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Employee involvement is one of the most important factors that 
significantly influence the development and improvement of the or-
ganization. It is directly related to the process of inducing employees 
to act more intensively, based on taking into account and trying to 
satisfy their needs. The article is based on the thesis that coaching 
is an effective tool for external motivation in the process of human 
resources management. The aim of the article is an attempt to collect 
and systematize factors influencing the effective way of motivating 
employees in the organization. The study concerned the perception of 
coaching as a tool for motivating. In this paper, the method of analysis 
and criticism of literature and the questionnaire were used. Discussion 
of the results showed that the vast majority of respondents consider 
coaching to be an effective method of motivating. Thus, it should be 
noted that the work was indicated as a place where the coaching pro-
cess should be implemented. The main way to integrate the results 
of research on coaching with the implementation of its assumptions 
in the work environment is to define motivation as the main factor 
of employee involvement in the organization.

Keywords: coaching, psychology of motivation, human resources man-
agement, the role of motivationin organization, need-based theories.

Zaangażowanie pracowników stanowi jeden z najważniejszych 
czynników, które w znaczący sposób wpływają na rozwój i doskona-
lenie organizacji. Jest bezpośrednio związane z procesem skłaniania 
pracowników do bardziej wytężonego działania, opartym na uwzględ-
nianiu i próbie zaspokojenia ich potrzeb. Artykuł został oparty o tezę, 
że coaching stanowi skuteczne narzędzie motywowania zewnętrznego 
w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Celem artykułu jest próba 
zebrania i usystematyzowania czynników wpływających na skuteczny 
sposób motywowania pracowników w organizacji. Przeprowadzone ba-
danie dotyczyło postrzegania coachingu jako narzędzia motywowania. 
W niniejszej pracy wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa 
oraz kwestionariusz ankiety. Dyskusja wyników wykazała, że znaczna 
większość respondentów uważa coaching za skuteczną metodę mo-
tywowania, a praca została wskazana jako miejsce, w którym proces 
coachingowy powinien być wdrażany. Głównym sposobem zintegrowa-
nia rezultatów badań nad coachingiem z implementacją jego założeń 
w środowisku pracowniczym, jest określanie i definiowanie motywowa-
nia jako głównego czynnika zaangażowania pracowników w organizacji.

Słowa kluczowe: coaching, psychologia motywacji, zarządzanie za-
sobami ludzkimi, rola motywowania w organizacji, teorie potrzeb.
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one przede wszystkim od postawy pracownika, jego wewnętrznych 
cech, jednak ma na nie wpływ odpowiednie motywowanie. Motywa-
cja zależy od osobistych potrzeb pracownika – dla jednych są nią pie-
niądze, dla innych – potrzeba uznania czy samorealizacji. Jednym z na-
rzędzi, które skupiają się na rozwoju człowieka jest coaching. Metoda 
ta zdobywa coraz większe uznanie w nauce oraz w poszczególnych 
dziedzinach biznesu; pomaga pracownikom zidentyfikować własne 
potrzeby, cele, a także problemy, zrozumieć popełnione błędy i opty-
malizować działanie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie jest zbiorem działań, których realizacja ma spo-
wodować skutek, jakim jest osiągnięcie zamierzonego celu. W od-
niesieniu do zarządzania w organizacji, jest to proces, który polega 
przede wszystkim na pozyskiwaniu, rozmieszczaniu, a także wyko-
rzystywaniu zasobów organizacji (Lendzion, Stankiewicz-Mróz 2005: 
54). Zasoby organizacji to „pozostające w jej dyspozycji dobra wyko-
rzystywane na potrzeby realizacji celów organizacji” (Masłyk-Musiał, 
Rakowska, Krajewska-Bieńczyk 2012: 212). W naukach o zarządzaniu 
wymienia się następujące ich rodzaje: rzeczowe, ludzkie, finansowe 
i informacyjne. Do kapitału rzeczowego należy zaliczyć środki material-
ne typu surowce, urządzenia, maszyny. Zyski, dochody, kapitał organi-
zacji tworzą jej zasoby finansowe, natomiast informacyjne stanowią 
dane, których posiadanie jest niezbędne w procesie podejmowania 

