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Coaching jako uzupełnienie umiejętności 
doradców zawodu 

Coaching skills development
 for counselors

Coaching is based on a simple principle: every human has 
a huge potential to grow. This potential must be found, known, 
understood and focused properly. This happens by self-diagno-
sis, self-analysis, setting goals, and their gradual implementation. 
Coaching can be used for different problems and milestones in 
a person’s life, as well as in consulting. Coaching style of working 
with the client, supports some areas of counselors’ working mod-
els, as presented in Bożena Wojtasik’s typology. The author points 
out that the implementation of the coaching method, as a skills de-
velopment for counselors, may be the beginning of a new quality 
in their individual counseling, as a response to a new world event 
in work environment and also to customer needs.

Keywords: counseling, career counseling, coaching.

Coaching opiera się na prostym założeniu: każdy człowiek po-
siada ogromny potencjał i aby się rozwijać musi go w sobie odna-
leźć, dobrze poznać, zrozumieć oraz odpowiednio ukierunkować. 
Odbywa się to poprzez autodiagnozę, analizę siebie, wyznaczenie 
celów, a następnie ich stopniową realizację. Z coachingu można 
korzystać w przypadku różnych problemów i przełomowych mo-
mentów w życiu człowieka. Znajduje on również zastosowanie 
w doradztwie. Coachingowy styl pracy z klientem wspiera niektó-
re modele działalności doradcy zawodu w pespektywie typologii 
Bożeny Wojtasik. Autor zwraca uwagę, że wprowadzenie metody 
coachingu, jako uzupełnienia dotychczasowych umiejętności dorad-
ców zawodu może stać się początkiem nowej jakości indywidual-
nego doradztwa zawodowego, stanowiącego odpowiedź na nowe 
zjawiska w świecie pracy oraz same potrzeby klientów. 

Słowa kluczowe: poradnictwo, doradztwo zawodowe, coaching.
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Szybko postępujące zmiany rzeczywistości gospodar-
czej, w jakiej znalazło się społeczeństwo polskie, wymusza-
ją zwrócenie uwagi na konieczność kształtowania silnego, 
aktywnego, efektywnego, odpornego i elastycznego czło-
wieka, który skuteczniej będzie funkcjonował w swoim 
środowisku. Koniecznością staje się uzyskanie nowego, ak-
tualnego spojrzenia na modelowanie potencjału ludzkie-
go i przeniesienie go na praktykę kształtowania wymiaru 
funkcjonowania zawodowego (Gruszczyńska 2006). Cele 
poradnictwa zawodowego, rola doradcy zawo dowego, jak 
i sam charakter procesu doradczego ulegają nieustannym 
modyfikacjom, są redefiniowane zgodnie z wyzwaniami, 
jakie przed poradnictwem stawia dynamika zachodzących 
zmian (Pakulniewicz-Błońska 2011). Doradztwo zawodo-
we ma obowiązek służyć w sposób bardziej zaawansowany 
niż do tej pory. Ma to czynić poprzez ustalanie i usuwanie 
barier rozwoju potencjału ludzkiego w jego zawodowym 
wymiarze, jak i wyznaczać warunki dalszego, dynamicznego 
rozwoju związanego z podniesieniem aktywności i efektyw-
ności (Gruszczyńska 2006). „(…) Postępująca tendencja do 
indywidualizacji jednostki, gwałtownie zmieniająca się sy-

