozytywny 

Nie chcę, żeby moja firma zbankrutowała. Chcę, żeby moja firma osiągnęła zysk. 

Nie chcę mieć długów. Chcę spłacić wszystkie długi. 

Nie chcę spóźniać się. Chcę być punktualny. 
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Cel SMART 

Każdy cel powinien być SMART, czyli (z angielskiego): 

- Specific – specyficzny, konkretny, dokładnie określony, 

- Measurable – mierzalny, tj. musisz wiedzieć, ile powinieneś wykonać danej czynności, aby 

osiągnąć cel, np. schudnę 6 kg. 

- Ambitious – ambitny, stawiający poprzeczkę wysoko – żeby skoczek przeskoczył 

poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2,10 m, musi skoczyć wyżej niż 2,10 m, bo skacząc 

2,10, zderzy się z poprzeczką... 

- Realistic – realny dla Ciebie; musisz mieć odpowiednią ilość dostępnych zasobów, np. 

możesz schudnąć 20 kg w 6 miesięcy, ale nie w 6 godzin. 

- Timetable – określony w czasie, czyli „schudnę w ciągu 6 miesięcy”, a nie „schudnę 

wkrótce”. 

 

Oprócz tego cel powinien być: 

- Ekologiczny – czyli taki, który nie szkodzi ani klientowi, ani nikomu innemu.  

- Spójny – z innymi naszymi celami, z naszymi przekonaniami i z naszym otoczeniem. 

 

Uświadomienie rzeczywistych potrzeb 

Każdy cel powinien należeć do klienta (klient chce go osiągnąć) oraz powinien zależeć od 

klienta (klient może wpływać na cel). Pomocne tutaj mogą być pytania: 

– Co czujesz?  

– Czego potrzebujesz? 

– Co możesz zrobić, aby to osiągnąć?  

– W jaki sposób to zależy od Ciebie? 

 

Jeśli klient przychodzi na coaching wysłany przez szefa, coaching może nie być celem 

klienta, lecz celem szefa. Co więcej, klient może nawet nie wiedzieć, czym jest coaching,  

wręcz może się go bać.  

Trudno jest prowadzić coaching klienta, który NIE chce coachingu! Jego poziom 

motywacji do pracy będzie bardzo niski. Może on nawet unikać spotkań z coachem. W takiej 

sytuacji efektywność coachingu także będzie bardzo niska. Cel natomiast prawdopodobnie 

zostanie zapomniany... Żeby uniknąć takiej sytuacji, trzeba zneutralizować opór klienta. Czyli 

zachęcić go do pracy. Sprawić, aby coaching stał się celem klienta, a nie tylko jego szefa. 
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Można tego dokonać na wiele sposobów. W dalszej części opiszę najprostszy, bo od tego 

polecam zaczynać :-). 

Jeśli klient przychodzi na coaching z celem: „Wygrać w sobotę 5 000 000 PLN  

w Totolotka”, to NIE jest to cel, lecz wróżba.  

Wróżba ma to do siebie, że nie zależy od klienta, ale od zupełnie innych ludzi lub 

zjawisk losowych. Klient nie może wpłynąć na wyniki losowania Totolotka. Może tylko mieć 

nadzieję, że wygra albo wierzyć w wygraną. Nie może jednak aktywnie osiągać celu: 

„Wygrać w sobotę 5 000 000 PLN w Totolotka”.  

W coachingu cel powinien zależeć od klienta. Klient powinien mieć wpływ na cel.  

W przypadku losowanie Totolotka, klient traci wpływ na cel w momencie, kiedy kupi los  

i skreśli liczby. Dalej to już tylko zdarzenia losowe, na które coaching nie ma wpływu.  

 

Opór przed coachingiem lub coachem 

Jeśli klient nie chce coachingu, oznacza to, że prawdopodobnie ma opór przed 

coachingiem albo przed coachem.  
 

 
 

Mogą zaistnieć trzy rodzaje oporu: 

- dotyczący zachowań (klient unika coachingu, spotkań z coachem, spóźnia się, milczy 

podczas sesji, na pytania odpowiada „nie wiem” itp.); 

- dotyczący myśli/przekonań (klient ma negatywne przekonania/myśli na temat 

coachingu, np. „To i tak nic nie da”, „Tylko tracę czas zamiast pracować”, „Znowu 

chcą mnie doskonalić, a przecież jestem bardzo dobry” itp.); 

- dotyczący emocji, uczuć (coaching powoduje w kliencie negatywne emocje  

i odczucia, np. strach, lęk, poczucie karania, poczucie winy itp.). 

Zachowania, myśli i emocje wpływają na siebie. Toteż jeśli klient wykazuje zachowaniami 

niechęć do coachingu bądź do coacha, to prawdopodobnie ma też negatywne myśli  

i emocje związane z coachingiem. 
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Mamy trzy sposoby neutralizowania oporu: 

- poprzez autorytet – coach staje się autorytetem dla klienta; 

- poprzez korzyści – coach uświadamia klientowi korzyści, jakie klient osiągnie dzięki 

pracy z coachem; 

- poprzez relację – coach buduje z klientem partnerską relację, w pewnym stopniu 

„zaprzyjaźnia się” z nim i zdobywa jego zaufanie, otwarcie oraz chęć do pracy mimo  

wad coacha. Klient chce pracować 

z coachem, ponieważ czuje się dobrze 

podczas coachingu. Dostrzega w coachu 

życzliwą sobie osobę, która w miarę 

możliwości stara się mu pomóc. Widzi 

w coachu równego sobie człowieka, 

któremu może ufać. Spostrzega również, że  

 

coaching przynosi mu pożytek. Klient bierze udział w coachingu, bo mu się to podoba, 

dobrze się wtedy czuje, a na dodatek odnosi z tego korzyści, bo coaching powoduje 

jego rozwój, doskonalenie tego, co robi. 

 

Pierwsze dwa sposoby neutralizowania oporu odradzam początkującym coachom. 

Początkujący coach, będący często młodą osobą, raczej autorytetem się nie pochwali w pracy 

z klientem, często starszym i bardziej doświadczonym zawodowo. Zyskanie autorytetu to 

raczej plany na przyszłość. Oczywiście polecam budowanie autorytetu od teraz. NIE czekamy 

z budowaniem swojego autorytetu aż do emerytury. Budujemy go stopniowo przez całe życie.  

Steven Gilligan, znany w świecie coach, twierdzi, że najlepszym sposobem budowania 

autorytetu jest wdzięczność! Jeśli ludzie są Ci wdzięczni za cokolwiek, to powoli stajesz się 

dla nich autorytetem.  

Jeśli chodzi o przedstawianie klientowi korzyści z coachingu, to również trzeba przy 

tym uważać. Jeżeli coach naobiecuje klientowi niebywałe profity z coachingu (złote góry  

i doliny), a klient ich nie osiągnie, poczuje się oszukany. Dlatego zalecam ostrożność  

w mówieniu klientowi, jaki rewelacyjny jest coaching i że jest niezawodnym lekarstwem na 

wszystko, bo NIE jest. Coaching może pomóc w wielu sytuacjach, lecz nie we wszystkich.  

Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś managerem. Twój podwładny ma napisać na jutro 

kilkudziesięciostronicowy raport. Dziś jest już popołudnie, a pracownik nawet nie zaczął 

przygotowywać raportu. Poślij teraz pracownika na półroczny coaching z celem „Jak 

terminowo pisać rzeczowe raporty?” Czy da Ci to raport na jutro? Raczej nie. Coaching 



ABC coachingu 

© Tomasz Dulewicz Business Consulting 
www.TomaszDulewicz.pl 

19

powinien być traktowany jako środek profilaktyczny, a nie jak ostatnia deska ratunku. Jeśli 

chcesz, żeby Twój pracownik pisał terminowo świetne raporty, możesz zorganizować mu 

coaching, jednak efektów spodziewaj się po kilku tygodniach/miesiącach, a nie od razu. 
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Etap 2. Rzeczywistość i Zasoby 
 

Na tym etapie poznajemy rzeczywistość klienta. Klient, opowiadając coachowi  

o sytuacji, w jakiej się znajduje, jednocześnie dokonuje swego rodzaju uporządkowania 

otoczenia – sytuacji, której doświadcza. Zadaniem coacha na tym etapie jest wydobycie 

zasobów klienta.  

 

Rzeczywistość to wszystko, co otacza klienta i co dotyczy celu. Mocne i słabe strony, 

umiejętności, zachowania, znajomi, rodzina itp. 

 

Zasoby to te elementy rzeczywistości, które mogą pomóc w osiągnięciu celu. Element, który 

nie pomaga powinien zostać usunięty lub zmieniony na pomagający. Wbrew pozorom zasoby 

to NIE tylko przedmioty materialne czy 

pieniądze. Zasoby to wszystko to, czym 

możesz posłużyć się, by osiągnąć cel. Może 

to być wykształcenie, egzaminy, rodzina, 

przyjaciele, pomysły, idee, przepisy prawa, 

ładna pogoda, wiedza, umiejętności itp.   
 

 
Analiza sił pola Kurta Levina – opis 

Żeby móc skutecznie wdrażać zmiany, trzeba wzmacniać wpływ sił wspierających 

oraz zmniejszać wpływ sił osłabiających.  

Wykonanie analizy pola sił polega na poczynieniu następujących kroków (zobacz też schemat 

poniżej): 

1. Wypisanie sił wspierających. Wszystkiego tego, co może pomóc w osiągnięciu celu 

– osób, rzeczy, umiejętności, instytucji itp. 

2. Wypisanie sił osłabiających. Tego, co nam przeszkadza, utrudnia osiągniecie celu. 

Tego, czego się obawiamy. 

3. Wyeliminowanie sił osłabiających lub ich zamiana na wspierające. 

Żeby wyeliminować jakieś ograniczenie, można zadać pytania: 

- Czy możesz działać bez tej siły? Co wtedy zrobisz? 

- Co może osłabić działanie tej siły? Co jeszcze? 
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Żeby zamienić siłę osłabiającą na wspierającą, można zadać pytania: 

- Co dobrego jest w tej sile? Jakie korzyści ona daje? 

- Co dobrego chcesz w miejsce tej siły? 

- Co trzeba w niej zmienić, żeby przynosiła korzyści? 

Kiedy dojdziemy do kroku 3. Wyeliminowanie sił osłabiających lub ich zamiana na 

wspierające, posługujemy się Teorią zmiany Kurta Levina. Tym samym łączymy 2. i 3. etap 

z naszego Podstawowego Modelu Coachingowego.  

 
Analiza sił pola Kurta Levina – schemat: 

 
Siły osłabiające Siły wspierające 

 
1. ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ........................................................ 

5. ........................................................ 

6. ........................................................ 

 
1. ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ........................................................ 

5. ........................................................ 

6. ........................................................ 

 
2. Siły osłabiające       1. Siły wspierające 

 
 
 
 
 
   
 

 
3. Eliminacja sił osłabiających  
lub ich zamiana na wspierające 

         
 
 

      
            4. Budowanie na nowych  

 siłach wspierających 
 
 
 

            
 
Droga do celu – Etap 3. 

 

Ad.3. Eliminacja osłabiających sił: 
- Czy możesz działać bez tej siły? 
- Co może osłabić działanie tej siły? 

 
Zamiana na wspierające: 

- Co dobrego jest w tej sile? 
- Co dobrego chcesz w miejsce tej 

siły? 
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Etap 3. Połączenie zasobów z celami 
 

Jest to trzeci, ostatni etap prowadzenia 

coachingu. Służy on połączeniu zasobów  

z celami. Polega na wypracowaniu metody 

postępowania umożliwiającej osiągniecie celów.  

Ważną kwestią jest fakt, że coach NIE 

doradza klientowi. Coach NIE może po prostu 

powiedzieć klientowi, co ten ma zrobić. Coach tylko 

zadaje pytania, które pomagają klientowi samemu 

wypracować owo rozwiązanie, taki sposób działania, który przybliży go do celu. Teoria 

zmiany Kurta Levina jest jednym ze sposobów pozwalających przybliżyć klienta do celu.  

 

Teoria zmiany Kurta Levina 

Oparta jest na prostej zasadzie: łatwiej jest wprowadzić małą zmianę niż wielką. 

Dlatego zakłada: 

- podział celu na mniejsze cele,  

- osiągnięcie mniejszych celów, 

- połączenie małych celów składowych w jeden duży 

Obrazując za pomocą przykładu, można opowiedzieć: 

Jeśli nie potrafisz rozwiązać konfliktu z całą firmą, wpierw rozwiąż konflikt z Anią, potem  

z Piotrem, potem z Pawłem, potem z Marią, potem z ...., a następnie zbierz wszystkich  

w jednym miejscu i pokaż im, jaki jesteś lubiany :-). 

Takim działaniem możesz sprawić, że cała firma Cię polubi, a przecież wcale nie 

dogadywałeś się z całą firmą.  

 

Zatem Teoria zmiany Kurta Levina składa się z trzech kroków: 

1. Podziel cel/rzeczywistość na mniejsze części (pytania o szczegóły). 

2. Zmień części (pytania o rozwiązanie). 

3. Zintegruj zmienione części (pytania łączące, uogólniające). 

Podziału, zmiany i integracji dokonujemy, zadając pytania. W tym miejscu wspomnę, że 

pytania są podstawowym elementem prowadzenia coachingu.  
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Podział dokonywany jest za pomocą pytań o szczegóły. 

Zmiana dokonywana jest poprzez pytania o rozwiązania. 

Integrowania dokonujemy, stawiając pytania łączące. 

 

Przykłady takich pytań zamieściłem poniżej. To tylko kilka z możliwych. Twórz 

swoje własne, rozmawiając z klientem. Najlepszym sposobem na trafne pytania jest 

ciekawość! Jeśli jesteś ciekawy tego, z czym klient przychodzi do Ciebie, to pytania powstają 

same w Twoim umyśle. Pomocniczo powiem Ci, że podstawowe otwarte pytania zaczynają 

się od słów: 

kto? co? jak? gdzie? kiedy? po co? ile? 

 

Pytania o szczegóły – przykłady: 

- Kto może Ci pomóc? Kto może Cię motywować? Z kim chcesz współpracować? 

- Co dokładnie chcesz osiągnąć? Czego potrzebujesz? Co do tej pory się sprawdzało? 

- Jak możesz wykorzystać znajomość czterech języków?  

- Jaki może być pierwszy Twój krok w drodze do celu? 

- Gdzie możesz tego dokonać?  

- Kiedy będzie optymalna pora?  

- Po co chcesz to zrobić? Co daje Ci ten cel? 

- Ile osób potrzebujesz do pomocy? Ile to będzie Cię kosztowało? 

 

Pytania o rozwiązania – przykłady: 

- Jak chcesz, żeby ta sytuacja się zmieniła? 

- Czego pragniesz w miejsce tej trudności? 

- Jak ta osoba może Ci pomóc? 

- Kto może Ci pomóc? 

- Kto może wiedzieć, jak osiągnąć taki cel? 