Wstęp

Człowiek od zarania dziejów jest przedmiotem najrozmaitszych 
badań. Do jego postaci odnoszą się teorie wielu słynnych myślicieli, 
które raz po raz podważane były przez wyczyny kolejnych jednostek. 
Istnienie człowieka, jego antropologia, uwarunkowania behawioral-
ne to szerokie pole manewru dla naukowców. Szczególnie ciekawym 
aspektem jest przekraczanie granic. Kolejne odkrycia dokonywane na 
przestrzeni tysięcy lat, w tym szczególnie intensywne, które są zna-
kiem ostatnich dziesięcioleci, dowodzą, że dla człowieka nie ma rzeczy 
niemożliwych. To, jakie są granice umysłu i fizycznych komponentów 
jednostki wielokrotnie było poddawane badaniom, jednak nie przynio-
sło jednoznacznych odpowiedzi, gdyż owe granice ciągle są przekracza-
ne. Kapitał ludzki, według P. Druckera, jest najważniejszym czynnikiem 
produkcji. Wydaje się, że pozostałe zasoby bez czynnika ludzkiego, nie 
stworzą efektywnie działającej organizacji, osiągającej cele, budującej 
misję, dążącej do urzeczywistnienia wizji. Mimo że już w toku rewolucji 
przemysłowej dostrzeżono rolę maszyn, a w rewolucji cyfrowej – no-
wych technologii, bezzasadne wydaje się stwierdzenie, że mogą one 
zastąpić człowieka. Wiedza, doświadczenie, umiejętności uczenia się 
pracownika i przekraczanie swoich barier sprawiają, że jednostki ludz-
kie nie są do podrobienia, a odpowiednie zarządzanie nimi może być 
gwarancją subiektywnie oznaczonego sukcesu. Wykonywanie powie-
rzonych zadań, zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, 
wiedzy i działania dla dobra firmy warunkują rozwój organizacji. Zależą 
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decyzji (Machaczka 2001: 7). Szczególnym, wyżej niewymienionym ze-
społem składników, których znaczenie w organizacji, pomimo postępu-
jącej technologizacji, jest coraz bardziej doceniane, jest kapitał ludzki. 
Są to „wszelkie zasoby, których nośnikiem są ludzie, jak wiedza (jawna 
i cicha, deklaratywna i proceduralna), zdolności, wartości, normy, po-
stawy, poglądy, inteligencja emocjonalna” (Mikuła 2006: 96). Kapitał 
ludzki jest nieodłącznym składnikiem organizacji, co zauważył już w XIX 
wieku „ojciec” ekonomii, A. Smith (Ciekanowski 2014: 136). Stanowi 
podstawę jej rozwoju oraz przewagi konkurencyjnej – to, inaczej mó-
wiąc, „zbiór wartości nagromadzonych zdolności i wiedza pracowni-
ków prowadzą do zmiany jakości oferowanych usług czy produktów” 
(Michna 2016: 132). Według S. Domańskiego (1989: 19), czynnik ludzki 
w organizacji oznacza „zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie i energię 
witalną zawartą w społeczeństwie, które można powiększać drogą 
inwestycji w rozwój człowieka. Jest również wskaźnikiem możliwości 
produkcyjnych i kreatywności jednostki lub grupy osób”. Od pozosta-
łych zasobów różni się przede wszystkim tym, że w trakcie wykorzy-
stania może się rozwijać – następuje wówczas pomnażanie kapitału 
ludzkiego, podczas gdy pozostałe czynniki produkcji zużywają się. Rola 
zasobów ludzkich w organizacji na przestrzeni lat uległa znaczącym 
przemianom. Obecnie traktuje się je jako najważniejszy składnik, gdyż 
ich funkcjonowanie wpływa na decyzje dotyczące wykorzystywania 
pozostałych zasobów. One przenikają się w procesie produkcji, jednak 
bez wykwalifikowanej kadry pracowniczej, nie jest możliwe efektywne 
zaplanowanie, łączenie, zużycie środków ani też diagnozowanie sytu-
acji na rynku i dostosowywanie oferty do jego potrzeb. Kapitał osobo-
wy jest przedmiotem zarządzania zasobami ludzkimi. „Human reso-
urce management to strategiczne i spójne podejście do zarządzania 
najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej 
ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realiza-
cji jej celów” (Jarosiński 2003: 39). To postrzeganie ludzi „jako cenne 
źródło sukcesów firmy i traktowanie ich nie jako koszty zmienne, lecz 
jako majątek trwały, wyraża się w stanowisku, iż należy zapewnić jak 
najlepszych przywódców i możliwości pełnego rozwoju posiadanych 
zdolności” (Amstrong 1996: 9). Zarządzanie zasobami ludzkimi obej-
muje przede wszystkim zatrudnienie, rozwój, odpowiednie wynagra-
dzanie, a także kształtowanie relacji między pracownikami i między 
pracownikami a kadrą kierowniczą (Berny, Leśniewski, Górski 2012: 
78). Rozbudowaniem tej klasyfikacji zajęli się M. Stankiewicz oraz W. 
Jędrzejczyk, wyodrębniając: planowanie zasobów kadrowych, dobór 
i selekcję pracowników, szkolenie i rozwój, motywowanie, wynagra-
dzanie, ocenianie, komunikowanie się, przywództwo (Michna 2012: 
132). Cele tego procesu zostały przedstawione na rysunku 1. Zarządza-
nie zasobami ludzkimi jest ważnym czynnikiem każdej organizacji. Ma 
znaczenie strategiczne, szczególnie w odniesieniu do funkcjonowania 
w otoczeniu burzliwym. Według H. Króla i A. Ludwiczyńskiego (2008: 
115-116), można je rozpatrywać w czterech skalach: 1/ makro – wpływ 
na rozwój społeczeństw, narodów, ludzkości; także wpływ na wielkość 
i strukturę gospodarek, innowacyjność; 2/ indywidualnej – obrazuje 
wzrost produktywności poszczególnych jednostek, samodoskonalenie 
się poprzez edukację, zdobywanie wiedzy i doświadczenia; 3/ zespo-
łu – w szczególności dotyczy sumy kapitałów osobowych ludzi two-
rzących zespół; ważny aspekt zarządzania zespołem, w szczególności 
odpowiedniego kierowania; 4/ organizacji – wpływ kapitału ludzkiego 
na efektywność pozostałych zasobów produkcji; ważny aspekt zarzą-
dzania.

Rysunek 1. Cele zarządzania zasobami ludzkimi

Źródło: opracowanie własne na podstawie Armstrong 2000: 19.

 W literaturze przedmiotu zostały wyodrębnione dwa modele za-
rządzania zasobami ludzkimi. Jednym z nich jest model integrowania 
zasobów ludzkich ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i jego 
strategią. Został opracowany przez badaczy z Uniwersytetu w Michi-
gan (stąd nazwa – model Michigan). Ten model zakłada, że strategia 
organizacji jest nadrzędną jej składową, natomiast zarządzanie zaso-
bami ludzkimi oraz struktura są pochodną strategii. Wyodrębnione 
w nim zostały najważniejsze funkcje human resources management, 
które połączone ze sobą tworzą tzw. cykl zasobów ludzkich, zobrazo-
wany na rysunku 2 (Sępek 2010: 53).

Rysunek 2. Cykl zasobów ludzkich

Źródło: Sępek 2010: 55.

Za główne ograniczenie uznano cechę jednokierunkowości prze-
pływu komunikatów z otoczenia do organizacji. Należy nadmienić, że 
powyższy model podkreśla szczególną rolę kierownictwa w zarządza-
niu zasobami ludzkimi. Ma ona za zadanie „stworzenie takiego powią-
zania struktury formalnej i systemu zasobów ludzkich, by wpływały na 
realizację celów strategicznych jednostki organizacyjnej” (Sępek 2010: 
53). Na uwagę zasługuje także model harwardzki, przedstawiony na 
rysunku 3, którego powstanie wiąże się z utworzeniem w 1981 roku 
w Harvard Business School przedmiotu obowiązkowego o nazwie hu-
man resources management (Pocztowski 2003: 24). W tym modelu 
przyjęto, że istnieją cztery obszary zarządzania zasobami ludzkimi, 
w których podejmowane są decyzje. Wyróżnia się więc: partycypację 
pracowników, ruchliwość, system wynagradzania, organizację pracy. Te 
obszary są przedmiotem zainteresowania różnych uczestników organi-
zacji; wpływają na nie czynniki, które wynikają z bezpośredniej jej sy-
tuacji lub są elementem otoczenia zewnętrznego. Jak określa A. Pocz-
towski (1998: 22), „za główne zadanie zarządzania zasobami ludzkimi 
przyjmuje się koordynację czterech wymienionych wcześniej obszarów 
oraz ich integrację ze strategią organizacji, która w tym modelu jest 
jednym z czynników sytuacyjnych, wpływających na zarządzanie zaso-
bami ludzkimi i równocześnie wynikiem przedsięwzięć w tej dziedzinie 
zarządzania”. Zarządzanie zasobami ludzkimi to dział zarządzania, który 
jest coraz chętniej eksplorowany przez badaczy, a także jest przedmio-
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tem zainteresowania podmiotów gospodarczych, dążących do wejścia, 
rozwoju, utrzymania swojej pozycji w niepewnych warunkach rynko-
wych. Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje wiele istotnych dzia-
łań, z których każde wymaga należytego planowania i wdrożenia, aby 
efekt w postaci sprawnie funkcjonujących organizacji działał. W dalszej 
części artykułu analizie zostanie poddany szczególnie ważny w kontek-
ście tematu niniejszej pracy element zarządzania zasobami ludzkimi, 
jakim jest motywowanie.

