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Motywacja: wpływ coachingu 
na rozwój organizacji – ujęcie syntetyczne 

Motivation: the influence of coaching 
on organization’s development processes

Nowadays, the practice of managing organization is the ne-
cessity of every organization, and the traditional, conventional 
methods are not sufficient. The increasing number of managers 
start to notice the potential of human resources and the power 
of investment in this field. One of the most popular tools that are 
connected with the topic of human resources is coaching. The arti-
cle shows the influence of coaching on organization’s development 
processes.
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Praktyka zarządzania organizacją stała się koniecznością każ-
dego przedsięwzięcia, a tradycyjne metody rozwoju pracowników 
przestały wystarczać. Coraz więcej menedżerów i pracowników 
zarządu zaczyna nie tylko dostrzegać osobliwy potencjał uciele-
śniony w istocie zasobów ludzkich, ale również odczuwać zasadni-
czą potrzebę inwestowania w niego. Jednym z najpopularniejszych 
narzędzi rozwoju pracowników jest coaching. Niniejszy artykuł 
przedstawia wpływ coachingu na rozwój organizacji.

Słowa kluczowe: motywacja, coaching, zasoby ludzkie, rozwój.
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Współcześnie praktyka zarządzania organizacją stała się ko-
niecznością każdego przedsięwzięcia, mantrą rzeszy menedżerów 
i powszechną przepustką do sukcesu w świecie biznesu. 

Restrukturyzacja kondycji gospodarki społecznej, umiędzy-
narodowienie zasobów strategicznych oraz rosnące zapotrzebo-
wanie na wiedzę i innowacje to tylko niektóre z wyzwań, jakie 
nowa rzeczywistość organizacyjna rzuca przedsiębiorcom.

 Jednak z perspektywy prowadzenia działalności gospodar-
czej nie bez znaczenia pozostają także czynniki wewnętrzne od-
noszące się do endogenicznego charakteru instytucji i zasadniczo 
stanowiące o jej istocie. Zaliczyć do nich można między innymi 
takie jak (https://mfiles.pl/pl/index.php/Otoczenie_organizacji 
2017):

• zarząd – naczelny organ odpowiedzialny za procesy zarzą-
dzania strategicznego;

• właściciele – jednostki dysponujące prawem własności 
do organizacji;

• kultura organizacyjna – zbiór idei, wartości i koncepcji 
tworzących prymarny klimat instytucji;

• pracownicy – siła robocza; wykonawcy i realizatorzy za-
dań.

To właśnie ci ostatni, pracownicy, stanowią główny motor 
napędowy systemu organizacyjnego; ich wiedza, motywacja do 
działania, zdobyte doświadczenie, umiejętności oraz wrodzone 
i nabyte predyspozycje są kluczowym czynnikiem decydującym 
o rozwoju organizacji. Są więc oni nie tylko dodatkową siłą ro-
boczą, częścią składową przedsiębiorstwa, ale przede wszyst-
kim jego najcenniejszym zasobem. Na przestrzeni minionych 
wieków ewolucja koncepcji traktujących o człowieku w obrębie 

nauk o zarządzaniu i ekonomii wykrystalizowała nowy odłam 
badawczy – zarządzanie zasobami ludzkimi. W szerokim ujęciu 
termin ten odnosi się do ogółu mechanizmów i szeregu czynno-
ści związanych z personelem, obejmujących działania związane 
z pozyskiwaniem, modyfikowaniem oraz trwałym rozwojem ze-
społów pracowniczych celem wygenerowania wartości dodanej 
dla przedsiębiorstwa. Fundamentem koncepcji zarządzania zaso-
bami ludzkimi jest system motywowania pracowników (Leśniew-
ski, Berny 2011).

Istota i rodzaje motywacji w organizacji
Definicja, istota i cechy motywacji

Szczególną rolę w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 
i kształtowania ich jakości odgrywają systemy motywacyjne. Po-
wszechnie motywacja rozumiana jest jako poczucie względnej go-
towości do podejmowania działań oraz określonych aktywności 
wywołanych przez bodziec warunkujący zachowanie jednostki. 
Literatura przedmiotu wskazuje jednak na jej ekonomiczny cha-
rakter, tym samym definiując motywację jako czynnik określający 
kierunek, trwałość oraz poziom ogółu wysiłków podejmowanych 
przez poszczególne osoby w środowisku zawodowym ich pracy 
(Schermerhorn 2008). 