- Jak twój znajomy postąpił w podobnej sytuacji? Co Ty możesz zrobić? 

- Po czym poznasz, że cel został osiągnięty? 

- Co będzie pierwszym sygnałem, że zbliżyłeś się do celu? 

- Co będziesz wtedy robić inaczej? 

- Co jeszcze wtedy będzie inne? 

- Po czym by poznał Twój mąż/żona/przyjaciel, że osiągnąłeś cel? 
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Pytania łączące – przykłady: 

- ..... i ..... są istotne w Twoim działaniu. Jak możesz je połączyć? Co możesz zrobić, 

żeby więcej zarabiać w krótszym czasie? 

- Czego do tego potrzebujesz? 

- ...., ....., ..... to szczegóły, które podałeś. Jak możesz je połączyć? Co jest ich częścią 

wspólną? Kto może je połączyć? 

- ....., ....., ...... to elementy, które chcesz wykonać. W jakiej kolejności chcesz to zrobić? 

- Który z tych elementów ma dla Ciebie największe znaczenie? Od którego chcesz 

zacząć? 

 

Podczas 2. etapu Podstawowego Modelu Coachingu zacząłeś się posługiwać Teorią 

Zmiany Kurta Levina, żeby zamienić siły osłabiające na wspierające. Kiedy już je zamieniłeś, 

skończyłeś etap 2. NIE oznacza to, że zakończyłeś też etap 3. z podstawowego Modelu 

Coachingowego. 

Teraz realizujesz jeszcze raz etap 3. w następujący sposób. Ponieważ 3. etap jest 

wdrażany równocześnie z 2., to w 3. tylko podsumowuje się klientowi to, co już zostało 

wykonane. Mówi się o podziale, jaki wprowadził, o zmianach, jakich dokonał oraz pomaga 

mu się połączyć to wszystko w całość. 

Ów podział to wypisanie sił wspierających i osłabiających. Wymieniając siły 

osłabiające, dokonuje się jednocześnie podziału na mniejsze elementy, które się zmienia. 

Następnie się je łączy w jeden plan osiągnięcia celu. Jak się to robi w praktyce, możesz 

zobaczyć w poniższym przykładzie coachingu. O wiele łatwiej będzie Ci to zrozumieć, 

czytając poniższy przykład.  
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Przykład coachingu 
 

Poniżej przedstawię przykład omawianego modelu oraz narzędzi coachingowych. 

Przypomnę, że model prowadzenia coachingu to swego rodzaju plan działania składający się 

z etapów. Na poszczególnych etapach stosuje się narzędzia coachingowe.  

Poniższy coaching to skrócony zapis mojej rozmowy z kolegą-coachem. Wybrałem 

specjalnie ten przykład, gdyż nie tylko obrazuje on posługiwanie się opisywanymi przeze 

mnie narzędziami, lecz dodatkowo porusza kwestie związane z pracą coacha. Czyli coaching 

prowadzi coach, a klientem jest inny coach, chcący osiągnąć swój cel zawodowy. 

W ramkach będę zaznaczał swój komentarz do rozmowy coacha z klientem. 

Pogrubioną czcionką natomiast będę podawał nazwy etapów oraz narzędzi coachingowych, 

które właśnie stosuje coach. 

 

Etap 1. Cel 

Coach: Podczas rozmowy telefonicznej powiedziałeś mi, że chcesz ze mną porozmawiać na 

temat związany z coachingiem. Co dokładnie miałeś na myśli? 

Klient: Od kilku dni zauważam, że konkurencja się konsoliduje... 

C: Konsoliduje?... To znaczy, że...? 

K: To znaczy, że coraz więcej coachów z konkurencji tworzy wspólne firmy, szkoły i inne 

stowarzyszenia, ugrupowania. A ja działam sam. Jak oni się połączą, to wiesz – większy 

może więcej. Do tej pory każdy działał sobie sam, był freelancerem i jakoś to było. Teraz się 

tworzą grupy, konsolidują.  

C: A jaki to ma związek z Tobą? 

K: Dla mnie to problem, bo im oni będą mieć więcej klientów, tym ja będę miał ich mniej. Bo 

ja jestem sam. 

 

To nie jest cel, lecz problem. Trzeba go zamienić na cel. 

 

Zmiana problemu na cel: 

C: Jeśli dobrze zrozumiałem, obawiasz się, że inni coachowie, konsolidując się, odbiorą Ci 

klientów. Tak? 

K: No, tak. Będą bardziej atrakcyjni dla klientów i klienci sami do nich pójdą.  
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C: Opisałeś mi sytuację, która jest dla Ciebie trudnością. Co byś chciał w jej miejsce, żeby 

było jak najlepiej dla Ciebie? 

K: Żeby konkurencja nie zabierała mi klientów. 

 

To jest wróżba i dodatkowo sformułowana negatywnie – „Żeby ktoś czegoś nie robił”. Takie 

stwierdzenie coach powinien zamienić na cel zależny od klienta i sformułowany pozytywnie.  

 

C: Żeby konkurencja nie zabierała Ci klientów, czyli żebyś miał klientów. Tak? 

K: Tak i jeszcze, żeby inni nie byli bardziej atrakcyjnymi coachami ode mnie. 

 

Znowu wróżba sformułowana w negatywny sposób. 

 

C: Czyli chcesz mieć klientów oraz być dla nich atrakcyjniejszym coachem niż konkurencja? 

K: Tak.  

 

SMART – Specific – specyficzny, konkretny, dokładnie określony: 

C: Co dla Ciebie oznacza być atrakcyjniejszym dla klientów? 

K: To, żeby być postrzeganym jako jeden z najlepszych coachów w mieście. I być znanym  

w środowisku coachów. Być ekspertem wśród coachów.  

C: Czyli chcesz uchodzić za coacha-eksperta oraz chcesz mieć klientów?  

K: Tak. 

 

SMART – Measurable – mierzalny: 

C: Ilu chcesz mieć klientów? 

K: Indywidualnych 4–5. No i żebym z łatwością znajdował nowych klientów, kiedy kończę 

współpracę z którymś z poprzednich. 

C: Czy bycie coachem-ekspertem da Ci taką ilość klientów? 

K: Myślę, że tak. Może nawet więcej. 4–5 klientów to nie jest jakaś astronomiczna liczba. 

C: Czy zatem Twój cel może brzmieć tak: „Chcę być coachem-ekspertem, bo to mi da 4–5 

klientów? 

K: Tak 
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SMART – Ambitious – ambitny: 

C: Co dla Ciebie oznacza bycie coachem-ekspertem? 

K: Hmmm... Nie wiem. Nie zastanawiałem się... 

C: Czego powinien dokonać coach, którego uważałbyś za eksperta? 

 

Zadając powyższe pytanie, coach zastosował dysocjację. Wyjaśnię to pojęcie we wnioskach 

poniżej. 

 

K: Powinien mieć przede wszystkim dwie cechy: powinien być dobrym coachem oraz 

powinien tworzyć narzędzia coachingowe. Pracując z nim, powinienem mieć uczucie, że on 

mnie rozumie. Jest życzliwy. Powinienem też widzieć, że coaching przynosi mi efekty, że 

robię postępy. Coach-ekspert powinien być zaangażowany w tworzenie coachingu. Powinien 

być także twórcą, a nie tylko odtwórcą. Człowiek, który tworzy nowe narzędzia, jest lepszy  

w swojej pracy od tego, który tylko posługuje się już istniejącymi. Powinien też występować 

na konferencjach, pisać publikacje o coachingu. Powinien uczyć innych ludzi coachingu. 

Wiesz, jak to mówią: ten, kto uczy innych, najwięcej uczy siebie.  

 

SMART – Realistic – realny dla klienta: 

C: Czy możesz tego dokonać jako coach? 

K: Pewnie tak, ale to trochę czasu zajmie. 

 

SMART – Timetable – określony w czasie: 

C: Ile czasu Ci to może zająć? 

K: Pewnie kilka lat. 

C: W jaki sposób to policzyłeś? 

K: Nie liczyłem. Strzeliłem. 

C: A gdybyś policzył, to ile by Ci wyszło? 

K: W zasadzie to uważam się za dobrego coacha. Teraz powinienem tylko stać się znanym 

coachem i zacząć tworzyć coaching. Myślę, że w rok mógłbym to osiągnąć. 

C: Czyli jesteś już dobrym coachem i w rok możesz stać się coachem-ekspertem tworzącym 

narzędzia coachingowe. 

K: Tak. 
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Cel ekologiczny: 

C: Czy taki cel mógłby Ci jakoś zaszkodzić? 

K: Na pewno nie. Może tylko pomóc. 

C: A czy komuś innemu może zaszkodzić? 

K: No, mojej konkurencji. Ale to jest konkurencja. 

C: Czy będzie to etyczne konkurowanie? Uczciwe?  

K: Tak. 

C: Podsumowując: chcesz zostać coachem-ekspertem w ciągu roku. Chcesz w tym czasie stać 

się coachem tworzącym narzędzia, publikacje, występującym na konferencjach. To pozwoli 

Ci być coachem ekspertem mającym klientów. 

K: Dokładnie tak. 

 

Etap 2. Rzeczywistość i zasoby. Analiza sił pola. 

Siły wspierające: 

C: Jakie są Twoje wspierające siły? Co może Ci pomóc w osiągnięciu Twojego celu? 

K:  

1. Od dwóch lat prowadzę coaching, więc mam doświadczenie. 

2. Kończę właśnie szkołę coachów, więc będę miał dyplom ukończenia. 

3. Moi klienci są ze mnie zadowoleni. 

4. Jestem dobry w tym, co robię. 

5. Moi klienci polecają mnie innym osobom. 

C: Co Ci jeszcze może pomóc? 

K: Mogę zacząć tworzyć, pojawiać się na konferencjach, tam gdzie coś się dzieje  

w dziedzinie coachingu. 

C: Czy wiesz, jak to zrobić? 

K: Tak. Chciałbym tworzyć razem z innymi coachami. W zespole łatwiej niż samemu.  

C: Czy możesz stworzyć sobie taki zespół? 

K: No właśnie nie. A konkurencja tworzy. 

 

Siły osłabiające: 

C: Co Ci przeszkadza stworzyć taki zespół? 

K:  

1. Dobrzy coachowie nie chcą się konsolidować. Sami pracują. 
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2. Konsolidować chcą się początkujący coachowie, lecz co mi z coacha, którego będę 

uczył, zamiast z nim tworzyć nowe narzędzia. 

3. Do już istniejących grup coachów z konkurencji nie mogę dołączyć. 

C: Co jeszcze Ci przeszkadza? 

K: To już wszystko.  

 

Eliminacja sił osłabiających lub ich zamiana na wspierające: 

C: Powiedziałeś, że dobrzy coachowie nie chcą się konsolidować. Powiedziałeś też, że 

konsolidacja pomaga być lepszym coachem. Czy zatem ci coachowie nie chcą być lepsi? 

K: Pewnie chcą, lecz do tej pory współpraca z innymi coachami nie była potrzebna. 

C: Jednak ktoś się konsoliduje, bo z tym do mnie przyszedłeś. Tak? 

K: Tak. 

C: To co sprawia, że Twoi znajomi nie chcą współpracować z Tobą, jeśli konkurencja się 

konsoliduje? 

K: Bo oni pewnie nie wiedzą, że inni się konsolidują. 

C: A jak się dowiedzą, to co będzie? 

K: To pewnie też zaczną się konsolidować.  

C: Czyli jak powiesz swoim znajomym coachom, że inni się konsolidują, to oni też zaczną  

i będą mogli współpracować z Tobą? 

K: Tak. Kiedy im o tym powiem, pewnie zaczną chętniej patrzeć na współpracę ze swoimi 

znajomymi coachami. 

C: Pozostają jeszcze początkujący coachowie. Co z nimi? 

K: Oni nie są mi potrzebni. 

C: Powiedziałeś mi wcześniej, że ucząc innych, najwięcej uczysz siebie. Tak? 

K: Tak. 

C: To kogo chcesz uczyć? 

K: No, tych początkujących. Ale ja nie chcę ich uczyć... 

 

Niespójność klienta. Z jednej strony chce uczyć, a z drugie nie chce. Coach powinien sprawić, 

by cel klienta był spójny z jego przekonaniami.  

 

C: Co Ci przeszkadza uczyć ich coachingu? 

K: Im więcej będzie coachów, tym mniej klientów będę miał, bo będę sobie wychowywał 

konkurencję. 
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C: Czyli z jednej strony, ucząc innych będziesz siebie rozwijał, a z drugiej, będziesz 

wychowywał sobie konkurencję. Co ma dla Ciebie większe znaczenie? 

K: Rozwijanie się. Ilu ja konkurentów mogę wychować? A jak nawet wychowam, to przecież 

oni będą ze mną współpracować i się konsolidować. 

C: OK. Czyli ucząc innych, będziesz się rozwijał oraz będziesz miał coachów, z którymi 

będziesz mógł współpracować? 

K: Tak.  

C: Wymieniając siły osłabiające, powiedziałeś, że nie możesz się przyłączyć do istniejących 

już grup coachów. Skąd to wiesz? 

K: Domyślam się, że tak jest. Przecież ich nie zapytam, skoro są konkurencją. 

C: A co by się stało, jakbyś zapytał? 

K: Nie wiem. Albo by mi odmówili, albo by mnie przyjęli. 

C: Czy możesz zapytać? 

K: Tak. 

C: Powiedziałeś też, że ci coachowie, którzy tworzą grupę, są Twoją konkurencją. A co  

z tymi, którzy pracują samodzielnie. Są Twoją konkurencją? 

K: Też są. 

C: To co powoduje, że z tymi indywidualnymi chcesz współpracować, a z tymi w grupach 

nie? 

K: Bo Ci w grupie mają już swoją istniejącą grupę, a ja bym chciał mieć własną grupę. Jak 

dołączę do już istniejącej, to będę grał drugie skrzypce. A ja chciałbym być traktowany 

równorzędnie.  

C: Czyli chcesz stworzyć grupę, żeby być traktowany jako równy pozostałym. Tak?  

K: Tak. 

C: Czy możesz zrezygnować z tworzenia własnej grupy? 

K: Tak, jeśli w istniejącej będę równorzędnie traktowany. Tak samo jak osoby, które są  

w niej od początku. 

C: Co powinno się stać, żebyś był traktowany równorzędnie? 

K: Powinienem być coachem-ekspertem. Powinni czuć, że dołącza do ich grupy ekspert od 

coachingu. 

C: Jak możesz stać się ekspertem od coachingu? 

K: No, już mówiłem. Powinienem tworzyć narzędzia coachingowe, uczestniczyć  

w wydarzeniach związanych z coachingiem, pisać artykuły, brać udział w konferencjach, 

spotkaniach. Oprócz tego powinienem uczyć innych coachingu, bo ucząc innych, będę też 
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siebie rozwijał. Mogę to osiągnąć w rok, a wtedy będę już na tyle ekspertem, że istniejące 

grupy będą chciały, żebym był ich członkiem i będą mnie traktowały jak równego sobie.  