Rysunek 3. Model harwardzki

Źródlo: Sępek 2010: 57.

Psychologia motywacji w organizacji

Na przestrzeni lat, dynamiczny rozwój przemysłu był związany 
ze stopniowym zwiększaniem produkcji, a co za tym idzie – poziomu 
zatrudnienia. Zauważono, że wzrost zaangażowania pracowników 
przedsiębiorstwa, bezpośrednio wpływa na wzrost jego konkuren-
cyjności. Motywację można określić jako stan gotowości psychicznej 
i fizycznej pracowników do podejmowania korzystnych działań na 
rzecz organizacji, do której przynależą lub „wzbudzony potrzebą ze-
spół procesów psychicznych i fizjologicznych określających podłoże 
zachowań i ich zmian” (Krzemińska 2014: 77 [za:] Gospodarek 2014: 
131). Motywowanie to – obok kierowania, planowania i kontrolo-
wania – nieodłączny element procesu rozwoju1 organizacji, będący 
funkcją zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi całokształt decyzji 
podejmowanych przez managera w celu mobilizowania pracowni-
ków do bardziej efektywnej i wytężonej pracy oraz skłonienia ich do 
podjęcia określonych działań2. Z. Nieckarz definiuje organizację jako 
„grupę ludzi połączonych dążeniem do osiągnięcia wspólnego celu” 
(Nieckarz 2011: 20). Cele organizacji wynikają bezpośrednio z misji 
organizacyjnej3 danego przedsiębiorstwa4, która stanowi część jego 
kultury organizacyjnej. Misję należy rozumieć jako całokształt dążeń 
i celów organizacji, na które powinny być zorientowane działania jej 
pracowników. Model sporządzony przez K. Obłója zakłada, że misja 
organizacji, aby nabrać znaczenia strategicznego, musi spełniać na-
stępujące wymogi: wyznaczać kierunek i dotyczyć przyszłości (cele 

1 Rozwój rozumiany jako „proces kierunkowych przemian, w toku którego 
obiekty (układy) danego rodzaju przechodzą od form lub stanów prost-
szych, niższych, mniej doskonałych do form lub stanów bardziej złożonych, 
wyższych, doskonalszych pod określonym względem; tak rozumiane pojęcie 
rozwój jest ściśle związane z pojęciem postęp, zwłaszcza w mowie potocz-
nej i w starszej literaturze naukowej” (Encyklopedia PWN 2019).
2 Motivus-tae (łac.) – skłonienie do ruchu.
3 Inaczej: deklaracja programowa, credo firmy.
4 Przedsiębiorstwo rozumiane jako organizacja pod jednym zarządem, któ-
rej celem jest działalność gospodarcza oraz osiąganie zysków przez sprzedaż 
produktów i/lub usług.

długookresowe, jednoznacznie i czytelnie wytyczony plan rozwoju 
oraz dążeń, które do niego prowadzą), wyrażać marzenia i wyzwania, 
podejmowane z udziałem pracowników (zarządzanie prowadzące do 
utożsamiania się pracowników z wizerunkiem i misją przedsiębior-
stwa) oraz być wiarygodna, a w konsekwencji możliwa do zrealizo-
wania (Obłój 2014: 113). Im bardziej cele danego przedsiębiorstwa 
pokrywają się z indywidualnymi celami pracowników, tym większa 
motywacja towarzyszy im podczas ich osiągania. Rolą managera 
jest stworzenie takich warunków pracy, które jednocześnie będą 
przynosiły korzyści nie tylko organizacji, ale także pojedynczym jed-
nostkom i przedsiębiorstwu. „Motywacja w teorii zarządzania jest 
czynnikiem wyznaczającym poziom, kierunek i trwałość wysiłków 
podejmowanych w pracy” (Schermerhorn 2008: 259). Może stano-
wić wynik działalności zewnętrznej (ang. extrinsic motivation), która 
jest związana z systemem wynagrodzeń ustalonym przez pracodawcę 
lub wewnętrznej (ang. intrinsic motivation), zależnej od osobowości 
pracownika i podejmowanych przez niego działań samoangażujących 
oraz samouaktywniających. Może także dotyczyć wzmożonych dzia-
łań na rzecz organizacji podejmowanych pod wpływem osiąganego 
dzięki nim zadowolenia lub potrzebą ciągłej aktywności i samoreali-
zacji (Nieckarz 2011: 21). M. W. Kopertyńska wyróżnia trzy poziomy 
motywacji: 1/ podporządkowanie – poziom pierwszy zostaje osią-
gnięty wówczas, gdy pracownik wykonuje powierzone mu zadania 
i polecenia przełożonego, realizuje cel organizacji, z którym się nie 
utożsamia; 2/ identyfikację celu – drugi poziom wymaga od praco-
dawcy tego, aby przedstawił pracownikowi korzyści płynące z osią-
gnięcia celu postawionego przed organizacją, osiągnięcie celu zostaje 
rozpatrywane w kategorii pragnień; 3/ zaangażowanie – najbardziej 
pożądany poziom motywacji, pracownik utożsamia się z celem orga-
nizacji, uważa go za własny, osiągnięcie trzeciego poziomu wymaga 
tego, aby pracownik miał świadomość tego, że jest jedyną osobą, od-
delegowaną do wykonania określonego zadania (Kopertyńska 2008: 
18-19). Jednym z kluczowych elementów skutecznego motywowania 
jest świadomość tego, które z potrzeb danego pracownika wymagają 
w danym momencie zaspokojenia. Błędem jest zakładanie z góry, iż 
każda z osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie dąży do pomnaża-
nia posiadanego majątku, a jej jedyną motywacją do pracy jest chęć 
zysku. Nie tylko ekwiwalent finansowy może stanowić zachętę do 
bardziej efektywnego i wytężonego działania. System wynagradzania 
składa się zarówno z pieniężnych, jak i niepieniężnych form motywo-
wania (rysunek 4).