tuacja gospodarcza i społeczna oraz związana z tymi zjawi-
skami koniecz ność ciągłego redefiniowania własnej roli za-
wodowej sprawiają, że klasycznie pojmowane poradnictwo 
zawodowe, rozumiane jako usługa polegająca na udzieleniu 
pomocy jednostce w wyborze zawodu, ścieżki kształcenia 
czy znalezieniu miejsca na rynku pracy, zaczyna być stop-
niowo zastępowane ideą poradnictwa jako usługi dostęp-
nej każdemu i na każdym etapie życia, której celem nie jest 
wyłącznie rozwiązanie problemów zawodowych klienta, 
lecz wspieranie go w sze roko rozumianym rozwoju zawo-
dowym”. Profesjonalne doradztwo zawodowe powinno 
mieć na celu „(…) pomoc jednostkom w każdym wieku, na 
dowolnym etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakre-
sie edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc 
w zarządzaniu własną karierą zawodową” (Sultana 2004: 
6). Konieczność kontrolowania własnego miejsca na rynku 
pracy, nieustannego aktualizowania i doskonalenia kompe-
tencji zawodowych, podążania za szybko pojawiającymi się 
zmianami społeczno-gospodarczymi, trendami, tendencja-
mi i zjawiskami w świecie pracy, połączone ze wzrostem 
znaczenia holistycznego podejścia do rozwoju człowieka, 
zgodnie z którym wyznacznikiem rozwoju osobistego i sa-
morealizacji jest integracja poszczególnych obszarów życia, 
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nego, co będzie wprowadzało i utrzymywało go w ruchu, 
popychało ku rozwojowi. U podstaw tego rozwoju znajduje 
się przekonanie – jedna ze sztandarowych zasad coachin-
gu – o nieogra niczonych wręcz możliwościach i potencjale 
jednostki, które jednocześnie stwa rzają olbrzymie szanse 
na postęp, przekraczanie własnych ograniczeń, eksploro-
wanie nowych, nieznanych obszarów samego siebie i świa-
ta zewnętrznego. Stwarza to jednak z drugiej strony pew-
ne zagrożenie, polegające na łatwości zagubienia się we 
współczesnym świecie, w którego dynamice ścierają się 
skrajne tendencje (Pakulniewicz-Błońska 2011). Dlatego 
też w odpowiedzi na potrzeby klientów wymagających in-
nego, bardziej nowatorskiego podejścia niż stosowane do 
tej pory, poradnictwo powinno rozważyć zaadoptowanie 
coachingu do potrzeb doradców zawodowych.

W dalszej części artykułu zostanie zaprezentowana 
analiza dotycząca zakresu i charakteru elementów wspól-
nych i odmiennych działalności doradcy zawodu według 
typologii B. Wojtasik i coachingu. 

Pięć modeli działalności doradcy zawodu 
w zestawieniu z metodą coachingu

Na sposób pracy z klientem wpływa zakres zadań, jaki 
przed sobą stawia doradca i styl pra cy, jakim się posługuje. 
B. Wojtasik (Wojtasik 1994) wyróżnia pięć modeli działal-
ności doradcy zawodu wpisujących się w teoretyczne typy 
poradnictwa. Są one następujące: ekspert, informator, 
konsul tant, spolegliwy opiekun i leseferysta. 

W celu zaprezentowania zakresu i charakteru elemen-
tów wspólnych i odmiennych działalności doradcy zawo-
du i coachingu, na początku zostanie wyjaśnione pojęcie 
„coaching”, a następnie przedstawiony opis modeli dzia-
łalności doradcy zawodu z komentarzem odnoszącym się 
do metody coachingu. 

Starając się zdefiniować pojęcie coachingu, można 
powiedzieć, że jest to „(…) proces mający pomóc ludziom 
w osiąganiu lepszych wyników działań” (Parsloe 1998: 10). 
Według Międzynarodowej Federacji Coachów (ang. Inter-
national Coach Federation – ICF), największej na świecie 
organizacji zrzeszającej coachów, „(…) coaching to trwająca 
przez określony czas relacja między coachem a klientem, 
która pomaga mu osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim 
życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching 
klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje 
osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia” (http://www.
icf.org.pl 2016). Stanowi formę pomocy oraz samopomocy. 
Nie jest jednak psychoterapią czy poradnictwem psycho-
logicznym. W coachingu zakłada się, że klient funkcjonuje 
normalnie i jest całkowicie zdrowy psychicznie, a pomoc 

przesuwają klasycznie rozumiane poradnictwo zawodowe 
w kierunku coachingu (Pakulniewicz-Błońska 2011).