C: Przedstawiłeś właśnie plan swojego działania. Powiedziałeś też, że wiesz, jak go 

zrealizować. Chciałbym jeszcze dopracować go i poukładać w całość. 

K: OK. 

 

Etap 3. Połączenie zasobów z celami. Teoria zmiany Kurta Levina. 

 

Ponieważ 3. etap realizowałem równocześnie z 2., teraz tylko podsumuję klientowi to, co już 

zostało wykonane. Powiem o podziale, jaki wprowadził, o zmianach, jakich dokonał oraz 

pomogę połączyć to wszystko w całość. 

 

C: Powiedziałeś, że chcesz zostać coachem-ekspertem w ciągu roku. Chcesz w tym czasie 

stać się coachem tworzącym narzędzia, publikacje, występującym na konferencjach, uczącym 

innych coachingu. To pozwoli Ci być coachem ekspertem mającym klientów. Tak? 

K: Tak. 

 

Podziel: 

Tylko wspominam, że klient dokonał podziału. 

 

C: Poprosiłem Cię o wymienienie tego, co Ci pomaga i co utrudnia osiągnąć cel. Wymieniłeś 

wiele sił wspierających. Udało Ci się też zamienić siły osłabiające na wspierające. 

 

Zmień:  

Tylko podsumowuje zmiany sił osłabiających na wspierające. Przypominam klientowi to, co 

wypracował, żeby mu utrwalić wypracowane rozwiązania. 

 

C: Doszedłeś do wniosku, że jeśli powiesz znajomym coachom o konsolidacji konkurencji, 

wzrośnie prawdopodobieństwo, że zaczną oni z Tobą współpracować. 

Ucząc początkujących coachów, będziesz rozwijał siebie i wychowywał dobrych coachów, 

którzy będą z Tobą współpracować. 

Współpracując z innymi coachami, będziesz tworzył narzędzia coachingowe, występował na 

konferencjach, pisał artykuły o coachingu. Dzięki temu będziesz coraz większym ekspertem. 
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Po roku możesz stać się coachem-ekspertem, z którym będą chciały współpracować istniejące 

już grupy coachów. Możesz też już teraz zapytać istniejące grupy coachów, czy mogłyby  

z Tobą współpracować. Czy tak powiedziałeś? 

K: Tak 

C: Oprócz tego wszystkiego masz jeszcze siły wspierające: 

1. Od dwóch lat prowadzisz coaching, więc masz doświadczenie. 

2. Kończysz właśnie szkołę coachów, więc będziesz miał dyplom coacha. 

3. Twoi klienci są z Ciebie zadowoleni. 

4. Uważasz, że jesteś dobry w tym, co robisz. 

5. Twoi klienci polecają Cię innym osobom. 

6. Jesteś w stanie zacząć tworzyć, pojawiać się na konferencjach, tam gdzie coś się 

dzieje na temat coachingu. 

K: Dokładnie tak jest.  

 

Połączenie: 

C: W jakiej kolejności chciałbyś to wszystko wykonać? Od czego chcesz zacząć? 

K: Skontaktuję się z moimi znajomymi coachami i zacznę rozmawiać o współpracy. 

Przedstawię im też swój plan, który właśnie stworzyłem. Sprawdzę, czy są jakieś konferencje 

w najbliższym czasie. Otworzę się na początkujących coachów i zacznę im pomagać. Ucząc 

ich, będę też rozwijał siebie, a i może wypracuję jakieś nowe narzędzia, które mógłbym 

opisać i opublikować... 

C: Wyglądasz na zamyślonego. Nad czym zacząłeś myśleć? 

K: Nie zacznę od tego. Zacznę od Ciebie. Tomek, przecież Ty znasz mój plan i jesteś 

coachem. Jeśli się z Tobą dogadam, to będę miał już jednego coacha, z którym będę mógł 

współpracować. Myślę, że to dobry pomysł, a Ty? 

C: Słyszę i widzę, że zaczynasz zmieniać temat. Z coachingu przechodzisz na temat 

współpracy ze mną. Myślę, że będzie lepiej, jak wpierw zakończymy coaching, a potem 

dopiero zaczniemy rozmawiać o współpracy. OK? 

K: OK.  

C: To wróćmy do Twojego planu. Zatrzymałeś się na tym, że będziesz współpracował  

z początkującymi coachami, wypracowywał nowe narzędzia i je publikował. Co zrobisz 

dalej? 
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K: W zasadzie to już nic. Jak to zrobię, będę już się stawał coraz większym coachem-

ekspertem. Jeszcze tylko mogę później nawiązać kontakty z jakąś istniejącą grupą coachów  

i współpracować z nimi. 

C: Myślę, że już możemy zakończyć coaching, bo wiesz, co chcesz osiągnąć i wiesz, jak to 

zrobić. A co Ty myślisz o zakończeniu teraz? 

K: Rzeczywiście, wiem i zaczynam już nawet realizować to, co zaplanowałem przed chwilą. 

To kończymy coaching i przechodzimy do rozmawiania o współpracy. 

 

I tu skończył się coaching. Teraz możesz przeczytać wnioski i wskazówki, jakie przyszły mi 

na myśl po owym coachingu.  
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Wnioski z coachingu 
 

1. Fakt, że ten konkretny klient uważa, iż w rok stanie się znanym coachem-ekspertem, 

NIE oznacza, że każdy coach stanie się w rok ekspertem. Oznacza tylko tyle, że ten 

konkretny człowiek sądzi, że w rok tego dokona. Wie, jak ma tego dokonać. Chce 

tego dokonać i wierzy w to, że osiągnie swój cel w rok. NIE oznacza to także, że na 

pewno osiągnie swój cel! Klient wyjdzie z coachingu i dopiero wówczas zacznie 

realizować swój cel – współpracować z innymi coachami, publikować artykuły, 

pomagać innym coachom. 

 

2. Coach NIE bierze odpowiedzialności za to, czy klient osiągnie swój cel! Coach 

tylko pomaga zrozumieć całą sytuację, pokonać trudności i znaleźć rozwiązania. Cele 

osiąga klient sam! Coaching kończy się w gabinecie coacha. To, co klient sam 

wykonuje w swojej pracy, w życiu to zadania klienta i tylko on może być 

odpowiedzialny za ich wykonanie.  

 

3. Jako coach NIE dawaj klientowi gwarancji osiągnięcia celu, bo dając stuprocentową 

gwarancję osiągnięcia celu, zaczynasz być nie tylko coachem, ale też opiekunką 

klienta, która nad wszystkim czuwa. Klient może przez to tracić samodzielność i wiarę 

we własne siły. Klient może myśleć: „... przecież jak ja nie dam rady, to mój coach 

wszystko załatwi”. Z coacha możesz stać się opiekunką, a potem w pewnym sensie 

możesz zostać jego guru. Wielkim wodzem, bez którego klient nie potrafi 

samodzielnie funkcjonować, bez którego klient przepadnie. Uzależnisz klienta od 

siebie. Będziesz miał stałego klienta na wiele lat, lecz ja uważam, że jest to 

nieetyczne. 

 

4. Coaching jest prowadzony na procesie. Powstaje w tej chwili, w tym konkretnym 

miejscu. Oznacza to, że każdy coaching jest inny, nawet jeśli dotyczy tego samego 

celu. Gdybym powyższy coaching przeprowadził ponownie z tym samym klientem, 

klient mógłby wypracować zupełnie inne rozwiązania!  

Które byłyby lepsze? Nie wiem i NIE zamierzam tego oceniać. Jeśli obydwa 

pomogłyby osiągnąć cel, to kwestią drugorzędną jest, które rozwiązanie wybierze 

klient. Dobre rozwiązanie prowadzi do celu i to jest najważniejsze.  
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5. Rozwiązania, które wypracował mój klient, należą do niego. Oznacza to, że inny 

człowiek może stworzyć coś podobnego do tego, co zaplanował sobie mój klient. 

Jednak to jest plan działania tego konkretnego klienta. Innej osobie może to zupełnie 

nie pasować. Inna osoba powinna wziąć udział w swoim coachingu, aby wypracować 

swoje rozwiązanie. Dostosowane do swoich umiejętności, predyspozycji i otoczenia.  

 

6. Czytanie zapisu czyjegoś coachingu to... tylko czytanie. To NIE jest to samo, co 

wzięcie udziału w coachingu! Kiedy czytasz zapis czyjegoś coachingu, to tak jakbyś 

czytał czyjąś biografię. Tylko ją czytasz, a Twoje życie to coś zupełnie innego. 

 

7. Coach podąża za klientem. Nawet jeżeli klient chce zrobić coś zupełnie innego niż 

by uczynił coach, pozwalam mu na to. On jest on, ja jestem ja. Ja mogę wybrać 

sposób A, on może wybrać sposób B. Jeśli wybierze coś zupełnie innego niż ja bym 

wybrał, polegam na kliencie i ufam, że jego wybór jest najlepszy dla niego. Jestem jak 

biała tablica, którą zapisuje klient. Zareagowałbym tylko wtedy, kiedy klient chciałby 

sobie lub komuś innemu zrobić krzywdę. Np. klient mógł powiedzieć: „Jak 

wymorduję konkurencję, będę miał dużo klientów” – wówczas powinienem 

zareagować i odwieść go od tego planu.  

 

8. Podczas coachingu jestem dla klienta białą tablicą. Dopiero po zakończenia 

coachingu mogę być sobą. W czasie coachingu NIE wypowiadam swoich opinii. 

Mogę to uczynić dopiero po zakończeniu sesji. Dlatego kiedy mój klient zaczął mnie 

pytać o zdanie na temat naszej współpracy, zatrzymałem rozmowę. Wróciłem do 

coachingu. Zakończyłem go i dopiero wówczas zacząłem być sobą. Dopiero po 

coachingu powiedziałem mu, co może zrobić, żeby szybciej stać się coachem-

ekspertem. Podczas coachingu NIE mogłem tego zrobić, bo bym mu doradzał i 

sugerował rozwiązania.  

 

9. Coach jest po to, żeby pomóc klientowi. Pomaga jednak tylko wtedy, kiedy klient 

tego chce. Kiedy mój klient nie chce czegoś zrobić, chce zrezygnować z tego, 

pozwalam mu na to. Nie zachęcam go na siłę, żeby jakoś to zrobił, znalazł jakieś 

rozwiązanie. Kiedy nie mam pewności, czy klient chce coś zrobić, czy nie, pytam: 

„Chcesz to zrobić? Chcesz ze mną nad tym pracować?” 
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10. Klient jest po to, żeby pomóc coachowi pracować. Jeśli zatem klient przeszkadza Ci 

w prowadzeniu coachingu, zatrzymaj się. Dowiedz się, o co chodzi. Co powoduje, że 

klient Ci przeszkadza? Może chce Ci coś powiedzieć, a nie wie, jak? Może się czegoś 

obawia? Rzuć okiem na kwestie związane z oporem, które wcześniej opisałem. 

Popracuj nad Waszą relacją coach-klient. Zapytaj, czy klient dobrze się czuje podczas 

coachingu? Czy czegoś mu brakuje? Możesz też zapytać klienta, jak powinien 

wyglądać coaching i współpraca z coachem, żeby klient był zadowolony? Możesz też 

zdysocjować klienta od całej sytuacji. 

 

11. Asocjacja i dysocjacja. 

Asocjacja to postrzeganie swojego działania z własnej perspektywy. Klient 

podczas coachingu patrzy na całą sytuację z punktu widzenia klienta. 

Dysocjacja to postrzeganie swojego działania z perspektywy zewnętrznego 

obserwatora. Klient podczas coachingu patrzy na całą sytuację jako zewnętrzny 

obserwator. 

Zazwyczaj ludzie patrzą na to, co robią, z własnej perspektywy, czyli asocjują. 

Jeżeli zmienią tę perspektywę na perspektywę zewnętrznego obserwatora – zdysocjują 

dane działanie – wówczas mogą zauważyć coś nowego.  

Siedząc w autobusie, NIE widzisz tego, co znajduje się na dachu autobusu. 

Stojąc na przystanku, możesz to zauważyć. Jednak siedząc na przystanku, NIE widzisz 

tego, co jest na podłodze autobusu. Znajdując się w autobusie, możesz to zauważyć. 

Obserwuj zatem swoje działanie z pozycji asocjacji oraz z pozycji dysocjacji! 

Dzięki temu będziesz miał pełniejszy obraz tego, co robisz! 

Kiedy klient nie może znaleźć odpowiedzi na jakieś pytanie, możesz go 

zdysocjować, czyli sprawić, aby na całą sytuację spojrzał jako zewnętrzny obserwator.  
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Podejście holistyczne w coachingu 
 

Podejście holistyczne polega na całościowym traktowaniu świata, zdarzeń, sytuacji. 

Zwracamy uwagę nie tylko na jeden element, który nas interesuje, lecz na całe otoczenie,  

w którym ten element funkcjonuje.   

Jedno z podstawowych założeń podejścia holistycznego brzmi: „Każdy element 

świata ma pozytywne i negatywne strony. Dostrzegamy te i te, lecz budujemy na 

pozytywnych, a negatywne zamieniamy w pozytywne”. 

Patrząc na mężczyznę wyciągającego w naszym kierunku rękę z lizakiem, możemy 

powiedzieć: 

- Ale fajnie, chce nam osłodzić życie tym lizakiem.  

Myśląc w ten sposób popełnimy błąd.  

Możemy też powiedzieć: 

- O Boże! On mi zaraz wydłubie oko patyczkiem od tego lizaka! 

W tym przypadku również popełnimy błąd, gdyż zwracamy uwagę tylko na jedną stronę 

medalu.  

Kiedy zaczyna padać deszcz, jeden człowiek powie: 

- Pada! Będzie woda dająca życie przyrodzie i ludziom. 

Inny powie: 

- Pada! Będą powodzie, które zniszczą wiele ludzkich istnień. 

Obaj popełnią błąd, bo kiedy deszcz zaczyna padać, to NIE wiemy, co będzie dalej. Mała 

ilość deszczu da pozytywne skutki. Duża może przynieść negatywne, ale NIE musi! Może 

przynieść również pozytywne! 

Nie oceniajmy deszczu jako dobrego czy złego. On jest i dobry, i zły jednocześnie. 

Dostrzegajmy jego mocne i słabe strony. Twórzmy na mocnych, a słabe zamieniajmy  

w mocne, np. budując wały przeciwpowodziowe, zapory i elektrownie wodne. Wówczas 

niszczący deszcz wykorzystamy jako deszcz dający życie i energię elektryczną.  

Jednakże wielu ludzi postępuje całkiem inaczej, dostrzegając najczęściej wyłącznie złe 

strony. Widząc pierwsze trudności, poddaje się, rezygnuje, często załamuje lub ślepo atakuje.  