Rysunek 4. Przykładowe narzędzia systemu wynagradzania

Przykładowe narzędzia 
pieniężnego systemu 

wynagradzania

Przykładowe narzędzia 
niepieniężnego systemu 

wynagradzania

udział w zyskach, akcje 
pracownicze

awans, przyznanie dodatkowego 
urlopu

premie uznaniowe, nagrody 
pieniężne

pochwała, wyróżnienie na tle 
zespołu

samochód, laptop, telefon 
firmowy list gratulacyjny

system ubezpieczeń zdrowotnych 
i społecznych

przyznanie większego zakresu 
uprawnień

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieczorek, Wieczorek 2005: 40-42.
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z wykorzystaniem kreatywnego myślenia. Pracownicy są samodzielni 
i z chęcią przyjmują coraz bardziej odpowiedzialne zadania, dlatego 
w tym przypadku system wynagradzania powinien przyjąć niepie-
niężną formę. Rola managera według Teorii Y zdaje się być nieco 
ograniczona przede wszystkim w zakresie zmniejszenia poziomu kon-
troli pracownika (Benedikt 2003: 25). Teoria X ma odmienne założe-
nia niż Teoria Y i jest charakterystyczna dla scientific management. 
Według niej, praca nie sprawia pracownikowi przyjemności, wykonu-
je ją z konieczności lub stara się jej unikać. Podejmowane przez niego 
działania nie są twórcze ani kreatywne. Pracownikowi nie zależy na 
samorealizacji, otrzymaniu dodatkowych uprawnień czy możliwości 
podejmowania decyzji. W tym wypadku najbardziej skutecznym spo-
sobem motywowania będą premie, podwyżki czy nagrody pieniężne 
(Benedikt 2003: 25).

Coaching w procesie motywowania

Coaching to pojęcie, które pojawia się w różnych kontekstach; 
wykorzystywane jest w dziedzinach, które nie są ze sobą powiązane; 
wielość definicji i nowość tej dyscypliny prowadzi do nadużywania 
słowa „coaching”, a także do stosowania go w nieodpowiednich sytu-
acjach. W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań 
własnych dotyczące pojmowania coachingu oraz emocji towarzyszą-
cych respondentom w związku z tym pojęciem. J. Whitmore, bry-
tyjski biznesmen, podał w 2002 roku jedną z najprostszych definicji 
coachingu. Według niego, jest to „sztuka ułatwiania innym pracy, 
uczenia się i rozwoju” (Bruce-Foulds, Clark, Ray 2018: 233). Jest to 
wzmacnianie potencjału jednostki bądź zespołu osób, umożliwienie 
jej bardziej satysfakcjonującego życia, polepszenie jej wydajności na 
różnych płaszczyznach oraz wspieranie w dalszym rozwoju osobistym 
(Thorpe, Clifford 2004: 17-18). Coaching to słowo, które pojawiło 
się po raz pierwszy w latach 60. XX wieku w branży sportowej. Za 
coacha był uważany trener, który motywował i dbał także o psychicz-
ne nastawienie podopiecznych. Coaching ewoluował z czasem do 
świata biznesu i wielu dziedzin życia społecznego; nieustannie się 
rozwija, czerpiąc ze źródeł wiedzy naukowej i z życia. Etymologicz-
nie słowo coaching oznacza „przemieszczanie się z jednego miejsca 
na drugie”, co wskazuje na cechę omawianego procesu – coaching 
pomaga zmienić swoją sytuację, posunąć się do przodu (Staar 2005: 
10). Coaching przybiera wiele form. W literaturze przedmiotu wyróż-
nia się następujące rodzaje coachingu (Kochmańska 2014: 32-33): 
interwencyjny – celem jest udzielenie pomocy w sytuacji kryzysowej; 
organizacyjny – celem jest wzrost efektywności zespołów (ingerencja 
w proces rozwoju organizacji); indywidualny – celem jest ustalenie 
priorytetów i znalezienie sposobu osiągnięcia zamierzonych efek-
tów; zespołowy – celem jest poprawa efektywności zespołu; pro-
wokatywny – celem jest sprowokowanie osoby „coachowanej” do 
określonych zachowań, poprzez dyskusje na określone kontrower-
syjne tematy; managerski – celem jest udoskonalenie kompetencji 
i umiejętności kadry kierowniczej; executive-coaching – celem jest 
wzrost efektywności całej organizacji; self-coaching – celem jest sa-
modoskonalenie się (samokształcenie na podstawie materiałów spe-
cjalistycznych); dorywczy – coaching „trenerski”, celem jest wymiana 
doświadczeń i samodoskonalenie się (trener wymienia się doświad-
czeniami z innymi coachami podczas wykładu, sesji itp.). Coaching, 
według J. Staar, jest po prostu rozmową lub serią rozmów jednej 