Raport zrealizowany w 2003 roku na zlecenie Komisji 
Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) na podstawie przeglądu w niektórych krajach 
członkowskich OECD strategii usług informacji zawodowej 
i poradnictwa zawodowego (Krawiec 2006) wykazał w ba-
danych krajach – w tym także w Polsce – że poradnictwo 
dla uczniów to przede wszystkim „pakiety”, zawierające 
zbiór informacji o możliwościach dalszego kształcenia, 
ogólną wiedzę z zakresu zawodoznawstwa oraz określanie 
predyspozycji zawodowych. W wyniku takiego podejścia, 
uczeń bardzo często pozostawał sam z zestawem wielu 
informacji lub był zdany na pomoc najbliższych „niepro-
fesjonalistów”, albo na dyrektywne wskazówki specjali-
stów czy nauczycieli. W odniesieniu do osób bezrobotnych 
poszukujących pracy, doradztwo polegało na wskazaniu 
aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy, czy sposobów 
dostosowania posiadanych przez bezrobotnego kwalifika-
cji do konkretnych stanowisk pracy. Jak twierdzą autorzy 
raportu i beneficjenci działalności Urzędów Pracy, udział 
doradców zawodowych w pracy dla pojedynczego bezro-
botnego był niewystarczający. Kontakt z doradcą zawodo-
wym zajmował bardzo niewielką część czasu poświęcone-
go na korzystanie z usług Urzędu – a większość tego czasu 
zajmowały sprawy czysto administracyjne (Krawiec 2006). 
Na szczęście podejście to stopniowo zaczęło być uzupełnia-
ne przez nowe formy pracy, wyrosłe nie tylko lub nie tyle 
z rozwijania i wzbogacania dotychczasowych praktyk, ale 
z nowego podejścia do poradnictwa, wymuszonego proce-
sami rozwoju i globalizacji (Krawiec 2006) oraz samymi po-
trzebami klientów. „(…) Model poradnictwa dyrektywnego 
powoli zastępowany jest modelem poradnictwa liberalnego 
lub dialogowego, co sukcesywnie przesuwa poradnictwo 
jako takie w kierunku coachingu kariery. Świadczy o tym 
wiele kwestii, począwszy od zmian w założeniach dotyczą-
cych celu procesu doradczego i definiowania jego rezulta-
tów, roli doradcy w tym procesie, sposobu postrzegania 
klienta, po – będące konsekwencją poprzednich – zmiany 
przebiegu procesu doradczego, doborze i stosowaniu me-
tod pracy z klientem, czy wreszcie – zmiany w charakterze 
relacji doradca-klient” (Pakulniewicz-Błońska 2011: 365). 
Obserwowany kierunek zmian jest naturalną konsekwen-
cją, a tym samym odpowiedzią na potrzeby jednostki we 
współczesnym świe cie, w którym człowiek żąda bardziej in-
dywidualnego i podmiotowego podejścia do swojej osoby. 
W takiej rzeczywistości nie wystarczy już doradzać. Klient 
procesu doradczego potrzebuje czegoś więcej niż jak do 
tej pory zwykłej porady. Potrzebuje ogniw, pośredników, 
uproszczeń, inspiracji, czegoś nowatorskiego i motywacyj-

http://www.icf.org.pl
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koncentrowana jest na jego teraźniejszości i przyszłości. 
Coaching stanowi formę pomocy w osiąganiu lepszych 
wyników w przeróżnych sferach życia klienta. S. Thor-
pe w Podręczniku coachingu pisze, iż coaching to relacja 
pomocy klientowi we wzmacnianiu i udoskonalaniu jego 
potencjału poprzez refleksję nad tym, w jaki sposób wyko-
rzystuje konkretną umiejętność i wiedzę w praktyce (Thor-
pe, Clifford 2011). Coaching prowadzony jest przez osobę 
zwaną coachem, co oznacza po prostu trenera osobistego, 
a cała relacja oparta jest na partnerstwie między stronami. 
M. Downey wskazuje, że „(…) coaching jest sztuką – w tym 
sensie, że gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć 
się technika. Trener w pełni angażuje się w pracę z pod-
opiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca 
dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i part-
nerstwo” (Parsloe, Wray 2002: 48). Zadaniem coacha jest 
podążanie za klientem, wspieranie go w działaniach, żeby 
osiągnął jak najlepsze wyniki w tej dziedzinie, którą obej-
muje proces coachingu. Według Międzynarodowej Fede-
racji Coachów (ICF) coaching to interaktywny proces, który 
pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przy-
spieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. 
Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związa-
nymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem 
i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci 
ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, 
podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich 
naturalnych umiejętności (https://szkoleniadoradowzawo-
dowych.wordpress.com/2011/08/15/coaching-kariery-a-
-doradztwo-zawodowe 2016).

Przybliżenie definicji coachingu pozwala na określenie 
w jakim modelu działalności doradcy zawodu oraz w jakim 
zakresie można zastosować metodę coachingu do potrzeb 
poradnictwa. 