Takie zachowanie ma podstawy psychologiczne. Nie od dziś wiemy, że podstawowymi 

elementami napędowymi ludzkiego działania są lęk i agresja. 
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Lęk i agresja mogą męczyć i niszczyć jednostkę, lecz mogą też bardzo szybko 

przenieść człowieka do przodu, pod warunkiem, że będziemy budować na mocnych stronach, 

a słabe zamieniać w mocne.  

Człowiek bardzo często zwraca uwagę na lęk i agresję, gdyż są to dwa czynniki 

zapewniające przeżycie. Doświadczenie lęku i agresji stanowiło kluczowy element życia 

naszych praprzodków. Kiedy człowiek pierwotny widział tygrysa szablozębnego, dzięki 

lękowi mógł w porę uciec. Agresja natomiast pomagała bronić się przed wrogiem oraz 

zdobywać pożywienie.  

Z czasem lęk i agresja zaczęły znajdywać odmienne zastosowanie.  

W cywilizowanym świecie XXI wieku są one wykorzystywane całkiem inaczej. Ludzie 

często zamiast poczuć lęk na widok wielkiego drapieżnika i uciec, atakują go gołymi 

pięściami. Natomiast w chwili, kiedy potrzebna jest im agresja, by przeżyć, odczuwają lęk  

i uciekają przed... własnym cieniem.  

Ludzie ci, patrząc, widzą dobre i złe strony, lecz budują na słabych, a mocne 

zamieniają w słabe. Działają, lecz szybko okazuje się, że popełniają błędy i doświadczają 

wielkich trudności. 

Coaching holistyczny ma za zadanie pomóc człowiekowi dostrzegać zarówno 

pozytywne, jak i negatywne skutki każdej sytuacji oraz budować na mocnych stronach,  

a słabe eliminować lub zamieniać w mocne.  

Takie postępowanie jest bardzo dużym krokiem w kierunku trafnych decyzji oraz 

efektywnych działań pozwalających osiągnąć cele. 

Jesteśmy dorosłymi ludźmi, żyjącymi w realnym świecie. Każdy z nas wie, że świat 

nie jest ani biały, ani czarny. Jest złożony z wielu barw.  

Świat NIE jest ani dobry, ani zły. On jest dobry i zły jednocześnie, a tylko od nas 

zależy, co z tym zrobimy!  

Pamiętajmy, że każdy element świata ma pozytywne i negatywne strony. 

Dostrzegajmy te i te, lecz budujmy na pozytywnych, a negatywne eliminujmy lub 

zamieniajmy w pozytywne. 

 Jak tego dokonać przy pomocy coachingu, opisałem Ci w powyższej publikacji. 

Zaproponowałem też proste narzędzia, które pozwalają tego dokonać. Na koniec przypomnij 

sobie jamajskich bobsleistów i przeczytaj jeszcze kilka słów o tym, jak osiągać niemożliwe. 
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Epilog 
 

Co daje coaching? Jakie korzyści możesz mieć z uczestniczenia w coachingu bądź  

z nauczenia się prowadzenia coachingu?  

Coaching daje przede wszystkim umiejętność pokonywania trudności, osiągania 

rzeczy niemożliwych. Uczy tworzenia sobie możliwości. Tworzenia nowych dróg. 

 

- Jaka jest najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami? – zapytałem kiedyś mojego 

siostrzeńca. 

- To proste. Linia prosta – odpowiedział. 

- Na lekcji matematyki może tak jest, ale w życiu codziennym może być inaczej – 

odparłem. - Często najkrótszą odległością pomiędzy dwoma punktami jest... łuk. 

 

Spróbuj przejechać przez duże miasto w godzinach szczytu najkrótszą drogą.  

Co się stanie? Utkwisz w korku, bo wszyscy wybiorą najkrótszą trasę. Czasem szybciej jest 

pojechać jakąś okrężną, ale pustą drogą. Możesz się zastanawiać, jak jechać szybciej w korku.  

 

 
 

 

Możesz, jak europejscy zawodnicy, doskonalić to, co wszyscy. Możesz też zostawić ich  

w tyle i pojechać inną drogą, tak jak to zrobili jamajscy bobsleiści.  
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Na początku może być trudno, bo możesz obrać złą drogę, ale będziesz próbował  

i próbował. Możesz wjechać w ślepą uliczkę – będziesz musiał zawrócić i pojechać raz 

jeszcze. Lecz w ten sposób w pewnym momencie odkryjesz dobrą, przejezdną drogę, którą 

pokonasz szybciej, bo ominiesz wiele przeszkód.  

Często ludzie z czystego lenistwa, kierując się pozorną łatwością, wybierają najkrótszą 

drogę. Co się jednak stanie, gdy tą drogą postanowią pójść także wszyscy inni? 

- Zakorkuje się. 

- Jedni przed drugimi będą się ścigać. Jedni drugich będą deptać. 

- Napotkawszy pierwsze przeszkody, wielu się załamie. Podda się. Zrezygnuje z dalszej 

drogi, z dążenia do swojego celu. 

- Nieliczni przebrną przez trudną drogę, stąpając po... trupach. 

Często najkrótszą odległością pomiędzy dwoma punktami bywa łuk. 

Ludzkie życie to jednak coś innego niż miasto. A przejść przez życie z powodzeniem 

jest jeszcze trudniej niż przejechać przez zatłoczoną metropolię. 

Dlaczego? 

Bo miasto jest stałą konstrukcją. Gdy stoisz w korku na ulicy, masz pewność, że nie zmieni 

ona nagle swojego kształtu ani nie wyrośnie przed Tobą nagle wieżowiec. Kierunki ulic nie 

zmieniają się w ciągu godziny. Natomiast drogi ludzkiego życia potrafią się gwałtownie 

zmienić nawet w jedną sekundę. 

Na mapie miasta cele są stałe. Jednak w życiu nasze cele zmieniają się z sekundy na 

sekundę, bo ludzie się zmieniają, rzeczy się zmieniają, Ty się zmieniasz. Umierają Twoi 

wspólnicy, partnerzy, rodzice, a rodzi się konkurencja, rywale, zagrożenia. To komplikuje 

Twoją życiową drogę. Sprawia, że na prostej pojawiają się zakręty, wzniesienia i góry. Twoja 

zaplanowana na starcie trasa już po kilku dniach wygląda całkiem inaczej. Osiągnięcie 

zamierzonych celów wymaga od Ciebie ciągłych decyzji, bo ciągle zmieniają się warunki. 

Gdy na Twojej drodze wyrośnie góra (trudność), musisz podjąć decyzję: Czy się na 

nią wspinać, czy ją ominąć? A jeśli ominąć, to czy skręcić w lewo, czy w prawo?  

Wiesz, co robi większość ludzi, gdy na ich drodze wyrośnie góra? 

Wspinają się? NIE. Idą w prawo? NIE. Idą w lewo? Też NIE. Oni rozbijają obóz u podnóża 

góry i spędzają w nim całe życie. Użalają się nad swoimi problemami, nie myśląc nawet o ich 

rozwiązaniu. Znaleźli sobie wyjaśnienie takiej sytuacji: „Tak musi być”, „Życie jest usłane 

cierniami”, „Każdy cierpi”. 

W czym tacy ludzie są podobni do naszych jamajskich bobsleistów? 

W niczym! 
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Jamajczycy sami sobie zbudowali wielką górę i cieszyli się, że ona jest. Cieszyli się, 

bo dzięki niej mogli stać się sławni. Dzięki niej zostali rekordzistami świata. Dzięki niej 

usłyszeli o nich wszyscy, a Ty teraz czytasz ich historię.  

Jamajscy bobsleiści potraktowali górę (problem) jak wyzwanie, jak szansę.  

Europejscy bobsleiści traktowali i traktują górę jak trudność. Natomiast ludzie rozbijający 

obóz u podnóża góry traktują ją jak dom. Chcą zbudować ciepły, rodzinny dom w samym 

środku placu bitwy, samym sercu wojny. 

Domyślasz się już, dlaczego ich rodziny często się rozpadają?  

Bo mieszkając na placu bitwy, zajmujesz się walką, a w takiej sytuacji jest ona ważniejsza niż 

rodzina i miłość.  

Dlaczego coaching nazywam sztuką możliwości?  

Bo coaching to proces szukania nowych dróg. Coach zajmuje się szukaniem owych dróg  

i wprowadzaniem na nie swoich klientów.  

Coach wraz z klientem stanowią taki jamajski zespół bobslejowy. Zaczynają tworzyć od nowa 

to, co wielu już zna, to, co zna też i klient. Tak jak jamajscy bobsleiści, tak duet coach–klient 

znajdują mały szczegół, który powoduje wielką różnicę.  

Kiedy przyjdzie do coacha zawodowy bobsleista, coach w pewnym sensie pracuje  

z nim jak jamajscy bobsleiści pracowali ze sobą. Na podstawie tego, co bobsleista już potrafi, 

tworzą nowy lepszy sposób. Nową drogę postępowania. 

A co coach robi z osobą, na której drodze wyrasta góra? 

Przypomnij sobie reklamę samochodu, w której producenci prezentują swój pojazd 

dynamicznie pokonujący kręte górskie drogi, dostarczający emocji i radości. Samochód 

będący z każdym kolejnym zakrętem źródłem nowych możliwości. Samochód, dzięki 

któremu każda góra i każdy zakręt stanie się nowym ekscytującym wyzwaniem.  

Praca coacha ma wiele wspólnego z pracą jamajskich bobsleistów. Ma też wiele 

wspólnego z ludzkimi drogami. Zastanawiałeś się, dlaczego w parkach czy na skwerach 

ludzie depczą trawniki? Dlaczego nie chodzą po chodnikach, tylko po trawie? 

Jak ten problem rozwiązuje się w Twoim otoczeniu? 

Buduje się płoty, ogrodzenia, wystawia tabliczki: „Nie deptać trawników!”? 

Czy wiesz, jak ten problem rozwiązano w Central Parku – największym parku  

w Nowym Jorku? 

Projektanci Central Parku – Frederic Law Olmsted i Calvert Vaux – nie nanieśli ścieżek na 

plan parku, dopóki park nie został wybudowany i dopóki pierwsi ludzie nie zaczęli po nim 
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chodzić. Gdy już pojawili się pierwsi spacerowicze, projektanci poprowadzili ścieżki tędy, 

którędy oni chadzali.  

I wiesz co? Bardzo trudno jest tam znaleźć linię prostą – są same łuki! Zobacz sam: 

 

 
Central Park – plan.  
Źródło: Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Central_Park 

 

Coach to taki projektant ludzkich działań, który na nowo buduje Twoje ścieżki, ale 

dopiero wtedy, gdy pozna, jakimi drogami chadzasz. A najlepsze jest to, że gdy coach zadaje 

Ci pytania i poznaje Twoje drogi, Ty sam również je poznajesz. W konsekwencji sam jesteś  

w stanie zaplanować swoje nowe, wygodniejsze i efektywniejsze ścieżki postępowania.  

 

 
 

Sam sobie szkicujesz ścieżki zachowań, które pokonujesz niczym samochód z reklamy – 

dynamicznie i energicznie. Traktując góry i zakręty jak emocjonujące wyzwania, źródła 

nowych możliwości, dzięki którym osiągasz swoje upragnione cele. Zamiast przepychać się  
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w korkach, jedziesz prosto do celu szeroką, wygodną i pustą drogą – własną drogą, którą 

tworzysz podczas coachingu. 

 

Szerokiej drogi do upragnionych celów:-) 

 

Pozdrawiam, 
Tomasz Dulewicz 

Kraków, 15.03.09 
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Dodatek do wydania III 
 

 

 

Wstęp 
 

Minął rok odkąd opublikowałem ebook ABC coachingu. W tym czasie, pobrało go  

z mojej strony internetowej ponad 5 tysięcy osób. Wiele z nich przesłało mi swoją pozytywną 

opinię i gratulacje napisania krótkiego, konkretnego i ciekawego ebook o coachingu.  

Spotykając się z dużą liczbą pozytywnych opinii o mojej publikacji, postanowiłem nie 

zmieniać jej, tylko rozbudować. Dodałem więc dziesięć artykułów poszerzających poruszoną 

wcześniej tematykę. Znajdziesz je na kolejnych stronach ebook. 
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1. Model prowadzenia coachingu wg Sary Thorpe i Jackie Clifford 
 

 Sara Thorpe i Jackie Clifford w książce Podręcznik coachingu proponują model 

prowadzenia coachingu oparty o cykl Dawida Kolba.  

 

Według Davida Kolba, żeby nabyć daną umiejętność, należy przejść przez cztery 

kolejne etapy uczenia się: 

1. Doświadczenie – wykonuję to, czego chcę się nauczyć. Doświadczam danej 

czynności. 

2. Refleksja – wyciągam wnioski z tego, co zrobiłem. 

3. Teoria – tworzę nowy sposób wykonania danej czynności. 

4. Pragmatyzm – planuję nowy sposób wykonywania czynności. 

Jest to tzw. cykl uczenia się Davida Kolba, który przedstawia rysunek 1. Cykl można 

powtarzać wiele razy, do momentu kiedy opanujemy daną umiejętność.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Cykl uczenia się Davida Kolba. 
 
 
Coaching prowadzony przez Sarę Thorpe i Jackie Clifford składa się z 6 etapów: 

1. Określenie ogólnej potrzeby i celów coachingu.  

2. Uzgodnienie konkretnych celów coachingu. 

Doświadczenie 
 
 
Zrób coś. Wykonuję daną 

czynność. 
 

Refleksja 
Pomyśl o działaniu. Co 

dokładnie zrobiłem? Jakie 
szczegóły złożyły się na tę 
czynność? Co wyróżniało 

moje działanie? 
Teoria  

Nadaj znaczenie  
refleksji. 

Uporządkowanie rozmyś-
lań. Spisanie ogólnej teorii 

działania. 

Pragmatyzm  
Zastosuj teorię. Jak JA tę 

teorię wykorzystam  
w swoim działaniu,  

w przyszłości?  
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3. Opracowanie szczegółowego planu coachingu.  

4. Wykonanie zaplanowanego zadania bądź działania.  

5. Ocena działań i planowanie lepszego funkcjonowania.  

6. Zakończenie coachingu lub powtórzenie etapów 3-6. 

 

Kiedy owe sześć etapów nałożymy na cykl Kolba, otrzymamy model prowadzenia coachingu 

(patrz rys. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Rys. 2. Model prowadzenia coachingu wg Sary Thorpe i Jackie Clifford. 
 

 

 

Bibliografia: 

1. Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Wydawnictwo 

Rebis 

 

Doświadczenie 
Etap 1a. Określenie ogólnej 
potrzeby i celów coachingu 

 
Etap 4. Wykonanie 

zaplanowanego zadania bądź 
działania 

Refleksja 
Etap 1b. Określenie ogólnej 
potrzeby i celów coachingu 

 
Etap 5a. Ocena działań i 

planowanie lepszego 
funkcjonowania 

Teoria 
Etap 2. Uzgodnienie 

konkretnych celów coachingu 
 

Etap 5b. Ocena działań i 
planowanie lepszego 

funkcjonowania 
 

Pragmatyzm 
Etap 3. Opracowanie 
szczegółowego planu 

 
Etap 6.  Zakończenie 

coachingu lub powtórzenie 
etapów 3-6 
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2. Model mistrzowskiego coachingu wg Roberta Hergrove’a 
 

Robert Hergrove opracował model mistrzowskiego coachingu. Opisał go w książce 

Mistrzowski coaching. 