Wybrane teorie potrzeb

Potrzeba, definiowana jako stan braku czegoś i dążenie do jego 
zaspokojenia, stanowi główny czynnik motywujący i skłaniający do 
działania. Jak twierdzi M. Mazur „pracownik odczuwa potrzebę, by 
być użytecznym i ważnym, ma silne potrzeby społeczne i potrzeby 
te są ważniejsze dla motywacji niż pieniądze” (Mazur 2013: 161). 
Podejście humanistyczne do motywowania w zarządzaniu zakłada, 
że zachowaniem człowieka kierują czynniki wewnętrzne (emocje, 
potrzeby, odczucia). Zatem proces motywowania powinien zostać 
oparty na piramidzie potrzeb Maslowa (Maslow 2006: 115-117), któ-
ra stanowi o tym, że w pierwszej kolejności należy zaspokoić potrze-
by niższego rzędu (fizjologiczne, bezpieczeństwa), aby zaspokojenie 
potrzeb wyższego rzędu (przynależności, szacunku, samorealizacji) 
było możliwe. Hierarchia potrzeb Maslowa pełni funkcję wyznacz-
nika działań podejmowanych przez managerów, mających na celu 
uwzględnienie potrzeb pracowników, będących częścią organizacji, 
w codziennym delegowaniu zadań. Co więcej, możliwość realizacji 
poszczególnych potrzeb w określonej kolejności i intensywności sta-
nowi determinantę poziomu zaangażowania pracownika w działania 
podejmowane przez przedsiębiorstwo. Na poziomie organizacyjnym, 
motywowanie pracowników przez zaspokajanie ich potrzeb może 
wiązać się z: zapewnieniem podstawowego wynagrodzenia za wyko-
nywaną pracę, zaliczki pieniężnej czy dodatków socjalnych w zależno-
ści od statusu materialnego (potrzeby fizjologiczna); ubezpieczeniem 
zdrowotnym, świadczeniami emerytalnymi, zapewnieniem umowy 
o pracę na czas nieokreślony (potrzeba bezpieczeństwa); organizo-
waniem spotkań i wyjazdów integracyjnych, pracą w kilkuosobowych 
zespołach, aktywnym uczestnictwem pracowników w procesach 
decyzyjnych realizowanych przez zarząd (potrzeba przynależności); 
awansem zawodowym, przyznaniem premii, delegowaniem odpo-
wiedzialnych zadań, przyznanie dodatkowych uprawnień (potrzeba 
uznania i szacunku); umożliwieniem udziału w szkoleniach i kursach, 
zapewnieniem ścieżki awansu zawodowego, udostępnieniem prze-
strzeni do wymiany i realizacji pomysłów pracowników, praca zapew-
niająca pewną swobodę działania (potrzeba samorealizacji) (Nieckarz 
2011: 24-25). D. McGregror jest autorem jednej z najbardziej popu-
larnych, przeciwstawnych sobie teorii motywacji, Teorii X i Y. Koncep-
cja została opracowana w latach 60. na MIT Sloan School of Mana-
gement. Zakłada podział na dwa odmienne systemy motywacyjne, 
stosowane przez każde przedsiębiorstwo w zależności od podejścia 
i działań managera. McGregor zgadzał się z teorią opracowaną przez 
Maslowa. Twierdził, że samorealizacja stanowi najwyższą potrzebę, 
która może zostać osiągnięta tylko wtedy, kiedy pozostałe potrzeby 
będą zaspokojone (Miler-Zawodniak 2012: 111-112). Samorealizacja 
jest ściśle związana z Teorią Y, charakterystyczną dla human resour-
ces, która zakłada, że: „pracownik chce być profesjonalistą i mieć 
wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie, umieć rozwiązywać proble-
my dzięki swoim kompetencjom, być samodzielny oraz dokonywać 
samokontroli stosowanych metod i rezultatów pracy” (Sekuła 2008: 
27). Zgodnie z Teorią Y, praca jest czynnikiem niezbędnym do samo-
realizacji pracownika. Pracownik czuje się potrzebny, zmotywowany 
i sam dąży do realizacji celów organizacji, uznając je jednocześnie za 
własne. W odpowiednich warunkach praca sprawia mu przyjemność, 
nie unika jej, tylko cieszy się z możliwości podejmowania nowych 
wyzwań. Zadania powierzone pracownikowi są wykonywane z pasją, 
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osoby z drugą. Jest to uproszczone ujęcie, bowiem coaching przyj-
muje wiele form, a wspomniane rozmowy nie są oparte na zwykłym 
dialogu, lecz głęboko przemyślanej strategii motywowania, będącej 
wypadkową między innymi potrzeb i emocji osoby „coachowanej”. 
Jego zaletą jest to, że „pomaga ludziom i zespołom w wykonywaniu 
zadań w jak najbardziej skuteczny sposób. Obejmuje wydobywa-
nie mocnych stron ludzi, pomaga w omijaniu wewnętrznych barier 
i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz ułatwie-
nie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole” (Dilts 2008: 
383). O tym, czy dana rozmowa jest częścią coachingu, rozstrzyga 
odbiorca. Często przybiera formę sesji, które mają ustrukturyzowany 
charakter. Może być nie tylko przeprowadzany w sposób bezpośred-
ni, ale jeżeli są odpowiednie warunki, to także za pomocą telein-
formatycznych środków przekazu. Sesje zazwyczaj polegają na tym, 
że trener (coach) rozmawia z osobą biorącą udział w tym procesie. 
Posługuje się pewnym systemem zasad, które przenosi na obserwa-
cję, wypowiadanie się, zadawanie pytań, słuchanie czy formułowa-
nie informacji zwrotnych. Coach przyłącza się do coachowanego, 
próbuje wejść w jego świat. Rozmowa coachingowa nie musi mieć 
jednak sformalizowanego charakteru – zwyczajna konwersacja może 
się łatwo w nią przerodzić. W ustrukturyzowanej relacji, osoba pod-
dana coachingowi jest obdarzona szczególnego rodzaju wsparciem, 
bowiem trener jest skupiony na osobie w bardzo dużym stopniu, 
przygląda się jego problemom z uwagą i zaangażowaniem. Coach 
prowadzi rozmowę, jednakże jest ona skupiona na tej drugiej osobie. 
To ona również ustala, jaka jest „hierarchia wartości”; nie jest więc 
narzucana przez trenera, jednak coach pilnuje przez trwanie sesji 
ustalonego wcześniej porządku. Jak podsumowuje J. Staar, „relacja 
coachingowa różni się od wszystkich innych po prostu tym, że stano-
wi kombinację obiektywnego dystansu i zaangażowania w realizację 
celów podopiecznego” (Staar 2005: 13-14). Coaching jest często 
mylony z mentoringiem. Oba procesy opierają się na świadomej ko-
munikacji, na zrozumieniu ludzi, słuchaniu, formułowaniu superwizji 
i efektywnym procesie. Jeśli chodzi o mentoring, jest to zazwyczaj 
długotrwała relacja, raczej nieformalna, koncentrująca się na karierze 
osoby; charakteryzuje się długoterminowym podejściem, wyższymi 
kwalifikacjami mentora, który zazwyczaj jest związany z organizacją. 
Co ważne, w mentoringu trenerem nie może być menedżer liniowy – 
odwrotnie jest w coachingu. Proces ten trwa przez ograniczony czas, 
relacja przybiera zazwyczaj formę ustrukturyzowanych sesji, podczas 
których coach koncentruje się na wybranych obszarach życia i zawo-
dowych człowieka. Co więcej, trenerem może być osoba, która nie 
jest w ogóle związana z organizacją lub taka, która jest jej członkiem; 
nie musi posiadać specjalnych kwalifikacji i doświadczenia w tej dzie-
dzinie (Bruce-Foulds, Clark, Ray 2018: 234-235). Zasady coachingu 
zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Zasady coachingu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Kochmańska 2014: 32-33.

Coaching – analiza wyników badań własnych

Badanie miało na celu zidentyfikowanie poziomu znajomości 
pojęcia coaching i głównych skojarzeń związanych z tym procesem; 
określenie emocji, które towarzyszą jednostkom na myśl o coachingu; 
poznanie ich ocen; zidentyfikowanie, gdzie badani internauci mieli 
do czynienia z coachingiem. Problemy badawcze postawione przez 
autorki niniejszego artykułu brzmią następująco: Jaki odsetek bada-
nych wie, czym jest coaching? Jaki odsetek badanych brało udział 
w sesji coachingowej? Jaki jest stosunek badanych do coachingu? 
Jakie emocje towarzyszyły badanym przed i po sesji coachingo-
wej? Czy badani uważają, że coaching jest skutecznym narzędziem 
motywowania? W jakim obszarze potrzeba stosowania coachingu, 
według badanych, jest zasadna? Badanie zostało przeprowadzo-
ne w formie kwestionariusza przesyłanego środkami komunikacji 
elektronicznej, umieszczonego na stronie internetowej survio.com. 
Ankiety były umieszczane w serwisach społecznościowych. Udział 
w badaniu był dobrowolny oraz anonimowy. Wzięło w nim udział 
55 respondentów – internautów, z czego 70,9% stanowiły kobiety. 
Odpowiedzi udzielili badani w przedziale wiekowym 18-56, jednak-
że 72,7% stanowiły osoby w wieku 20-24 lata. Największy odsetek 
badanych deklarował, że miejscem zamieszkania jest wieś (41,8%), 
29,1% – miasto powyżej 500 tys. mieszkańców, natomiast 16,4% – 
miasto poniżej 150 tys. mieszkańców. Spośród wszystkich respon-
dentów, 45,5% deklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, 
średnie ogólnokształcące zaznaczyło 38,2% badanych, 7,3% – śred-
nie techniczne, 5,5% – podstawowe, natomiast 3,6% – zawodowe. 
Pierwsze pytanie brzmiało następująco: „Czy słyszała/słyszał Pani/
Pan o pojęciu coaching?”. Autorki kwestionariusza w instrukcji załą-
czonej do każdego z pytań zwróciły się o zakończenie wypełniania, 
jeśli odpowiedź jest przecząca – 94,5% zaznaczyło twierdzącą od-
powiedź. 3 osoby, które rozpoczęły wypełnianie ankiety zadeklaro-
wały, że nie wiedzą, czym jest coaching (ich odpowiedzi stanowią 
pozostałe 5,5% udzielonych). W następnym pytaniu poproszono 
uczestników badania o zaznaczenie wszystkich pasujących propozycji 
w odpowiedzi na pytanie: „Czym według Pani/Pana jest coaching?”. 
Respondenci mogli także dopisać odpowiedź, która nie jest ujęta 
w propozycjach. Rozkład odpowiedzi przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czym jest według Pani/Pana 
coaching?”