Z psychologicznego punktu widzenia zasadniczym aktywizato-
rem mechanizmu działania człowieka jest bodziec, czyli zmateria-
lizowana lub abstrakcyjna potrzeba, która nakreśla zarys dalszego 
działania i prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Cel ten ma 
charakter indywidualny i w dużej mierze uwarunkowany jest gamą 
indywidualnych preferencji, doświadczeń i poglądów jednostki. 

Motywacja jest więc procesem złożonym, a o jej strukturze 
i formie stanowią właściwości, które zostały przedstawione na ry-
sunku 1.
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cobiorca pozostaje w pełnej dyspozycji pracodawcy (Melich 1988). 
W szerokim ujęciu, z perspektywy przedsiębiorstwa, płaca spełnia 
5 elementarnych funkcji (Pietroń-Pyszczek 2007):

• funkcję kosztową – rozumianą również w kategoriach kosz-
tów, czyli dodatkowych opłat ponoszonych przez przedsię-
biorstwo na rzecz pracowników;

• funkcję dochodową – traktującą płacę jako prymarne źródło 
dochodu siły roboczej;

• funkcję społeczną – dotyczącą warunków społecznych śro-
dowiska zawodowego;

• funkcję rynkową – związaną z funkcjonowaniem rynku pracy 
oraz mechanizmem działania jego podmiotów;

• funkcję motywacyjną – kojarzoną jako jeden z motywato-
rów pobudzających człowieka do pracy.

Rysunek 2. Podział czynników motywacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://mfiles.pl/pl/index.
php/Czynniki_motywacyjne [24.04.2017].

Jednym z najpopularniejszych motywatorów płacowych jest 
płaca zasadnicza, czyli taka, która stanowi podstawowy element wy-
nagrodzenia uzyskiwanego przez pracowników. Jej wysokość jest ści-
śle związana z rodzajem i specyfiką wykonywanej pracy, a charakter 
regulowany przez przepisy Kodeksu Pracy (http://www.biznes-firma.
pl/wynagrodzenie-zasadnicze---wyjasnienie-pojecia/18455 2017). 
Do pozostałych, innych niż wyżej wymienione, czynników płacowych 
zalicza się:

• płacę czasową – uzależnioną od ilości przepracowanego 
czasu;

• płacę premiową – będącą dodatkowym wynagrodzeniem, 
uwarunkowanym wymiernymi efektami pracy (http://wy-
nagrodzenia.pl/artykul/motywacja-przez-wynagrodzenia 
2017);

• płacę zadaniową – podyktowaną realizacją zadania i wywią-
zaniem się z zobowiązań.

Drugą kategorią motywatorów są pozapłacowe czynniki moty-
wacyjne. Współcześnie to właśnie one postrzegane są jako bardziej 
efektywne, wydajne i skuteczne przez menedżerów. Przykładami 
pozapłacowych narzędzi są:

• wyjazdy integracyjne organizowane przez jednostkę zatrud-
niającą, jednocześnie będące ukłonem w stronę relacji in-
terpersonalnych pomiędzy pracownikami, pozwalające na 
integrację oraz zacieśnianie kontaktów członków organizacji;

• szkolenia tworzące wartość dodaną, która sprzyja rozwojowi 
kompetencji i umiejętności pracownika;

• świadczenia rzeczowe – dodatkowe świadczenia na rzecz 
pracobiorców wydawane przez zarząd organizacji;

Rysunek 1. Cechy motywacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.beyond-
theframe.pl/psychika-czlowieka/rola-motywacji-w-dzialaniu-czlowieka 
[23.04.2017].

W szerokim ujęciu kierunek motywacji warunkowany jest ce-
lem, czyli interesownością działania i wyraża się sfinalizowanym re-
zultatem wcześniej podejmowanych czynności. Teoria zarządzania 
traktująca o motywacji wskazuje na istnienie dwóch, odrębnych 
i kontrastujących ze sobą, kierunków:

• pragnienia osiągania – podyktowanego wewnętrzną aspira-
cją jednostki do samodzielnej realizacji zamierzeń (np. chęć 
awansu pracownika wyrażona jest silną potrzebą samoreali-
zacji, ambicji i rozwoju);

• pragnienia unikania – wyrażonego frustracją, niechęcią 
i lękiem; pojawiającego się w sytuacji, gdy człowiek chce 
czegoś uniknąć lub jego aspiracje i zaangażowanie zostają 
wyparte przez konieczność wywiązania się z zobowiązań.