 

Model mistrzowskiego coachingu 
 

Etap 1.  Włączenie liderów w relację coachingową 

Stwórz autentyczną relację coachingową z podopiecznym (liderem 

organizacji). Tworzenie takiej relacji jest procesem ciągłym, dobrowolnym  

i konsekwentnym. Polega na wzajemnym poznaniu siebie oraz zbudowaniu nici 

porozumienia i zaufania. Otwarcie mów o sobie i zachęcaj podopiecznego do 

otwartości. 

Ile razy słyszałeś słowa: „Zamierzam przeznaczyć następny dzień, miesiąc 

bądź rok, dążąc wyłącznie do tego, żebyś odniósł sukces jako lider/ menedżer/ 

dyrektor”? Są one przykładem autentycznego i pełnego zaangażowania coacha  

w relację z podopiecznym. Zaangażuj się w cele podopiecznego i powiedz mu o tym.   

 

Etap 2.  Coaching wizji liderów 

Jego celem jest zaprojektowanie przez liderów wizji siebie i organizacji. 

Formułując nową wizję, trzeba posługiwać się nowymi strategiami i nowymi ideami. 

Zaprojektuj nową wizję gry o dużą stawkę. Buduj ją, odwołując się do nowych dla 

podopiecznego sposobów myślenia i działania.  

Zapamiętaj: 

„Idąc znaną drogą, dojdziesz tam, gdzie już byłeś!” 

 

Etap 3.  Ocena 360 stopni 

Przeprowadź ocenę 360 stopni lidera. Wyniki przedstaw „człowiekowi 

sukcesu”, np. słowami „Wierzę, że możesz być wyjątkowym liderem i stworzyć 

wyjątkową przyszłość. Wyniki oceny 360 stopni stawiają ci konkretne wyzwania,  

o których chciałbym z tobą porozmawiać. Gdybyś je osiągnął, zmiana byłaby 

imponująca”.  
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Etap 4.  Planowanie strategiczne w praktyce 

Polega na zaplanowaniu praktycznych i szczegółowych działań pozwalających 

podopiecznemu osiągnąć cele. Etap ten składa się z trzech kroków: (1) Gdzie 

jesteśmy?, (2) Dokąd zmierzamy?, (3) Czego potrzebujemy, żeby nastąpiła poprawa?  

  

Etap 5.  Uczenie skuteczności przez comiesięczne (lub częstsze) spotkania poświęcone 

omówieniu celów, priorytetów i najważniejszych działań. 

Rozwijaj skuteczność działania podopiecznego. Możesz to uczynić, eliminując 

cztery przeszkody skutecznego działania: 

1. Zbyt dużą ilość obowiązków. 

2. Poddanie się ślepemu losowi, przekonanie, że „moja praca zależy 

od innych”.  

3. Brak uznania dla wizji podopiecznego ze strony innych osób. Przez 

co pozostaje on osamotniony w działaniu. 

4. Brak zrozumienia albo wiedzy na temat zmian w branży, 

problemów klientów oraz własnych ograniczeń. 

 

 

 

Bibliografia: 

1. Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 
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3. Coaching według modelu Inner Game 
 

Tomothy Gallewey opracował model działania Inner Game. Polega on na intuicyjnym, 

naturalnym sposobie uczenia się nowych umiejętności. Model ten można również zastosować 

w coachingu do rozwijania umiejętności. Gallewey opisał model inner Game w książce Tenis 

wewnętrzna gra. 

 

Tim Gallwey, obserwując własne zachowanie podczas gry w tenisa, zauważył, że 

część jego organizmu po prostu gra, a inna część myśli o graniu, krytykuje grę i zamartwia się 

tym. Część myślącą i krytykującą nazwał Ja-1. Natomiast tę grającą, odpowiedzialną za 

działanie określił jako Ja-2. Inner Game to gra tocząca się w organizmie człowieka pomiędzy 

Ja-1 i Ja-2. Jeśli wygrywa Ja-1, nad organizmem bierze górę myślenie, krytyka, gdybanie, 

ocenianie się, nerwy, stres, błędy w działaniu. Jeśli wygrywa Ja-2, organizm po prostu działa 

odruchowo, płynnie, dynamicznie i efektywnie.  

Model działania Inner Game składa się z czterech etapów. Poniżej przedstawiam go 

w porównaniu z tradycyjnym działaniem, wykorzystując przykład doskonalenia umiejętności 

sprzedażowych.  

 

Sprzedaż 

Tradycyjne działanie Działanie Inner Game 

 
1. Krytyka i ocena 
Zazwyczaj w sposób karcący mówimy do 
siebie: „Znowu się stresuję!”, „Źle sobie  
o mnie myślą!”, „Znowu nic nie sprzedam”, 
„Jak zwykle nagadałem się i nic nie 
sprzedałem. Marnym handlowcem jestem”. 
 

 
1. Obserwowanie bez oceny 
Myślimy i mówimy o sobie z zaintereso-
waniem, ciekawością, w sposób bezstronny 
(bez angażowania emocji): „Pojawiło się 
zdenerwowanie. Co mój organizm chce mi 
przekazać?”,  „Mówiłem przez 17 minut, po 
czym klient oznajmił, że w ogóle nie jest 
zainteresowany. W czym ta informacja może 
mi pomóc?”. 
 

 
2. Wmawianie sobie potrzeby zmiany i 
rozkazywanie sobie 
Krytyczne oceny powodują chęć poprawiania 
siebie za wszelką cenę: „Nie umiem dobrze 
zaprezentować siebie i produktu. Powinienem 
to zmienić albo zrezygnować ze sprzedaży!”, 

 
2. Wizualizacja osiągnięć 
 
Zamiast rozkazywać, wyobraź sobie, jak 
wykonujesz pożądane działanie. Zagłusz Ja-1 
wizualizacją pożądanego zachowania. Pozwól 
działać Ja-2. Zamiast wypowiadać oceny 
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„Mów powoli i wyraźnie do klienta!”, „Nie 
tak, wolniej! Ale ze mnie idiota. Takiej 
prostej rzeczy nie mogę zapamiętać”. 

i rozkazy, skoncentruj się na wyobrażeniu 
sobie swojego poprawnego działania. Po 
wykonaniu wizualizacji możesz powiedzieć 
sobie: „Robię to, co sobie wcześniej 
wyobraziłem”, „Ja kreuję swoje działanie”. 
 

 
3. Zmuszanie się do staranności i perfekcji 
 
Ja-1 jeszcze bardziej krytykuje Twoje 
działanie. Przez to masz coraz mniejsze 
zaufanie do siebie. Chcesz być kimś, kim nie 
jesteś. Zmuszasz się do robienia rzeczy, 
których nie chcesz robić. Mówisz sobie: 
„Znowu muszę dzwonić i umawiać spotkania. 
Znowu pójść na spotkanie z klientem. Nie 
chce mi się, ale muszę zrobić to jak należy”, 
„Staram się i staram, a tu coraz gorzej”, „To 
nie ma sensu”.  
 

 
3. Zaufanie samemu sobie, poddanie się 
swojemu naturalnemu działaniu 
Pozwól działać swojemu ciału, jego 
naturalnym predyspozycjom i 
umiejętnościom. Zaufaj mu. Pozwól mu 
wykonać to, co sobie uprzednio wyobraziłeś. 
Zanim pójdziesz na spotkanie sprzedażowe, 
przećwicz sam swoje zachowanie. Zapomnij  
o rozmyślaniu nad nim. Wyłącz Ja-1. Po 
prostu wykonuj działanie. Pozwól pracować 
Ja-2.  
Poznawaj nowe zachowania jak dziecko. 
Z ciekawością oraz naturalnym spokojem 
i swobodą. Kiedy to uczynisz, nawyk 
oceniania i rozmyślania zacznie zanikać.  
W jego miejsce powstanie nawyk 
pochłonięcia działaniem, skupienia na 
własnym organizmie i jego naturalnym 
potencjale. Wkrótce odetchniesz z ulgą  
i powiesz sobie: „Jestem sobą”, „Robię to, co 
chcę i co mi wychodzi”, „Działam 
swobodnie”, „Sprzedaję i nawet nie wiem, jak 
ja to robię. Po prostu umawiam się na 
spotkanie sprzedażowe, robię, co mam zrobić 
i podpisuję umowę. To wszystko”, „Jestem  
w tym dobry!”. 
  

 
4. Krytyczne ocenianie rezultatów i presja 
na wyniki 
Ja-1 coraz bardziej rozmyśla, ocenia  
i krytykuje. Chęć osiągnięcia wysokich 
wyników w połączeniu z krytyką i presją 
blokuje naturalność, swobodę, zaradność, 
pewność siebie. Naturalne działanie (Ja-2) już 
prawie wcale nie istnieje. Zaczynasz się 
frustrować, denerwować, a nawet możesz 
mieć stany łękowe na samą myśl o sprzedaży. 

 
4. Obserwacja rezultatów bez oceniania  
i presji  
Wyeliminowanie oceniania oraz skupienie 
uwagi na działaniu umożliwia spokojną 
obserwację i doświadczanie całego procesu. 
Koncentrujesz się na byciu w danym miejscu 
i z daną osobą. Jeśli rezultaty Twojego 
działania nie są satysfakcjonujące, swobodnie 
zmieniasz je na inne. Zmieniasz nawyki  
w naturalny sposób, jak dziecko.  
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Myślisz np.: „Zrobiłem wszystko i znowu 
było marnie”, „Gdyby klienci byli lepsi, może 
wówczas...”, „Jestem słaby. Nic nie osiągnę. 
To nie ma sensu”. 
 

Jesteś odbierany jako pewny siebie człowiek, 
zachowujący się spokojnie, swobodnie  
i naturalnie.  
Myślisz np.: „Zrobiłem to, co chciałem 
zrobić. Pani Maria kupiła produkt, a Pan 
Dariusz nie”, „Jest jak jest. Raz gorzej, raz 
lepiej”. 
 

 

 

Coaching Inner Game 

  

Po określeniu celu przeprowadź klienta przez cztery etapy modelu Inner Game. Opisane 

powyżej etapy traktuj jako wskazówki do prowadzenia klienta. Poniżej przedstawiamy 

przykładowe pytania i kolejne wskazówki. 

 

1. Obserwowanie bez oceny: 

- Jakie fakty zaobserwowałeś? 

- Co się dokładnie  wydarzyło? 

- Co wtedy czułeś? 

- Co wtedy chciałeś zrobić? 

Zadaj pytania zachęcające klienta do obserwacji swojego działania bez oceny. 

 

2. Wizualizacja osiągnięć: 

- Jak chciałbyś, żeby wyglądało Twoje zachowanie?  

- Jak wygląda sytuacja? 

- Jakie twoje działania przybliżają cię do celu? 

- Z czego składają się twoje działania? 

- Jak się czujesz, wykonując działanie? 

Podczas wizualizacji zadaj pytania zwracające uwagę klienta na szczegóły jego 

zachowania. Przeprowadzając wizualizację, zwracaj uwagę klienta na to, że jej 

przebieg zależy tylko od niego. To on ją tworzy i może zrobić, co tylko chce. 

 

3. Zaufanie samemu sobie, poddanie się swojemu naturalnemu działaniu: 

- Co cię w tym ciekawi? 

- Co przyciąga twoje zainteresowanie?  
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Zachęcaj klienta do zaufania swojemu naturalnemu działaniu, do swobody, 

odprężenia 

i koncentracji na wykonywanej czynności, a nie na rozmyślaniu, ocenianiu 

i krytykowaniu. Jeśli masz możliwość obserwuj klienta podczas wykonywania 

czynności. Jednak NIE poprawiaj klienta, NIE podpowiadaj mu. Tylko obserwuj. 

 

4. Obserwacja rezultatów bez oceniania i presji: 

- Co zrobiłeś? 

- Co chciałeś zrobić? 

- Zrobiłeś to, co chciałeś? 

- Jak się wtedy czułeś? 

- Co zauważyłeś podczas działania? 

- Jaki to ma wpływ na efektywność twojego działania? 

Zadaj pytania prowokujące opis zachowania skoncentrowany na samych faktach 

i rezultatach. Bez ocen. Kiedy klient zapyta Cię o ocenę, NIE oceniaj. Powiedz: 

„Z twoimi umiejętnościami jest wszystko w porządku. Ewoluują, rozwijają się, 

dlatego raz jest lepiej a raz gorzej. Chcesz uzyskać maksimum, dlaczego więc im 

się nie przyjrzeć dokładniej?”. Zachęcaj klienta do refleksji, do szukania 

wskazówek pochodzących z jego naturalnego zachowania i tworzenia własnych 

rozwiązań. Zapewnij klientowi również atmosferę bez presji i usilnego osiągnięcia 

wyniku za wszelką cenę.  

 

 

Bibliografia: 

1. Gallwey, T. (2006). Tenis: wewnętrzna gra. Pszczyna: Wydawnictwo ParaFraza  
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4. Rozmowy coachingowe 
 

Prowadzenie coachingu polega na rozmawianiu (słuchaniu i pytaniu) oraz na 

przekazywaniu klientowi informacji zwrotnych na temat jego działania. Dlatego poniżej 

przedstawię rodzaje rozmów coachingowych oraz zasady przekazywania informacji 

zwrotnych.  

 

Robert Hergrove opracował model mistrzowskiego coachingu. Opisał go w książce 

Mistrzowski coaching. Jednym z nieodzownych elementów prowadzenia mistrzowskiego 

coachingu są rozmowy coachingowe. 

 

W mistrzowskim coachingu mamy siedem rodzajów rozmów coachingowych: 

 

1. Deklarowanie nowych możliwości 

W wyniku rozmowy podopieczny powinien dojść do wniosku, że może znaleźć nowe 

możliwości. Zapytaj podopiecznego o dotychczasowe doświadczenia w poszukiwaniu 

nowych rozwiązań, np.:  

- W jakich sytuacjach znajdował nowe rozwiązania? 

- Co pomagało w znajdowaniu nowych możliwości?  

Rozmawiając o szukaniu możliwości i rozwiązań, ludzie najczęściej spostrzegają, że na nowe 

rozwiązania wpadli w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy myśleli, że już nic nie da się 

zrobić. Kiedy Twój podopieczny dojdzie do podobnego wniosku, zadeklaruj, że zawsze 

istnieje więcej możliwości, niż możemy dostrzec.  