Źródło: badania własne.

Z wykresu 1 wynika, że respondenci jednoznacznie kojarzą co-
aching z rozwojem osobistym, z pewną pomocą w realizacji celów, 
a także z jedną z metod przeprowadzania tego procesu – wykładem 
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stionariuszu. Wyniki badań zostały przedstawione na wykresie 2.

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czym jest według Pani/Pana 
coaching?”

Źródło: badania własne.

Jak wynika z wykresu 2, emocje, które towarzyszą responden-
tom w procesie myślenia o coachingu są tożsame z odpowiedziami 
na pytania dotyczącymi oceny tego zjawiska. Kolejne pytanie: „Jakie 
emocje towarzyszyły Pani/Panu po zakończeniu procesu coachingu?” 
było skierowane do badanych, którzy brali udział w tym procesie. Py-
tanie także miało charakter wielokrotnego wyboru. Najwięcej razy 
zaznaczono kolejne propozycje: chęć do działania (13), obojętność 
(9), pewność siebie (8), lubienie/podziw (7), zaskoczenie/zdumienie 
(6), oczekiwanie/czujność (6). Z badania wynika, że respondenci są 
pozytywnie nastawieni do tego zjawiska, jednakże dażą je uczuciem 
niepewności, nie mają do niego pełnego zaufania. Co więcej, na pyta-
nie skierowane do badanych, którzy wzięli udział w procesie coachin-
gu, które brzmiało: „Czy zmienił się Pani/Pana stosunek do coachingu 
po wzięciu udziału w sesji?”, 40% ankietowanych odpowiedziało, że 
nie, natomiast kolejne 40% – trudno powiedzieć; 6% zaznaczyło od-
powiedź twierdzącą, natomiast jedna osoba – „zdecydowanie tak”. 
Część omawianego kwestionariusza została poświęcona coachingowi 
w powiązaniu bezpośrednio z motywacją. Badanym, w odniesieniu 
do wcześniej udzielonych odpowiedzi, zadano pytanie: „Czy według 
Pani/Pana coaching jest skutecznym narzędziem motywowania?”, 
26 ankietowanych udzieliło odpowiedzi przeczącej. W uzasadnieniu 
podawano, iż: „jest to strata czasu”, „coaching jest dobry tylko dla 
nadawcy, który osiąga zysk materialny”, „coachem jest osoba, która 
wmawia ludziom, że mogą osiągnąć wszystko, podczas gdy sama wy-
biła się na naiwności innych”, „pojawia się zbyt dużo banalnych fra-
zesów, a za mało wiarygodnych porad”, „motywuje tylko chwilowo”, 
„motywacja finansowa jest efektywniejsza”. Kolejne 26 osób odpo-
wiedziało na powyższe pytanie twierdząco. Podawano uzasadnienia, 
takie jak: „pomaga w rozwoju osobistym”, „pokazuje wcześniej nie-
znane drogi rozwiązania problemu”, „jest skuteczny w grupach ludzi, 
których łączą silne więzi”, „znajomi są zadowoleni z efektów”, „to po-
moc z zewnątrz”. Większość ankietowanych ma pozytywne nastawie-
nie do procesu coachingu, jednakże w przypadku oceny skuteczności 
jako narzędzia motywacji, są dwie skrajne opinie, na które respon-
denci udzielili odpowiedzi w takiej samej liczbie. W innym pytaniu 
zwrócono się do osób, które wzięły udział w procesie coachingu. Na 
pytanie: „Czy po udziale w sesji coachingowej czuła się/czuł się Pani/
Pan zmotywowany w większym stopniu niż przed sesją?” zaznaczono 
w 37,1%, że tak; 22,9% – trudno powiedzieć, 20% odpowiedziało, że 

motywacyjnym. Co ciekawe, niewielu badanych zaznaczyło, iż jest to 
forma terapii; rzadko łączą coaching z książką bądź filmem motywa-
cyjnym. 9 osób uważa, że jest to metoda manipulacji. Ponadto, na 
powyższe pytanie dwie osoby udzieliły odpowiedzi indywidualnej: 
dodano, że coaching jest „głupotą” oraz „mową motywacyjną dla 
niedowartościowanych ludzi”, co wyraźnie pozostaje w korelacji z pro-
ponowaną „metodą manipulacji”. Następne pytanie brzmiało więc: 
„Czy według Pani/Pana coaching jest zjawiskiem pozytywnym czy ne-
gatywnym?” – 54,9% odpowiedziało, że pozytywnym; 13,7% – zde-
cydowanie pozytywnym. 17,6% badanych zadeklarowało, że nie ma 
zdania na ten temat; 9,8% respondentów uważa, że jest to zjawisko 
negatywne, a pozostałe 3,9% badanych – zdecydowanie negatywne. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że 68,6% badanych nie wzięło 
udziału w procesie coachingu, jednakże na pytanie „Gdzie spotkała 
się/spotkał się Pani/Pan ze zjawiskiem coachingu?” większość (65,5%) 
odpowiedziała, że w szkole bądź na studiach. 20% respondentów za-
znaczyło, iż spotkało się z tym procesem w pracy, natomiast 18,2% 
– na warsztatach. Nikt z badanych nie uczestniczy ani nie uczestni-
czył w indywidualnej sesji coachingowej. Do podanych odpowiedzi 
respondenci mogli dopisać swoje własne; wskazano następujące: 
internet (6x), YouTube (1x), osoba z rodziny zajmuje się coachingiem 
(1x), znajomi (1x), telewizja (1x). Kolejne pytania odnosiły się do emo-
cji związanych ze zjawiskiem coachingu. Do przeprowadzenia badania 
autorki niniejszej pracy posłużyły się tzw. „kołem emocji” R. Plutchika, 
które zostało przedstawione na rysunku 6.