O natężeniu motywacji z kolei decydują trzy determinanty: siła, 
wielkość oraz intensywność. Pierwsza z nich najczęściej utożsamiana 
jest z determinacją, a jej wyznacznikiem jest finalny stopień konse-
kwencji działania pracownika. Innymi słowy: im trudniej nakłonić go 
do zmiany kierunku swojego postępowania, tym silniejsza jest jego 
motywacja. Wielkość wyraża wymierną liczbę czynności niezbęd-
nych do osiągnięcia celu i ma charakter ilościowy. Intensywność na-
tomiast jest miarą abstrakcji mobilizacji i indywidualnej dyspozycji 
jednostki do wysiłku oraz podejmowania wyzwań w imię realizacji 
zamierzeń.

Typologia czynników motywacyjnych

Motywowanie jest obecnie uważane za jedną z podstawowych 
i zarazem najtrudniejszych do zrealizowania funkcji zarządzania. 
W praktyce polega ona na wywieraniu wpływu na podwładnych, 
ukierunkowaniu i modyfikowaniu ich zachowania w sposób zgodny 
z realizacją ogólnych założeń organizacji oraz jej misji. Na poziomie 
przedsiębiorstwa najczęściej spotykaną klasyfikacją czynników mo-
tywacyjnych (w psychologii określanych również mianem moty-
watorów) jest ich podział na czynniki płacowe oraz pozapłacowe. 
Podział ten został przedstawiony na rysunku 2.

W przypadku czynników płacowych kluczową rolę odgrywa 
pojęcie oraz istota płacy. Według A. Melicha płaca jest zasadniczą 
formą wynagrodzenia za wykonywaną pracę, ekwiwalentem sumy 
wysiłków i nakładów oraz efektów. Konotacja ta znajduje jednak 
swoje zastosowanie wyłącznie w przypadku pracy podporządkowa-
nej, czyli takiej, która wykonywana jest w danym czasie, gdy pra-
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• motywowanie pozytywne – z perspektywy nauk o człowieku 
pozytywna motywacja do pracy jest najbardziej skutecznym 
narzędziem aktywizującym jego rozwój.

Warto również mieć na uwadze, że nieodłącznym elementem 
każdego sprawnie funkcjonującego systemu motywacyjnego jest 
odpowiednie zarządzanie. To właśnie ono stanowi zasadniczy fun-
dament skutecznego rozwoju przedsiębiorstwa i decyduje o pomyśl-
ności podejmowanych przez niego działań. Ponieważ dla organizacji 
pracownicy są najcenniejszym zasobem stanowiącym o jej wartości, 
ich potrzeby – indywidualne, jak i społeczne, powinny być przez nią 
nie tylko zauważane, ale przede wszystkim zaspokajane. Zasadniczo 
pracownik, wraz z bagażem swoich psychospołecznych właściwości, 
jest elementem i częścią składową organizacji. Klasyczne konotacje 
traktujące go jako odrębne indywiduum zostały zdominowane przez 
współczesną zasadę procesu synergii i działania zbiorowego, gło-
szącą, że efekty końcowe osiągane przez zespół są niejednokrotnie 
większe, niż gdyby każdy z czynników uczestniczących w procesie 
działał osobno. Hołdując teorii, można wysnuć wnioski, że efek-
tywny pracownik to efektywna organizacja, a rozwój pracownika w 
sze rokiej perspektywie przekłada się również na rozwój organizacji.