  

2. Myślący partner 

Ten typ rozmowy prowokuje aktywne rozmyślanie nad szukaniem nowych 

możliwości. Zapytaj podopiecznego: „O czym do tej pory myślałeś w tej kwestii?”. Następnie 

porozmawiajcie 

o najlepszych pomysłach. Bądź jak przyjaciel, który szczerze chce pomóc znaleźć 

rozwiązanie. Podsuwaj nowe pomysły i poglądy. Decyzję o ich przyjęciu lub odrzuceniu 

pozostaw jednak podopiecznemu. Jeśli obydwoje uznacie coś za oczywiste, podważ to. 

Traktuj to jako oczywiste na 80% i pytaj o szczegóły.  
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3. Wydobywanie odpowiedzi 

Rozmowa polega na wydobywaniu ukrytych założeń, o których się nie mówi. Zadawaj 

pytania o rzeczy oczywiste dla podopiecznego. Często podopieczny mówi „Ale przecież to 

wszyscy wiemy. Porozmawiajmy o czymś innym”. Nie zmieniaj tematu. Powiedz, że chcesz 

to usłyszeć od podopiecznego. Bądź uważny i ciekawy. Zwracaj uwagę na ukryte założenia. 

Wydobywaj odpowiedzi nawet na najbardziej oczywiste pytania.  

 

4. Przemodelowanie sposobu myślenia i postaw 

Znajdź ograniczające postawy oraz sposoby myślenia klienta i zamień je na 

wspierające. W tym celu zadaj pytania: 

- Jak postrzegasz swoją rolę w tej sytuacji? 

- W jaki sposób ten obraz wpływa na twój cel? 

- Co możesz zmienić w sposobie postrzegania siebie? 

- Co myślisz o rozpatrywanej trudności? 

- Jak ta myśl wpływa na twój cel? 

- W jakim kierunku powinna zmienić się ta myśl, żeby pomóc ci osiągnąć cel? 

- W jakim kierunku chcesz zmienić tę myśl? 

 

5. Nauczanie i doradzanie 

Czasem podopieczny czegoś nie wie bądź nie potrafi. Możesz go wówczas wysłać na 

szkolenie, ale możesz też sam go tego nauczyć. Oczywiście, jeśli potrafisz. Zanim to 

uczynisz, upewnij się, czy twoja rada jest przyjazna i szczera, praktyczna, mądra i czy 

podopieczny chce wysłuchać Twoich rad bądź nauk (czy uważa Cię za kompetentnego 

doradcę/trenera). 

 

6. Zachęcanie do działania 

Żeby podopieczny zaczął praktycznie stosować idee wypracowane podczas coachingu, 

coach powinien: 

- wzbudzić w podopiecznym przekonanie, że zawsze istnieje jakaś droga 

naprzód – trzeba ją tylko znaleźć, 

- pomóc odnaleźć tę drogę, 

- podzielić ją na małe, łatwe do wykonania, ale przełomowe etapy, 

- okazywać podopiecznemu uznanie po każdym wykonanym kroku. 

Na tym właśnie polega zachęcanie do działania.  
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7. Szczera krytyka 

Ludzie zazwyczaj nie lubią krytyki. Jej duża ilość może bardzo szybko zniechęcić 

podopiecznego do osiągania jakiegokolwiek celu. Z kolei bez krytyki ludzie często postępują 

jak swawolne, bujające w obłokach dzieci, którym wszystko wolno. Stosuj zatem krytykę  

z wyczuciem i umiarem. Kiedy zdecydujesz się na nią, powiedz podopiecznemu: 

- jaka jest rola krytyki, 

- co podoba Ci się w zachowaniu podopiecznego, 

- czego jest za dużo w zachowaniu podopiecznego, 

- czego brakuje Ci w jego zachowaniu, 

- poproś podopiecznego o zobowiązanie się do wprowadzenia zmian  

w zachowaniu, 

- porozmawiaj nad sposobami wprowadzenia zaplanowanych zmian. 

Ważne: 

1. NIE tłumacz się z krytyki. 

2. Ocen się NIE ocenia. Krytyki też. 

NIE pozwól podopiecznemu oceniać krytyki. Krytyki się nie ocenia! Krytykę albo się 

przyjmuje, albo odrzuca. Jeśli podopieczny ocenia krytykę, prawdopodobnie nie 

potrafi jej ani przyjąć, ani odrzucić. Potrzebuje więcej informacji zwrotnych od Ciebie 

lub od innych osób. Nie dyskutuj z podopiecznym na temat krytyki. Zapytaj, czego 

potrzebuje, żeby ją przyjąć albo odrzucić?  

 

 

Bibliografia: 

1. Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 
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5. Zasady przekazywania informacji zwrotnych 
 

Robert Hergrove opracował model mistrzowskiego coachingu. Opisał go w książce 

Mistrzowski coaching. Ważnym elementem mistrzowskiego coachingu jest również 

przekazywanie informacji zwrotnych. 

 

Dobrzy coachowie wiedzą, jak skutecznie przekazywać informacje zwrotne. Dobry 

coach widzi to, czego inni nie widzą, pomagając podopiecznemu. Kiedy już to zauważy, 

powinien podzielić się swoimi spostrzeżeniami z podopiecznym, udzielając mu informacji 

zwrotnych na temat jego działania. Może tego dokonać, kierując się następującymi 

wskazówkami: 

 

1. Zadeklaruj gotowość pomocy. Podopieczny powinien mieć pewność, że 

informację zwrotną przekazujesz mu tylko po to, żeby mu pomóc. W innej sytuacji 

może potraktować ją jako krytykę bądź naganę.  

 

2. Poznaj intencje oraz motywy działania podopiecznego. Czasem może on 

przyjąć jakąś niepisaną regułę i ona go blokuje w jego działaniu. Znając jego 

intencję, udzielisz lepszej informacji zwrotnej. 

 

3. Oceniaj na podstawie zachowania i faktów, a nie domysłów, przypuszczeń, 

plotek lub przeczuć. 

 

4. Odkryj nieświadome i niezamierzone skutki zachowań podopiecznego. Często 

podopieczny nie jest świadomy tego, co się stało w wyniku jego działania. Twoją 

rolą jest go uświadomić i znaleźć rozwiązania, a nie obwiniać go.  

 

5. Posługuj się metaforami. Metafory potrafią skutecznie zobrazować zachowanie 

podopiecznego i zainspirować go do zmian.  

 

6. Prowokuj, a nie atakuj. Pytaniami prowokuj podopiecznego do refleksji nad 

swoim zachowaniem. Nie atakuj go. Uprzedź go, w jakim celu zadajesz pytania. 
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Często ludzie słysząc pytania, traktują je jako przesłuchanie. Tu nie chodzi  

o przesłuchanie, ale o refleksję nad zachowaniem i o zmianę tego zachowania. 

 

7. Uwalniaj iluzje oraz samookłamywanie. Czasem podopieczny kieruje się 

złudnymi iluzjami i nadziejami. Przez to sam się okłamuje. Jeśli zauważysz  

u podopiecznego takie zachowanie, porozmawiaj o nim. Zadawaj pytania  

i poznawaj sytuację, prowadząc podopiecznego do refleksji na temat własnych 

iluzji i nadziei.  

 

8. Skoncentruj się na rozwiązaniach, a nie na błędach. Zależy Ci na tym, żeby 

podopieczny w przyszłości działał bardzo efektywnie, czy raczej na napiętnowaniu 

jego błędów z przeszłości? Prawdopodobnie na tym pierwszym, toteż powiedz, 

czego potrzebujesz od podopiecznego i czego brakuje Ci w jego działaniu. 

Wyliczając mu błędy, tylko roztrząsasz przeszłość, pomijając przyszłość. 

 

 

Bibliografia: 

1. Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 
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6. Empatia 
 

W coachingu empatia jest bardzo potrzebna, żeby zbudować z klientem relację opartą 

o zaufanie. Dużą empatią odznaczał się Mahatma Gandhi. Do empatii w jego rozumieniu 

prowadziły trzy kroki: współodczuwanie, zrozumienie i reakcja równości (zobacz poniższą 

tabelę). Wiele osób błędnie definiuje empatię jako współczucie. W coachingu empatia NIE 

może być definiowana jako współczucie.  

 
Empatia  Współczucie (Oj, biedactwo Ty moje, też mi jest smutno...) 

 
Empatia = Współodczuwanie + Zrozumienie + Reakcja Równości 

 
 

Współodczuwanie Zrozumienie Reakcja Równości 

 
Polega na wprowadzeniu się 

w stan podobny do stanu 
klienta. Jeśli klient mówi 

bardzo cicho, płytko oddycha  
i siedzi mocno pochylony, 

zachowuj się tak samo. Jeśli 
natomiast klient siedzi 
wyprostowany, wesoły 

i z dumą opowiada  
o swoich osiągnięciach, 

przyjmij podobną postawę  
i z dumą słuchaj jego 

opowieści. 
 
 

- Ojej, to smutne. 
- To mogło być trudne dla 

Ciebie? 
- Czułeś wtedy radość?  

(z uśmiechem na ustach) 

 
Zwykle łatwiej je wyrazić 
zachowaniem niż słowem. 

Zrozumienie powinno 
polegać na BRAKU krytyki. 
Sytuacja, w której coach jest 
„białą tablicą” przyjmującą 
wszystko, co klient mówi. 

 
 

 
 

- Rozumiem Twoje 
zachowanie. To była 

prawdziwa/ męska/ trudna 
decyzja. 

- Rozumiem. Dokonałeś 
wówczas najlepszego 

wyboru. 
 

 
Polega na traktowaniu 
drugiego człowiek jak 
równego sobie. Jesteś 

dorosłym, odpowiedzialnym 
i samodzielnym 

człowiekiem. Traktuj klienta 
tak samo, nawet wtedy, kiedy 
zachowuje się on jak bezradne 
dziecko albo jak zbyt pewny 

siebie mędrzec, który 
wszystko wie najlepiej. 

 
 

- Jesteś dorosłym, 
odpowiedzialnym  

i samodzielnym człowiekiem. 
- Widzę, że lubisz mi 

opowiadać swoje historie. 
Pozwól mi jednak zadać 

pytania, które chcę ci zadać. 
 

 

 

Przykładowa empatyczna wypowiedź coacha: 

- Rzeczywiście, to smutne. (smutnym, wolnym, poważnym tonem)  



ABC coachingu 

© Tomasz Dulewicz Business Consulting 
www.TomaszDulewicz.pl 

59

- Rozumiem tę sytuację. Po prostu wybrałeś wtedy mniejsze zło. (trochę szybciej 

i bardziej zdecydowanie)  

-  Jestem pewny, że osiągniesz cel, jeśli będziesz postępował w przyszłości jak 

dorosły, samodzielny i odpowiedzialny człowiek. Cel jest w Twoim zasięgu. 

(stanowczo, pewnie, okaż, że wierzysz w to, co mówisz oraz w klienta)  

 

Prawdziwa empatia jest spontaniczna. NIE można jej zaplanować. Więc zamiast 

planować, jak potraktujesz klienta, po prostu skup się na nim i odczuwaj swoje i jego 

potrzeby.  

 

 

Bibliografia: 

1. Zittlau, J. (2005). Gandhi dla menedżerów. Warszawa: Studio Emka 
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7. Rozwiązywanie sporów i konfliktów 
 

 Czasem zdarza się, że coach pomaga rozwiązywać konflikty. W takich sytuacjach 

szczególnie pomocne mogą okazać się zasady rozwiązywania sporów bez przegranych. 

Poniższe zasady rozwiązywania sporów bez przegranych proponuje Jorg Zittlau w książce 

Gandhi dla menedżerów: 

1. Od razu rozwiązuj konflikty. Odkładanie rozwiązania na później jest zabójcze  

w skutkach. Konflikty pozostawione same sobie narastają. Działaj natychmiast. Bądź 

aktywny w poszukiwaniu rozwiązań, a nie w walce! Konflikt przestanie istnieć, 

kiedy strony wypracują rozwiązanie. Kiedy pokonasz drugą stronę, ona odejdzie, 

wzmocni się, znajdzie sprzymierzeńców i wróci. 

2. Podejdź pozytywnie do konfliktu. Traktuj go jako szansę do wypracowania lepszej 

przyszłości. Jako szansę do rozwoju.  

3. Precyzyjnie zdefiniuj konflikt. Miej jasność swoich celów oraz celów drugiej strony. 

Precyzyjnie określaj kwestie wspólne dla obu stron. Nazywaj dokładnie wypracowane 

rozwiązania. 

4. Zrezygnuj z przemocy. Ona tylko zachęca drugą stronę do walki. Rozwiązanie sporu 

to wypracowanie rozwiązania, a nie wygranie bitwy.  

5. Zrozum intencje drugiej strony. Dostrzeż różnicę między człowiekiem a jego 

zachowaniem. Dostrzeż różnicę między człowiekiem a jego intencjami. Walcząc 

z człowiekiem, zapominasz o jego intencjach, a to one leżą u podstaw konfliktu.  

6. Bądź wspaniałomyślny dla drugiej strony. Nie poniżaj innych ludzi. Nie demonstruj 

podpisanej umowy jak wielkiego sukcesu dla Ciebie i straty dla drugiej strony! Szanuj 

ustępstwa czynione przez twojego adwersarza. Doceniaj chęć do rozmów i szukania 

rozwiązań.   

 

 

Bibliografia: 

1. Zittlau, J. (2005). Gandhi dla menedżerów. Warszawa: Studio Emka 
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8. Trudni ludzie i trudni klienci 
 

Z jednymi ludźmi świetnie nam się rozmawia. Łatwo dochodzi się do porozumienia. 

Są po prostu cudowni. Z innymi natomiast bardzo trudno prowadzi się dialog. Nie można 

dojść do żadnego porozumienia. Niektórzy bywają bowiem nudni, agresywni, zbyt krytyczni, 

zbyt uparci, zagadują nas. Nazywamy ich trudnymi ludźmi, a jeśli prowadzimy ich coaching – 

trudnymi klientami.  

Zastanówmy się, jak z nimi postępować, żeby przestali być „trudni”. Czy trudny 

człowiek jest zawsze trudny? Czy jest trudnym człowiekiem, kiedy w samotności siedzi przed 

komputerem? Czy jest trudnym człowiekiem, kiedy w samotności wędruje po górach? 

Prawdopodobnie nie. Jest trudnym człowiekiem, kiedy z nami lub innymi ludźmi rozmawia.  

Czym dokładnie jest jego trudność? Popatrzmy na Piotra. W pracy przez wielu jest 

uważany za strasznego gadułę, który zagada każdego. Podczas zebrań zarządu wielu osobom 

nie pozwoli nawet zabrać głosu. Wszystko wie najlepiej. Jego współpracownicy uważają go 

za trudnego człowieka. 

Zobaczmy, jak wygląda rodzinne życie Piotra. Po pracy Piotr wraca do domu.  