Rysunek 6. „Koło emocji” według teorii Roberta Plutchika

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Plutchik-wheel.svg [30.06.2019].

Do przeprowadzenia badania posłużono się następującymi para-
mi emocji pierwotnych: wstręt – lubienie/podziw, radość – smutek, 
zaskoczenie/zdumienie – oczekiwanie/czujność, strach – złość (Ko-
nopka 2016: 76-77); na potrzeby niniejszej pracy dodano wybrane 
emocje drugiego rzędu: zachwyt, wściekłość, lęk, ufność, zniesma-
czenie, obojętność, chęć do działania, pewność siebie, niepewność, 
zniechęcenie. Pierwsze pytanie brzmiało następująco: „Jakie emocje 
towarzyszą Pani/Panu myśląc o procesie coachingu?”. W tym pytaniu 
respondenci byli poproszeni o zaznaczenie wszystkich pasujących od-
powiedzi i dopisanie swoich, które nie zostały zamieszczone w kwe-
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szacunek, otwartość, zaufanie, szczerość. Przejawiają się już pod-
czas pierwszego spotkania trenera z osobą poddawaną coachin-
gowi – ustalane są jasne, transparentne zasady współpracy. Obie 
strony wprost formułują swoje oczekiwania, otwarcie wypowiadają 
się na temat kwestii, które dla jednej ze stron mogą nie być korzyst-
ne. Sam proces coachingu bazuje na wierze w potencjał człowieka, 
który „uwalnia się” po umiejętnie poprowadzonym procesie „te-
rapii”. Kolejne wartości to: samodzielność, elastyczność, autorytet 
wewnętrzny – są komponentami coachingu. Ten proces ma na celu 
budowanie pewności do działania samodzielnego, do polegania na 
swojej osobie; elastyczność odnosi się do techniki pracy coacha, który 
często wchodzi w rolę osoby poddawanej terapii, stara się poznać 
rzeczywistość z innej perspektywy, a zrozumienie pozwala na formu-
łowanie alternatywnych planów coachingowych. Sesje coachingowe 
budują postawy tolerancyjne, otwartości na różnorodność, sprzyjają 
powstawaniu relacji koleżeńskich. Jak dodaje M. Zubrzycka-Nowak, 
„zaangażowanie wszystkich uczestników zespołu w proces tworzenia 
rozwiązań w warunkach bezpieczeństwa i szacunku oddaje odpowie-
dzialność w ich ręce, dzieli tę odpowiedzialność pomiędzy wszystkich 
członków zespołu rozwijając lojalność w zespole, tworząc podwaliny 
pod wzajemne zaufanie, wsparcie, szczerość” (https://serwis-uslu-
girozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/PARP_MZN%203.pdf 
2019: 1-4). Ch. Bruce-Foulds, G. Clark i K. Ray w studium porównaw-
czym coachingu i mentoringu, wymieniają dwa rodzaje coachingu: 
zewnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny jest podzielony na coaching 
indywidualny oraz zespołowy. W tym pierwszym, trenerami są osoby 
spoza organizacji. Pomagają one rozwiązywać różne problemy jed-
nostek, co ma na celu zwiększenie wydajności jako pracowników. 
Coach jest profesjonalistą, a jego doświadczenie ułatwia poradzenie 
sobie z nawet najbardziej skomplikowanymi sytuacjami. Co więcej, 
skorzystanie z usług coacha zawodowego może przekonać do zmian 
kadrę kierowniczą, która po osobistym doświadczeniu coachingu, 
zacznie naśladować techniki na niej stosowane i tworzyć tzw. kul-
turę coachingową. Wadą zatrudnienia trenerów spoza organizacji 
są większe nakłady finansowe oraz konieczność upewnienia się, 
czy osoba, która ma przeprowadzić ten proces, doskonale rozumie 
sytuację tego podmiotu. Innym rodzajem jest zewnętrzny coaching 
zespołowy, który polega na stosowaniu technik coachingu wobec ca-
łego zespołu przez konsultantów spoza organizacji. Istotą tej metody 
jest zmiana wyników zespołu z wpływem na jednostki, które są jego 
częścią. Ten rodzaj coachingu jest również kosztowny – efektu należy 
oczekiwać po przeprowadzeniu kilku sesji; przy wybieraniu coacha 
powinno się kierować jego dopasowaniem do zespołu. Coaching 
wewnętrzny może być prowadzony przez coachów specjalistów oraz 
przez trenerów niewyspecjalizowanych w niepełnym wymiarze go-
dzin. W pierwszym z wymienionych, (…) coachingiem w organizacji 
zajmuje się zespół pracowników – wykwalifikowanych trenerów. Są 
zatrudnieni na pełny etat, często dodatkowo zajmują się innymi za-
daniami. Zaletą takiego rozwiązania jest znacznie niższy koszt niż przy 
każdorazowym zleceniu zadania osobom z zewnątrz. Ponadto, trene-
rzy są bezpośrednio związani z organizacją, więc doskonale znają jej 
kulturę, kontekst, a także strategię. Z drugiej strony, jest to rozwiąza-
nie niepraktyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż utrzy-
manie wyspecjalizowanego pracownika wiąże się nie tylko z wypłatą 
wynagrodzenia, ale także z nakładami na doskonalenie zawodowe. 
Takie osoby mogą mieć problem z obiektywną oceną sytuacji panu-

nie. Respondenci zostali w tym badaniu zapytani również o obszary 
życia, w których coaching jest potrzebnym narzędziem motywowania. 
Na pierwszym miejscu wskazano pracę (38,6% wszystkich odpowie-
dzi), następnie studia (22,8%), szkołę (16,8%), życie rodzinne (9,9%). 
Na miejsce kultu religijnego wskazało 5,9% wszystkich badanych – 
tyle samo zaznaczyło, że coaching nie jest potrzebnym narzędziem 
motywowania w żadnym obszarze życia.

Wykorzystanie coachingu w organizacji

Coaching miał swój początek w sporcie, lecz szybko ewoluował 
i został przyjęty w biznesie. W ujęciu biznesowym, „oznacza poprawę 
efektywności i wydajności organizacji poprzez umożliwienie pracow-
nikom nauki, w zaplanowany sposób, pod okiem coacha. Proces ten 
ma przede wszystkim umożliwić bardziej efektywne rozwiązywanie 
problemów, a także poprawę wydajności indywidualnego pracownika, 
przede wszystkim tam, gdzie jest pożądana zmiana w wykonywaniu 
zadań” (Żukowska 2010: 2). Sukces wykorzystania coachingu jest uwa-
runkowany realizowaniem kolejnych etapów następujących po sobie. 
Proces coachingu w biznesie jest przedstawiony na rysunku 7.