Coaching jako forma rozwoju organizacji
Definicja, istota i rodzaje coachingu

Definicji coachingu jest wiele. Każdy z badaczy wysuwa inną 
teorię w oparciu o własne przekonania, doświadczenia i systemy 
poglądów. T. Landry traktuje coaching jako proces osiągania celów 
poprzez uwolnienie indywidualnego potencjału (Summerall, Levin 
2010), M. Downey utożsamia go ze sztuką uczenia się i rozwoju (Do-
wney 2003). Najpowszechniej jednak coaching określany jest jako 
złożony proces rozwoju indywidualnych kompetencji jednostki, któ-
ry nie tylko inspiruje i pobudza ją do działania, ale także kształtuje 
odpowiednie postawy i wpaja oczekiwane wartości, a w efekcie 
przyczynia się do realizacji zamierzonych celów. Obecnie coaching 
jest jednym z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających 
się narzędzi rozwoju osobistego. I chociaż z założenia miał być je-
dynie krótkoterminową formą dodatkowego wsparcia pracownika 
w jego życiu zawodowym, współczesna nauka poszerza jego istotę 
i definicję o aspekty dotyczące sfery życia osobistego, prywatne-
go jednostki, tym samym wskazując na istnienie kilku jego odmian 
i gałęzi. 

Najczęściej stosowanym kryterium podziału jest liczebność 
uczestników. I tak, ze względu na liczbę osób biorących udział w pro-
cesie coaching można podzielić na indywidualny i grupowy. Pierwszy 
z nich zorientowany jest na samodzielną i bezpośrednią współpracę 
klienta z coachem i w zależności od charakteru sesji coachingowej 
ukierunkowany może być na:

• realizację określonych zamierzeń pracownika;
• pomoc w odkryciu jego wewnętrznego potencjału; 
• pobudzenie go do działania;
• poprawę jakości jego życia.

W coachingu grupowym (w literaturze naukowej określanym 
również coachingiem zespołowym) uczestniczy nie pojedynczy 
pracownik, lecz cały zespół. Charakter procesu zazwyczaj związany 

• rozwój pracowników – działania mające na celu rozwinięcie 
potencjału zasobów ludzkich; najczęściej związane są z pro-
gramami inwestowania w kapitał ludzki. 

W zarządzaniu inwestowanie w kapitał ludzki odgrywa istotną 
rolę. Obejmuje ono szereg mechanizmów i działań związanych ko-
lejno z: pozyskiwaniem, rozwojem oraz zatrzymywaniem personelu 
w taki sposób, by służył on organizacji. Do inwestycji w kapitał ludz ki 
należą między innymi (Lipka 2010):

• inwestycje w marketing personalny; 
• inwestycje we wdrażanie koncepcji organizacji uczącej się;
• inwestycje w zaufanie;
• inwestycje w programy praca-życie;
• inwestycje w zarządzanie partycypacyjne;
• inwestycje w formułowanie i redefiniowanie strategii per-

sonalnych;
• inwestycje szkoleniowe;
• inwestycje z zakresu zarządzania wiedzą;
• inwestycje retencyjne;
• inwestycje przeobrażające kulturę organizacyjną;
• inwestycje w kontraktowanie pracy;
• inwestycje w łowienie i rozwój talentów;
• inwestycje w przywództwo i rozwój kreatywnych zespołów;
• inwestycje w rozwój przedsiębiorczości;
• inwestycje we wzrost różnorodności kapitału ludzkiego or-

ganizacji;
• inwestycje w warunki pracy;
• inwestycje w dodatkową opiekę medyczną;
• inwestycje w zarządzanie partycypacyjne;
• inwestycje w kooperencję;
• inwestycje w opanowanie konfliktów;
• inwestycje w badanie opinii pracobiorców;
• inwestycje w coaching.

Zasady skutecznego motywowania
 pracowników w przedsiębiorstwie

 Bez względu na specyfikę doboru narzędzi motywowania oraz 
ich rodzaju menedżerowie oraz zarząd organizacji powinni prze-
strzegać kilku uniwersalnych zasad usprawniających proces moty-
wacji, takich jak (Szałkowski 2000):

• motywowanie przez zróżnicowanie – zasada ta polega na 
zwiększeniu dywersyfikacji istoty czynników motywacyjnych 
w taki sposób, by zaspokajały one indywidualne oraz spo-
łeczne potrzeby pracowników oraz organizacji;

• szybkość stosowania bodźców – przez praktyków określana rów-
nież jako zasada niewielkiej odległości czasowej; zakłada ona, 
że każdy stymulator (kara bądź nagroda) działa najskuteczniej 
tylko wtedy, gdy odstęp czasu pomiędzy zaistniałym działaniem 
a otrzymaną karą bądź gratyfikacją jest możliwie jak najkrót-
szy; zwiększenie odległości czasu pomiędzy tymi sytuacjami;

• proporcjonalność – deklarująca, że otrzymana przez pra-
cownika forma gratyfikacji za wykonaną pracę powinna być, 
w miarę możliwości, proporcjonalna do ponoszonych przez 
niego nakładów oraz równomierna w kontekście osiągnięcia 
sfinalizowanych wyników;
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Wykres 1. Coaching a produktywność

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.slideshare.net/
atriagroup/coaching-in-nubmers-coaching-conference-play-a-world-game 
[24.04.2017].