W drzwiach wita go żona. Piotr całuje małżonkę na powitanie. Wchodzi do domu, zamyka za 

sobą drzwi i… milczy. Za to żona cały czas mówi i krzyczy. Piotr nawet nie jest w stanie 

powiedzieć jednego pełnego zdania. Szybko zamyka się w swoim pokoju i udaje, że pracuje 

przy komputerze, żeby mieć chwilę spokoju na odpoczynek. W weekendy często wyjeżdża  

w góry i wędruje samotnie, żeby odpocząć od ciągle gadającej żony. Piotr nie może 

wytrzymać w domu ze swoją żoną. Myśli o rozwodzie, jednak nie wie... jak to powiedzieć 

żonie.  

Jak to jest, że w pracy wszystkich zagaduje, a w domu jest zagadywany? Od czego 

zależy to, jak zachowuje się „trudny człowiek” Piotr? Od zachowania jego rozmówców! Piotr 

zagaduje wszystkich w firmie, bo mu na to pozwalają! Piotr milczy w domu, bo żona nie 

pozwala mu na gadanie! Schultz von Thun (2001) uważa, że sami tworzymy trudnych ludzi, 

pozwalając im na zbyt wiele. Pozwalamy na zbyt wiele, bo nie wiemy, jak im przerwać.  

Szukając sposobu na trudnych ludzi, powinniśmy spojrzeć na własne zachowanie! 

Ktoś jest nudziarzem. Kim są ci, którzy milcząco i cierpliwie go słuchają? Ktoś ma skłonność 

do dominowania. Kim są osoby pozwalające nad sobą dominować? Ktoś jest bezczelny? Kim 

są osoby pozwalające mu na bezczelność? 
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Schultz von Thun (2001) daje nam wszystkim radę: 

 

„Tam, gdzie do tej pory mieliśmy do czynienia z trudnym człowiekiem, teraz 

powinniśmy dostrzegać trudne relacje i – co więcej – poszukiwać w nich swojego 

udziału”. 

 

Oto przykłady „trudnych ludzi” i naszych poszukiwań własnego udziału w trudnych relacjach 

z nimi:  

On jest nudziarzem. 
Dlaczego mu nie przerywam? Co mogę 
zrobić, żeby mu przerwać? 

On dominuje. 
Dlaczego pozwalam nad sobą dominować? 
Co mogę zrobić, żeby mu przerwać? 

On jest bezradny. 
Dlaczego robię wszystko za niego? Co mogę 
zrobić, żeby przestać? 

 

 

 

Bibliografia: 

1. Schultz von Thun, F. (2001). Sztuka rozmawiania. Kraków: Wydawnictwo WAM 
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9. Narzędzia prowadzenia coachingu 
 
 Sara Thorpe i Jackie Clifford w książce Podręcznik coachingu proponują opracowane 

przez siebie narzędzia prowadzenia coachingu.  

 

Mapa podróży 

Narzędzie ma na celu określenie: dotychczasowych dokonań klienta, jego celów na 

coaching oraz potrzeb, które chce zaspokoić. 

Poproś klienta, żeby zastanowił się nad swoją sytuacją i pisemnie odpowiedział na 

poniższe pytania, a następnie ustnie przedstawił swoje odpowiedzi. Pytania: 

- Jak dobrze posługuję się daną umiejętnością?/ Jak dobrze radzę sobie w danej 

sytuacji? 

- Czego dotąd dokonałem na tym obszarze? 

- Na jakim poziomie umiejętności chciałbym się znaleźć? 

- Co chciałbym robić? 

- Kto lub co mnie powstrzymuje? 

- Jak mogę się dostać tam, gdzie chcę być? 

- Jakie środki są mi do tego potrzebne? 

- Jak się będę czuł, kiedy tam dotrę? 

Omów z klientem jego odpowiedzi oraz sprecyzuj cele i dokonania (osiągnięcia) klienta. 

 

Wzloty i upadki 

Celem tego narzędzia jest poznanie doświadczeń klienta, jego sukcesów i trudnych 

chwil. Zebranie informacji o tym, jak klient reaguje na sukcesy, a jak na trudności.  

Poproś klienta, żeby przedzielił kartkę papieru poziomą linią na dwie równe części. Nad 

linią niech wypisze wszystkie dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy w obszarze podlegającym 

coachingowi. Pod linią niech umieści trudności, które napotkał. Następnie omów z klientem 

wszystkie wymienione sukcesy i trudności.  

Przy sukcesach zwracaj uwagę na to, w jaki sposób klient je osiągnął, co mu pomogło, jak 

się czuł, jakie emocje przeżywał, w jaki sposób może wykorzystać swoje doświadczenia  

w obecnej chwili? Odkryj mocne strony klienta. 

Przy trudnościach pytaj, co pomogło mu je przezwyciężyć, jakie umiejętności 

wykorzystał, by z nich wyjść? 



ABC coachingu 

© Tomasz Dulewicz Business Consulting 
www.TomaszDulewicz.pl 

64

Podkreślaj i wzmacniaj wszelkie osiągnięcia, umiejętności i wspierające emocje klienta. 

Następnie zapytaj, które z nich będzie mógł wykorzystać w przyszłości, jeśli znajdzie się  

w trudnej sytuacji. A których może użyć już teraz, by osiągnąć cel? Odpowiedzi uwzględnij 

w programie  coachingu.  

 

Niedokończone zdania 

Narzędzie to pomaga zaangażować klienta w pracę nad celem. Można go zastosować, 

kiedy klient jest rozkojarzony, myśli o innych sprawach.  

Poproś klienta, żeby dokończył zdania, który Ty rozpoczniesz. Zdania mają być 

prawdziwe, tzn. powinny przedstawiać rzeczywiste sytuacje, umiejętności, emocje klienta. 

Wymyślaj zdania pasujące do celów i sytuacji klienta. Oto kilka przykładów: 

- Kiedy zacznę wdrażać swój plan działania, zamierzam... 

- W trakcie realizacji celu, będę wykonywał czynności, które lubię. Należą do nich:... 

- Po osiągnięciu celu będę miał... 

- Chcę osiągnąć cel, bo jestem... 

- Czuję, że chcę... 

 

Oddaj to 

Celem ćwiczenia jest poznanie umiejętności komunikacyjnych klienta oraz 

uświadomienie klientowi, jak się zachowuje, prosząc o coś innych. Ćwiczenie najlepiej 

wykonywać, kiedy coaching dotyczy zwracania się z prośbą o coś do innych.  

Do ćwiczenia będzie potrzebna osoba trzecia – Asystent. Poproś klienta, żeby oddał 

Asystentowi jakiś swój cenny przedmiot (np. zegarek, telefon, laptop). Następnie poleć 

klientowi odzyskać ów przedmiot za pomocą dialogu. Kontakt fizyczny z osobą jest 

zakazany. Powiedz, że Asystent odda przedmiot, kiedy klient wypowie „magiczne słowa”. 

Owe „magiczne słowa” dasz Asystentowi zapisane na kartce. Oczywiście nie pokazujesz ich 

klientowi. Magiczne słowa brzmią „Co mam zrobić, żeby dostać z powrotem mój...?”.  

Po wykonaniu ćwiczenia omów zachowania klienta i rezultaty tych zachowań. 

Wnioski dołącz do planu coachingu. 

 

Pytania „Co by było, gdyby...” 

Narzędzie ma zachęcić klienta do zauważenia nowych możliwości i tworzenia nowych 

rozwiązań. Ćwiczenie to polega na zadawaniu klientowi pytań zaczynających się od słów „Co 

by było, gdyby...”. Zadaj pytania dostosowane do sytuacji klienta. Bądź kreatywny i pozwól 
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klientowi być kreatywnym. Nie oceniaj wypowiedzi klienta, lecz zachęcaj do tworzenia. 

Następnie pogłębiaj wypowiedzi klienta, precyzując pojawiające się możliwości  

i rozwiązania.  

Przykładowe pytania: 

- Co by było, gdybyś dysponował nieograniczonymi środkami? 

- Co by było, gdybyś ominął wszelkie przeszkody znajdujące się na drodze do celu? 

- Co by było, gdyby wokół ciebie znajdowały się inne osoby? 

- Co by było, gdybyś z nimi porozmawiał o swoich celach? 

- Co by było, gdybyś był... bardzo pewnym siebie i optymistycznie nastawionym do 

rzeczywistości człowiekiem? (kiedy klient twierdzi, że brakuje mu pewności siebie 

i optymizmu) 

 

Technika przeglądu 

Zastosowana na początku coachingu służy wydobywaniu zasobów. Użyta na końcu 

pomaga ocenić proces coachingu. 

Poleć klientowi uzupełnić następującą tabelkę: 

 

Co się udało? Jak i dlaczego? Następnym razem... 

- 

- 

- 

  

  

Następnie poleć klientowi uzupełnić drugą tabelkę: 

 

Co się nie udało? Jak i dlaczego? Następnym razem... 

- 

- 

- 

  

 

Klient może mieć trudności z uzupełnieniem tabelek, dlatego przed wykonaniem 

ćwiczenia warto porozmawiać z nim zarówno o mocnych, jak i słabych stronach jego 

działania. 
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Po uzupełnieniu tabelek omów je z klientem, zwracając uwagę na jego zasoby  

i wnioski na przyszłość. Uwzględnij je w programie coachingu.    

 

Mocne strony osobowości 

Narzędzie to pomaga klientowi odkryć swoje mocne cechy i lepiej poznać siebie. 

Przygotuj kwestionariusz: zestaw kilkudziesięciu cech charakteru oraz przymiotników 

opisujących człowieka. Pozostaw też kilka wolnych miejsc na dopisanie cech, których nie ma 

na liście, a opisują klienta. Poproś klienta, żeby zaznaczył te, które do niego pasują. Jeśli 

klient się zgodzi i jest to możliwe, możesz zebrać informacje o kliencie w formie oceny 360 

stopni, prosząc osoby z otoczenia klienta o uzupełnienie kwestionariusza polegające na 

wskazaniu słów pasujących do klienta.  

Następnie posłuż się wynikami do zbudowania razem z klientem „listy mocnych stron 

klienta” oraz „listy możliwości” osiągnięcia celu.  

 

 

Bibliografia: 

1. Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Wydawnictwo 

Rebis 
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10. Narzędzia prowadzenia JednoMinutowego Coachingu 
 

JednoMinutowy Coaching to opracowana przeze mnie koncepcja prowadzenia 

coachingu bez sesji. Mianowicie sesje są tak krótkie, że trudno jest je nazwać sesjami. 

JednoMinutowy Coaching jest ciągłym procesem rozwoju podopiecznego. Sesja czasem trwa 

kilka minut, a czasem kilka sekund. Jednego dnia może odbyć się kilka sesji, a czasem żadna. 

JednoMinutowy Coaching jest ciągłym procesem, dlatego możliwy jest, kiedy 

JednoMinutowy Coach i podopieczny często przebywają ze sobą i współpracują. 

JednoMinutowy Coaching jest zatem odmianą coachingu wewnętrznego.  

Podobnie jak w tradycyjnym coachingu, w JednoMinutowym Coachingu również 

określa się cele, wydobywa zasoby, osiąga cele, słucha się, zadaje pytania, udziela informacji 

zwrotnych. Mamy również model oraz narzędzia prowadzenia JednoMinutowego Coachingu.  

 

Poniżej przedstawię wybrane narzędzia pracy JednoMinutowego Coacha. Pozostałe 

narzędzia oraz opis całej koncepcji JednoMinutowego Coachingu zawarłem w ebooku 

JednoMinutowy Coach. Jest on dostępny w Sklepie Akademii Coachów Wewnetrznych. 

 

GoalFinder™ 

JednoMinutowy Coach (JMC) pomaga określać podopiecznym ich cele. Mówi 

również o własnych celach. JMC wie, że cele to marzenia ubrane w potrzeby. Dlatego 

rozmawia z podopiecznymi o marzeniach i potrzebach. 

Marzenia – Porozmawiaj z podopiecznym o swoich marzeniach. Poznaj również 

marzenia swojego podopiecznego. Ważne, abyście naprawdę marzyli. Załóżcie, że wszystko 

jest możliwe. NIE oceniajcie marzeń. NIE krytykujcie ich. Po prostu opowiadajcie jak byście 

chcieli, żeby było. 

Potrzeby – Marzenia są zazwyczaj bardzo ogólne i odległe. Aby je sprecyzować, 

trzeba połączyć je z aktualnymi potrzebami. 

Powiedz czego potrzebujesz, żeby spełnić swoje marzenia. Zapytaj też podopiecznego 
czego potrzebuje, żeby spełnić marzenia? Zapytaj też jak możesz mu pomóc? Powiedz jakiej 
pomocy oczekujesz od niego.  

To czego potrzebuje podopieczny, jest jego aktualnymi celami. Czasem może  

o nich zapomnieć. Wówczas z każdym dniem będzie mu się coraz gorzej pracowało. Będzie 

dostrzegał coraz więcej trudności i przeszkód. Przypomnij mu o jego aktualnych celach  

i pomóż w ich osiągnięciu.  
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Kiedy Ty zapomnisz o swoich aktualnych celach i potrzebach, również będzie Ci się 

trudniej pracowało. Możesz nawet poczuć, że się wypalasz zawodowo, że praca Cię nudzi – 

jest dla Ciebie udręką. Wróć wówczas do swoich marzeń, potrzeb i aktualnych celów. 

Często rozmawiaj z podopiecznymi o marzeniach, potrzebach i celach. Pamiętaj żeby 

potrzeby zaspokajać a cele osiągać. 

 

ResourceFinder™ 

Zadaj podopiecznemu poniższe trzy pytania. Możesz zadać je jedno po drugim,  

a możesz też zadawać je pojedynczo, co kilka dni. Oto one: 

- W czym ostatnio komukolwiek pomogłeś? – po chwili dopytaj o to, jakimi mocnymi 

stronami i umiejętnościami posłużył się wtedy? Wzmocni te umiejętności. Pogratuluj 

mu ich. Powiedz, że cieszysz się mogąc współpracować z nim. 

- Kto ostatnio pomógł tobie? Co dokładnie zrobił dla ciebie? Następnie zapytaj: Co 

dzięki temu osiągnąłeś? Jaki wtedy dostałeś zasób? 

- Co było twoim pierwszym w życiu sukcesem? / Co było twoim pierwszym  

sukcesem w pracy? Dopytaj: Co to było? Dlaczego jest to cenne dla niego? Co 

spowodowało, że jest z tego dumny? Jakie jego cechy pomogły mu osiągnąć ów 

sukces? 

 

Pytania o zasoby 

Poszukując zasobów podopiecznego możesz posłużyć się następującymi pytaniami: 

- Opowiedz mi o swoich osiągnięciach, z których jesteś zadowolony, dumny.  

- Opowiedz mi o swoich największych zmianach, których dokonałeś.  

- Jak ci się to udało?  

- Jak to zrobiłeś?  

- Co ci pomogło to zrobić?  

- Co wtedy widział w tobie X (ktoś ważny dla podopiecznego)?  

- Co innego było w twoim zachowaniu wtedy, niż jest teraz?  