Rysunek 7. Proces coachingu w biznesie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sidor-Rządkowska 2009.

Na pierwszym etapie należy ustalić zasady współpracy, posługu-
jąc się przy tym jasnymi, zrozumiałymi dla obu stron komunikatami, 
aby uniknąć nieporozumień. Etap ten obejmuje ustalenie terminów 
spotkań, granice współpracy trenera z osobą „coachowaną”. Okre-
ślenie celu to zidentyfikowanie problemu, nad którym należy popra-
cować. Na tym etapie trener zapoznaje się z oczekiwaniami osoby 
biorącej udział w sesji. Kolejnym działaniem w procesie coachingu 
jest zidentyfikowanie rzeczywistości, czyli rozpoznanie aktualnego 
stanu, przyjrzenie się posiadanym zasobom organizacyjnym. W tym 
miejscu określa się również ewentualne zagrożenia, ryzyko nieosią-
gnięcia zamierzonego celu. Sformułowanie planu jest kolejnym eta-
pem procesu coachingu w organizacji. W dużej mierze opiera się 
on na wizualizacji stanu po osiągnięciu postawionego celu. Osoba 
poddawana coachingowi konfrontuje ewentualny stan rzeczywisto-
ści z oczekiwaniami, sformułowanymi i potwierdzonymi w etapach 
wcześniejszych. Jest to moment poszukiwania nowych, alternatyw-
nych rozwiązań, omówienie ich, wyznaczenie konkretnych działań. 
Działanie jest kolejnym etapem, który jest częścią omawianego pro-
cesu. W uproszczeniu, jest to wdrożenie sformułowanego planu w ży-
cie. Po nim następuje dokonanie przeglądu, czyli weryfikacja i kon-
trola działań. Sprawdza się, na ile skutecznie wdrożono plan w życie, 
z jakim efektem itp. To monitoring założeń i efektów, który jest źró-
dłem doskonalenia w przyszłości (Żukowska 2010: 5). To, na czym 
bazuje sam proces coachingu, to przede wszystkim partnerstwo, 
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wym planie rozwoju członków zespołu, a także nie wszyscy potrafią 
w dobrym stopniu wykorzystać umiejętności coachingowe do moty-
wowania zespołu (Bruce-Foulds i in. 2018: 237-238).

Podsumowanie

Dostrzeżenie potencjału w członkach organizacji jest domeną 
nurtu humanistycznego w zarządzaniu. Human resources to jeden 
z jej działów, który nie traktuje człowieka jako instrumentu wyko-
rzystywanego w procesie produkcji. Zakłada, że człowiek jest istotą 
kreatywną, która wykonuje pracę, by spełniać potrzeby nie tylko niż-
szego rzędu. Zidentyfikowanie ich i pomoc w ich zaspokojeniu mogą 
być czynnikiem, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności 
i wartości rynkowej produktu lub samej organizacji. Skuteczne moty-
wowanie jest uzależnione od wielu czynników, dlatego powinno mieć 
odpowiednie natężenie, aby zapewnić powodzenie całego procesu 
z korzyścią dla pracownika, jak i pracodawcy. Proces motywowania 
jest procesem złożonym i wymaga wykorzystania narzędzi indywidu-
alnie dopasowanych do konkretnej jednostki (pracownika). Wykorzy-
stanie coachingu w działaniach organizacji pozwala skuteczniej łączyć 
swoje zasoby i zwiększać konkurencyjność, co w efekcie przekłada 
się na maksymalizację zysku oraz optymalizację produkcji. Coaching 
w organizacji stanowi narzędzie, które rozwija wartości przez nią 
wyznawane, wspiera w ich wprowadzaniu oraz, biorąc pod uwagę 
skutki długofalowe, umożliwia bardziej skuteczne osiąganie celów za-
pisane w misji organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Podobnie jak 
motywacja, coaching może występować w kilku formach, zależnych 
od powiązania trenera z instytucją, której członkowie biorą udział 
w procesie oraz mieć na celu uświadomienie wartości, którymi or-
ganizacja się kieruje bądź chce się kierować. Uwagę zwraca się także 
na czynnik współpracy, mający szczególne znaczenie w coachingu ze-
społowym. Dyskusja wyników badań własnych wykazała, że proces 
coachingu jest utożsamiany z rozwojem osobistym oraz powinien 
zostać wprowadzony do środowiska pracowniczego. Teorie potrzeb 
stanowią jednocześnie teorie motywowania. Świadomość potrzeb 
pracowników, pragnień oraz możliwości ich zaspokojenia stanowią 
podstawę skutecznego skłaniania do bardziej wytężonego i efektyw-
nego działania.
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Rola menedżera w procesie coachingu

Na szczególną uwagę zasługuje inny rodzaj coachingu, przedsta-
wiany w literaturze przedmiotu, o którym nie wspomniano w powyż-
szym rozdziale. Polega on na tym, że manager liniowy przyjmuje po-
zycję coacha; sam coaching ma więc charakter wewnętrzny. Wiąże się 
to z nowoczesnym stylem zarządzania, w którym kierowanie ludźmi 
nie opiera się na nakazach i sztywnych instrukcjach, lecz na nakłonie-
niu do samodzielnego podejmowania działań w interesie organiza-
cji. Coaching prowadzony jest poprzez programy rozwojowe, które 
wzmacniają pozycję managerów jako liderów dzięki wykorzystywaniu 
umiejętności coachingowych. W ten sposób rozwijają styl przywód-
czy, czego efektem jest bardziej owocne komunikowanie się wewnątrz 
organizacji (Bruce-Foulds i in. 2018: 237). Coaching prowadzony przez 
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wpływu na wpływowych ludzi (...). To, co mówią i jak się zachowują, 
wyznacza odpowiednie standardy współpracującym z nimi ludziom” 
(Staar 2005: 15). Szkoleniem managerów zajmują się często trene-
rzy spoza organizacji, lecz coraz częściej to organizacje inwestują 
w osobę z nią związaną w specjalizowanie w tej dziedzinie, gdyż 
w dłuższej perspektywie wiąże się to z mniejszymi kosztami. Waż-
ne jest stworzenie warunków, które umożliwiłyby samodzielne 
działanie pracowników. Na równi traktuje się wykonywanie zadań 
przez podległych mu członków organizacji i ich rozwój. Kładą więc 
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zwiększenia zadowolenia z pracy. Zaletą takiego rozwiązania jest 
przede wszystkim to, że prowadzenie programu rozwojowego jest 
związane z możliwością wykorzystania w pracy nowych umiejęt-
ności. Managerowie liniowi dobrze znają organizację, jej kulturę, 
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