Jak wynika z wykresu 1, w odczuciach personelu coaching 
w znacznym stopniu wpływa na poprawę jakości wykonywanej 
przez nich pracy. Aż 70% badanych wskazało na istotność narzędzi 
coachingu w kategoriach efektywności działania. Powodem takiego 
wyniku być może jest fakt, że wyspecjalizowany w swojej dziedzinie 
coach potrafi odpowiednio ukierunkować pracowników, jednocze-
śnie pozwalając na aktywizację ich wewnętrznych potencjałów. Po-
budzenie, samoświadomość i poczucie przynależności do organizacji 
sprawia, że jednostka jest zmotywowana, co z kolei w praktyce znaj-
duje swoje odzwierciedlenie w zwiększonej wydajności działań. Co 
istotne, 61% ankietowanych odpowiedziało również, że dostrzegło 
wyraźny związek coachingu z poprawą jakości zarządzania przed-
siębiorstwem. Z punktu widzenia przedsięwzięcia pojedynczy pra-
cownik jest zasobem, kolejnym czynnikiem wytwórczym, aktywnie 
biorącym udział w realizacji procesów gospodarczych. Organizacja 
jest więc kumulacją pojedynczych zasobów ludzkich, ich potencja-
łów, efektywności i sił, prowadzącą do utworzenia nowej wartości. 

Wykres 2. Coaching a pracownik

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.slideshare.net/
atriagroup/coaching-in-nubmers-coaching-conference-play-a-world-game 
[24.04.2017].

Wykres 2 przedstawia z kolei wpływ coachingu na pracowni-
ka. 80% respondentów zaznaczyło, że po skorzystaniu z konsultacji 
u coacha zauważyło u siebie wyraźną poprawę pewności siebie. Se-
sje coachingowe, z założenia, w swoim działaniu ukierunkowane są 
na dostrzeżenie indywidualnego potencjału jednostki, odkryciu go 
i wykorzystaniu w odpowiedni sposób. Partnerska relacja pomiędzy 

jest z zawodową sferą działalności człowieka, a klienci podzielają 
wspólne środowisko pracy. W tym wypadku praca coacha dotyczy 
wsparcia działalności i rozwoju całej grupy pracowniczej, reali-
zacji wspólnych celów i procesów włączania do pracy jednostek 
wykluczonych w działaniu zespołu. Coaching menedżerski z kolei 
skierowany jest na podniesienie efektywności kadry zarządzającej 
przedsiębiorstwem. Ponieważ jedną z głównych funkcji menedże-
ra jest motywowanie podwładnych, musi on nauczyć się wywierać 
wpływ na pracowników, tak aby ich działanie było zgodne z celami 
przedsiębiorstwa. Coaching biznesowy rozumiany jest w kategoriach 
pracy zawodowej i organizacji, i związany jest ze wsparciem przed-
siębiorców w ich działalności.