 

Kluczowe umiejętności 

Poleć podopiecznemu sporządzić listę jego kluczowych umiejętności 

wykorzystywanych w pracy. Niech podopieczny sporządzi listę faktycznie 

wykorzystywanych w pracy umiejętności. Niech wypisze ich co najmniej 50. Jeśli nie jest  
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w stanie, niech wypisze 20. Następnym razem polecisz mu rozbudować listę do 40, a potem 

do 50. 

 

System połączeń 

 Podopieczny jest elementem większego systemu jakim jest organizacja. Na co dzień 

wchodzi w różne połączenia z różnymi elementami systemu. Przesyła i odbiera informacje. 

Komunikuje się z działami firmy, pracownikami jak i elementami spoza firmy (np. klienci, 

dostawcy).  

 Poleć podopiecznemu stworzyć listę powiązań jego stanowiska pracy  

z pozostałymi elementami w organizacji jak i poza nią. Niech też oceni w skali od 1 do 10 

jakość tych połączeń. Nich 1 będzie oznaczało bardzo słabą, a 10 bardzo dobrą jakość.  

 Zapytaj jakie cechy i umiejętności podopiecznego decydują o wysokiej jakości 

połączeń mających najwięcej punktów.  

 

Reagowanie 

Zapytaj podopiecznego: 

- W jaki sposób reagujesz w trudnych sytuacjach? 

- W jaki sposób reagujesz w radosnych dla ciebie sytuacjach? 

- Jakie swoje zasoby wówczas wykorzystujesz? 

 

Ciekawość 

Powiedz do podopiecznego: 

- Chciałbym, żebyś z pełną ciekawością wykonał następujące ćwiczenie. Wypisz 

wszystkie swoje zasoby (umiejętności, cechy, zdolności, talenty), które miałeś od 

zawsze oraz te, które zdobyłeś wciągu ostatnich pięciu lat. 

 

Pytanie o wyjątki 

Pytania o wyjątki zakładają, że żaden stan nie trwa wiecznie. Żadna trudność nie trwa 

wiecznie. Zawsze znajdują się chwile, w których trudności nie ma. Zadając pytania o wyjątki 

znajdujemy te chwile, a następnie sprawiamy żeby trwały dłużej. 

Przykładowe pytania o wyjątki: 

- Kiedy zachowujesz się inaczej? Czy kiedy śpisz, to twoje niepożądane zachowanie 

występuje? 
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- Kiedy ... prowadzisz dobre rozmowy handlowe/ jesteś choć trochę szczęśliwy/ czujesz 

się pewny siebie? 

- Jak to się dzieje, że wtedy jest inaczej? 

- Co ci pomaga? 

- Jak to się dzieje, że przestajesz zachowywać się ... (tak i tak)? 

- Co masz z tych „przerw”? 

- Czy te przerwy mogą być dłuższe? Co ci to da? 

- Jak myślisz, co zrobiłeś wtedy, że zdarzył się wyjątek? 

- Skąd wziąłeś pomysł, aby to zrobić? 

 

Pytanie o cud 

Pytanie o cud warto zadać, kiedy mamy więcej czasu. Zadajemy je dopiero wtedy, 

kiedy wcześniejsze szukanie rozwiązania nie powiodło się. Pytanie o cud możemy zadać  

w następujący sposób: 

- Usiądź wygodnie. Zrób głębszy oddech i wydech. Powtórz 2-3 razy. Wyobraź sobie, 

że pewnego ranka budzisz się. Za oknem jest piękna pogoda, jesteś wesoły i pełen 

optymizmu. Odkryłeś właśnie, że w nocy, kiedy spałeś, wydarzył się cud. Cud jak  

z baśni. Twoje trudności i problemy znikły, osiągnąłeś swój cel. Rozejrzyj się do koła. 

Osiągnąłeś właśnie swój cel.  

- Jak się teraz czujesz? Co się dzieje wokół Ciebie?  

- Co mogło się wydarzyć, kiedy spałeś? Na czym polegał cud? 

Kiedy podopieczny opisuje cud, zachęcaj do bajkowej atmosfery, do fantazji. Następnie 

znajdź powiązania miedzy tą fantazją a rzeczywistością. 

- Czy doświadczyłeś już kiedyś podobnych momentów do tego cudu? 

- Co by odpowiedział Twój mąż/żona na powyższe pytanie? 

- Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się ... (wymieniamy prostą czynność, którą opisał  

w cudzie podopieczny)? Jak się wtedy czułeś? Co potem zrobiłeś?   

 

Skalowanie  

Jest to określenie na skali, aktualnego stanu podopiecznego w na drodze do celu. 

Kolejnym krokiem jest przesuwanie się do przodu, ku celowi. Możemy powiedzieć do 

podopiecznego:  

- Określ na skali od 1 do 10 swoje aktualne miejsce na drodze do celu. Jeśli 1 to 

początek, a 10 cel to, w którym miejscu teraz się znajdujesz? 



ABC coachingu 

© Tomasz Dulewicz Business Consulting 
www.TomaszDulewicz.pl 

71

Jeśli podopiecznemu nie odpowiada skala od 1 do 10, to zapytaj o inną skalę: 

- Czy skala od 1 do 10 jest dobrą dla twojej sytuacji skalą? Może chcesz inną? 

Zachęcaj do twórczości i fantazji. Może to być skala złożona ze szczytów, np. Śnieżka, Rysy, 

Mount Blanc, Mount Everest. Im skala bardziej odpowiada podopiecznemu, tym chętniej ją 

tworzy i przemieszcza się po niej do celu. 

 Kiedy podopieczny określi swoje miejsce na skali, pora na kolejny krok. Jeśli 

podopieczny powiedział, że znajduje się na „4”, powinniśmy zapytać: 

- Co możesz zrobić, żeby osiągnąć „5”? 

- Czym jest kolejny krok? 

- Co możesz zrobić, żeby zrobić kolejny krok? Żeby być o jeden krok bliżej celu? 

- Czego potrzebujesz do tego? 

- Kto może ci pomóc? 

Dzięki wykonywaniu kolejnych kroków, podopieczny w końcu osiągnie cel. Jest to 

zastosowanie w praktyce tzw. zasady małych kroków. Zamiast osiągać jeden wielki cel od 

razu, podopieczny osiąga kilka małych celów, które złożą się na jeden duży. Dzisiaj 

podopieczny zrobi jeden krok, za kilka dni kolejny, potem jeszcze jeden itd. aż osiągnie cel. 

 

Niechciane działanie 

Powiedz do podopiecznego: 

- Są działania, które przybliżają cię do celu i takie, które oddalają. Jakiego działania na 

pewno byś nie wykonał w drodze do celu?  

- (odpowiedź podopiecznego) 

- Jakie konsekwencje wynikają z tego działania? 

- (odpowiedź podopiecznego) 

- Co możesz zrobić, żeby zmienić konsekwencje tego działania?  

- (odpowiedź podopiecznego) 

- Którym zasobem możesz się posłużyć, by tego dokonać? 

 

Bibliografia: 

1. Dulewicz, T. (2010). JednoMinutowy Coach. Kraków: Coaching Company 
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Poniższy fragment jest zakończeniem ebooka JednoMinutowy Coach. Myślę, że do 

tego ebooka również pasuje.  

 

 

Zakończenie – Dlaczego słoń nie ucieka?* 

 

Kiedy Paweł był małym chłopcem, uwielbiał chodzić do cyrku i oglądać występy 

magików, klownów, akrobatów oraz pewnego ogromnego słonia. Podczas występów słoń 

łamał pnie grubych drzew, demonstrując swoją ogromną siłę.   

Pawła od zawsze ciekawiło jak to jest, że ów słoń łamiący drzewa, po każdym 

występie jest przywiązywany łańcuchem do małego, wbitego w ziemię kołka i nie 

ucieka? Przecież z łatwością mógłby go wyrwać i odejść.  

- Mamo, tato, dlaczego słoń nie ucieka? – pytał Pawełek. 

- Pewnie jest tresowany. Dlatego nie ucieka – odpowiadali dorośli. 

- Skoro jest tresowany i nie ucieka, to po co go przywiązują? Przecież i tak nie ucieknie 

– pytał dalej ciekawy Pawełek. 

- Daj spokój! Nie zadaj głupich pytań. Nie mamy na nie czasu – strofowali chłopca 

rodzice.    

Pawełek przestał pytać. Jednak dalej zastanawiał się – dlaczego słoń nie ucieka? Nie 

znalazł jednak odpowiedzi 

Mijały dni, tygodnie i lata. Chłopiec w końcu dorósł. Skończył studia, założył rodzinę, 

znalazł pracę, odniósł wiele sukcesów. Dokonał rzeczy, o których w dzieciństwie nawet nie 

marzył. I wtedy zrozumiał dlaczego słoń nie uciekał? 

Słoń nie uciekał, bo od urodzenia był przywiązywany do tego małego kołka. Paweł 

zamknął oczy i wyobraził sobie malutkie słoniątko, które tuż po urodzeniu zostało 

przywiązane łańcuchem do kołka wbitego w ziemie. Bezbronne maleństwo ze wszystkich sił 

ciągnęło i pchało kołek. Po kilku godzinach wyczerpane padało ze zmęczenia. Kołek okazał 

się zbyt solidny dla malutkiego słonia.  

Nazajutrz słoniątko znowu próbowało uwolnić się. Kolejnego dnia znowu i znowu, aż 

nadszedł dzień, który zmienił naszego słonia na zawsze. Dzień, w którym biedaczysko 

zaakceptowało swoją niemoc i poddało się. Uznało: NIE MOGĘ, NIE DAM RADY  

i NIGDY NIE BĘDĘ MÓGŁ.  
                                                
* Historia o słoniu pochodzi z książki Jorge Bucay’a Pozwól, że Ci opowiem... W niniejszej publikacji 
opowiedziałem ją swoimi słowami i nieco zmodyfikowałem. 



ABC coachingu 

© Tomasz Dulewicz Business Consulting 
www.TomaszDulewicz.pl 

73

A najgorsze jest to, że słoń nigdy później nie zakwestionował utrwalonego 

wspomnienia niemocy.  

Minęło wiele lat. Słoniątko wyrosło na ogromnego i silnego słonia. Rozwinęło  

w sobie wiele umiejętności. Choćby łamanie drzew. Jednak nigdy więcej nie starało się 

wypróbować swoich umiejętności w walce z małym drewnianym... kołkiem.  

Po latach Paweł doszedł do wniosku: Często żyjemy w przekonaniu, że nie możemy 

wykonać wielu rzeczy. Poddajemy się, ponieważ dawno temu, kiedy byliśmy mali, 

podjęliśmy próbę zakończoną niepowodzeniem. Usłyszeliśmy krytykę i postanowiliśmy 

zapomnieć. Czas jednak biegnie dalej. Spotykamy nowych ludzi, dowiadujemy się nowych 

rzeczy, rozwijamy nowe umiejętności. Jednak wszyscy przypominamy trochę słonia z cyrku – 

idziemy przez życie, uwiązani do wielu kołków. Mimo, że rośniemy i rozwijamy się, nie 

próbujemy ponownie zwyciężyć malutkiego drewienka. Czasem zapominamy, a czasem 

boimy się kolejnej przegranej.  

Jeśli masz choć jedno przekonanie w stylu: „Nie mogę i nigdy nie będę mógł”, pomyśl 

o ogromnym słoniu przywiązanym do malutkiego drewienka i powiedz sobie:  

 

Nie mogę i... CO MOGĘ ZROBIĆ, ŻEBY MÓC?! 

 

I właśnie tego Ci życzę po przeczytaniu tej książki – żebyś mógł zrobić coś, o czym 

kiedyś pomyślałeś „nie mogę”!  

 

 

Przesłanie JednoMinutowego Coacha 
 

Mam dla Ciebie jeszcze Przesłanie JednoMinutowego Coacha. Przeczytaj  

i zapamiętaj je. Czasem może być Ci szczególnie potrzebne. 

 

Twoi podopieczni wiele razy spróbowali zrobić coś samodzielnie i polegli. Nie 

udało im się. Twoim zadaniem jest uświadomić im, że teraz już mogą. A pomoc Twoja 

polega na wydobyciu ich zasobów i znalezieniu odpowiedzi na pytanie „Co mogę zrobić, 

żeby mogli?”. 

 

Zatem do dzieła! Przed Tobą i Twoimi podopiecznymi całe życie nowych możliwości! 
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Kilka słów  na koniec 
 

Właśnie skończyłeś czytać mój e-book. Zawarłem w nim podstawową wiedzę  

z obszaru coachingu. Żeby zacząć prowadzić coaching, potrzebujesz praktyki. Możesz 

ćwiczyć samodzielnie. Jednak efektywniej postąpisz, ucząc się coachingu od osób 

posługujących się coachingiem. Możesz wziąć udział w praktycznym szkoleniu z coachingu  

a nawet zapisać się do szkoły coachów.  

Jeśli zgadzasz się z moimi poglądami, podoba Ci się sposób, w jaki przekazuję wiedzę 

na temat coachingu, zachęcam Cię do czytania pozostałych moich publikacji oraz do udziału  

w moich szkoleniach.  

Szkolenia prowadzę w bardzo praktyczny i innowacyjny sposób. Mianowicie są one 

symulacją, grą, zabawą i dramą.  Poprzez grę i zabawę ludzie uczą się najszybciej, najchętniej 

i najefektywniej. Dlatego projektuję szkolenia, które bawią i ciekawią, ale przede wszystkim 

uczą coachingu w bardzo praktyczny sposób. Więcej informacji na temat szkoleń możesz 

znaleźć na stronie internetowej www.coaching-wewnetrzny.pl w dziale „Szkolenia”. 

 Dziękuję Ci za czas przeznaczony na przeczytanie mojej publikacji. Jeżeli chciałbyś 

zadać mi jakiekolwiek pytanie, pisz. Proszę też o przesłanie mi informacji zwrotnej na temat 

tego e-booka. Napisz mi, co o nim myślisz, jak Ci się go czytało? Co powinien zawierać, żeby 

był jeszcze lepszy? 
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Polecana Literatura 
 

Treść niniejszego e-booka oparłem na wiedzy uzyskanej podczas szkoleń i własnej 

praktyki, pisząc ten tekst raczej z pamięci niż na podstawie literatury. Trudno mi zatem 

wskazać książki, w których można znaleźć rozwinięcie poruszonych tu tematów. Jest ich na 

pewno wiele. 

W tym miejscu wymienię tylko kilka pozycji dotyczących coachingu, które polecam 

przeczytać. 

 

1. Dilts, R. (2006). Od przewodnika do inspiratora. Warszawa: Wydawnictwo 

PINLP 

2. Gallewey, T. (2006). Tenis: wewnętrzna gra. Pszczyna: Wydawnictwo ParaFraza 

3. McLeod, A. (2008). Mistrz coachingu. Gliwice: Wydawnictwo HELION 

4. Peltier, B. (2005). Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Poznań: 

Wydawnictwo Rebis 

5. Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Wydawnictwo 

Rebis 

 

Strona internetowa jamajskich bobsleistów: 

http://www.jambob.com 
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