Rola coacha w organizacji

Coaching jest więc procesem opartym na fundamentach part-
nerskiej relacji pomiędzy coachem a klientem. Chociaż to właśnie 
osoba coachowana spełnia najważniejszą rolę podczas trwania pro-
cesu coachingowego – jej zasoby motywacji, doświadczenia oraz 
wyznawanych wartości są składnikiem decydującym o powodze-
niu i skuteczności sesji, to jednak postać coacha jest jej głównym 
„sprawcą” i aktywizatorem. Przez literaturę naukową coach okre-
ślany jest jako siła wspierająca proces rozwoju człowieka za pomocą 
specjalnie opracowanych technik, zadań oraz podejść (Zubrzycka-
-Nowak, Rybczyńska, Monostori 2010). Innymi słowy, coach to oso-
ba, która motywuje, wspiera i pobudza do działania jednostkę, tym 
samym pomagając jej osiągnąć zamierzony efekt. To trener, który 
poprzez odpowiednio sformułowane pytania wspiera pracownika 
w świadomym dokonywaniu ilościowych oraz jakościowych zmian. 
Dla coacha człowiek to kreatywna i ambitna istota, która jest cie-
kawa świata, otwarta na eksperymenty, nie boi się porażek, nigdy 
się nie poddaje i nieustannie chce się rozwijać, wspinając się na 
szczeblach własnych możliwości. To właśnie człowiek nadaje tempo 
oraz względny charakter rozmowy, coach dostosowuje się do rzu-
conych mu wyzwań, cały czas jednak mając na uwadze jego rozwój. 
Do najważniejszych cech, jakimi powinien kierować się w swoim 
działaniu coach, należą: cierpliwość, zaangażowanie, współdziała-
nie z pracownikiem oraz zgoda na popełnianie przez niego błędów. 
Reasumując, rola coacha w organizacji nie ogranicza się jedynie do 
wywierania wpływu na pracowników, ale również na podejmowaniu 
wszystkich czynności oraz działań związanych z zarządzaniem zaso-
bami ludzkimi, odkrywaniem, przekształcaniem i wykorzystywaniem 
potencjału pracowniczego, tak by w jak największym stopniu służył 
on organizacji.

Coaching a produktywność 

Współcześni menedżerowie, wychowani w generacji nieustan-
nych zmian, transformacji na płaszczyźnie socjologicznej i prze-
kształceń organizacyjnych, są w pełni świadomi potencjału uciele-
śnionego w zasobach ludzkich. To właśnie pracownicy są metaforą 
motoru napędowego sukcesu przedsięwzięcia, stanowią fundament 
rozwoju organizacji i są jej najcenniejszym zasobem, który – by 
tworzyć wartość dla organizacji, powinien być stale przekształcany 
i modyfikowany. Skuteczność stosowania metod coachingu została 
przedstawiona na wykresach 1 i 2.
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klientem a coachem nie tylko sprzyja swobodzie wypowiadania się 
i wyrażania swoich przekonań, ale przede wszystkim jest kluczem do 
poznania samego siebie, weryfikacji swoich słabych i silnych stron, 
co w efekcie przyczynia się do wzrostu samoświadomości jednost-
ki, tym samym zwiększając jej poczucie pewności siebie, co z kolei 
pomaga w poprawie relacji interpersonalnych między pracownika-
mi. Reasumując, dla organizacji ma szczególne znaczenie. Czerpiąc 
swoje założenia z nowoczesnych koncepcji i paradygmatów zarzą-
dzania, promuje zmianę i praktykę rozwijania kompetencji ludzi, tak 
by przekształcić ich w wartość dla organizacji.

Podsumowanie

Skuteczne zarządzanie organizacją nie jest już dodatkiem, a wy-
mogiem. Wychowani w rzeczywistości nieustannych zmian, turbu-
lencji na płaszczyźnie socjologicznej i przekształceń organizacyjnych 
menedżerowie są świadomi wzrastającej roli pracownika w organi-
zacji. Koncepcja traktująca człowieka jako jednostkę i swoiste indy-
widuum została zdominowana przez potencjał efektywności tkwią-
cy w zespolonych siłach roboczych. Pracownicy nie są już dłużej 
biernymi wykonawcami, ślepo realizującymi powierzone zadania, 
są najcenniejszym zasobem organizacji. Dlatego coraz więcej z nich 
zaczyna dostrzegać konieczność inwestowania w rozwój swojego 
personelu. W teorii zarządzania w rozwoju organizacji szczególną 
rolę odgrywają systemy motywacji. Motywowanie pracowników to 
proces wpływania na nich za pomocą odpowiednich środków, tak 
by ich działanie pokrywało się z ogólnymi zamierzeniami i dążeniami 
firmy, w której są zatrudnieni. Powszechnie za najskuteczniejsze na-
rzędzie motywowania uważa się coaching, nowy twór psychologicz-
ny będący połączeniem stosowanej nauki o człowieku i zarządzaniu. 
Coaching jako narzędzie rozwoju pracowników przyczynia się zarów-
no do jednostkowego, jak i całościowego podnoszenia kompetencji 
pracowników, tym samym przekształcając ich w trwałą wartość dla 
organizacji.
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