Doradca ekspert – prezentuje poradnictwo dyrektyw-
ne. Stosunki społeczne pomiędzy ekspertem a radzącym się 
można rozpatrywać w relacji zależności i podporządkowa-
nia, która zakłada znaczną przewagę doradcy nad radzącym 
się. Doradca to ekspert, który ma dużą wiedzę, doświadcze-
nie, wie co dla danego klienta jest najlepsze. Ekspert jest 
przekonany o swojej racji, zakłada, że jeżeli radzący dosto-
suje się do porady, rezultaty będą zgodne z przewidywania-
mi. Radzący się jest tylko wykonawcą poleceń i instrukcji. 
Głównym problemem, który musi rozwiązać doradca za-
wodu-ekspert, jest wybór zawodu dla radzącego się. Inne 
problemy osoby radzącej się przeważnie nie są specjalnie 
brane pod uwagę, choć trudności w wyborze zawodu mogą 
okazać się wierzchołkiem góry lodowej. Dla eksperta wybór 
zawodu jest jednorazowym aktem. To doradca diagnozuje, 
a także podejmuje decyzję za radzącego się, zatem odpo-

wiedzialność za wybór leży po stronie eksperta, a zainte-
resowany pozostaje biernym podmiotem udzielonej mu 
usługi (Wojtasik 1994).

Doradca zawodu informator – prezentuje poradnictwo 
również dyrektywne. W tym modelu doradca może wystę-
pować w dwóch rolach: jako nadawca i jako odbiorca infor-
macji. Jeżeli komunikacja jest jednokierunkowa, wówczas 
współzależność określana jest jako asymetryczna (pochy-
ła) i utożsamiana z poradnictwem dyrektywnym. Jeżeli role 
nadawcy i odbiorcy będą się zmieniały, czyli będą podej-
mowane raz przez radzącego się, a raz przez doradcę, to 
ich wpływ będzie dwustronny, nastąpi wówczas działanie 
symetryczne (równoległe). Przedmiotem działania dorad-
cy informatora nie jest jednostka, ale jej problem, który 
w trakcie rozwiązywania staje się również problemem do-
radcy, jednak w innym zakresie aniżeli osoby radzącej się. 
Metodą działania doradcy w tym modelu jest gromadzenie, 
selekcjonowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji. 
Doradca zajmuje się propagowaniem, jego zdaniem, najlep-
szego zawodu dla radzącego się (Wojtasik 1994). Z uwagi na 
sposób i zadania jakie przypisano roli doradcy zawodu eks-
perta i informatora, coaching nie może zostać wykorzystany 
przy realizacji tych ról. W coachingowym stylu doradztwa, 
doradca-coach nie może wchodzić w rolę decydenta, gdyż 
odbiera prawo klientowi do panowania nad swoim życiem 
i istniejącym problemem. Niosąc ratunek, aktywnie lub 
podświadomie daje mu do zrozumienia, że jest zbyt słaby 
(nie ma wiedzy i umiejętności), aby samemu rozwiązać pro-
blem. Przyjęcie roli decydenta sugeruje również, że klient 
nie jest w stanie samodzielnie kierować swoimi wybora-
mi, stając się jednostką zależną, uległą, „słabszą”. Uznając 
klienta za słabszego i dokonując bezpośredniej pomocy 
poprzez dawanie rad lub sugestii, doradca-coach wpada 
w większą pułapkę. Traci wiarę, że klient posiada wszystkie 
niezbędne zasoby, by rozwiązać własny problem i podjąć 
decyzję. Jest to jednocześnie wykroczenie przeciwko głów-
nym zasadom coachingu mówiącym, że klient jest źródłem 
zasobów, dzięki którym może sobie pomóc, czy też zasadzie 
mówiącej o tym, że klient i coach są sobie równi, a podsta-
wą ich współpracy jest partnerstwo oparte na bezwzględ-
nym szacunku i zaufaniu (Brzeziński 2012). Wszelkie podej-
ścia dyrektywne są odrzucane przez coaching w związku 
z leżącą u podstaw tej metody filozofią interakcji, skutkującą 
specyficzną metodologią prowadzenia rozmowy i konkretny-
mi narzędziami pracy mówiącą, że „(…) coaching to stymulo-
wanie osób do samodzielnego podejmowania decyzji” (Kuc 
2008: 90). A. Cooper i O. Cooper dodają, że „(…) coaching to 
profesjonalna obsługa, która stosuje sprawdzone metody 
pracy z daną osobą, aby skutecznie osiągać wyniki, których 
ta osoba chce w każdym aspekcie życia zawodowego i oso-
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jednego z nich (doradcę) cechuje większe doświadczenie 
i odpowiednie kompetencje. Doradca i radzący się z zało-
żenia są partnerami, którzy nawiązują dialog. Radzący się 
jest jednostką twórczą i samodzielną, kieruje sam swoim 
losem, jednak w pewnych sytuacjach może potrzebować 
pomocy. Wtedy doradca dostarcza mu nowych informacji, 
doświadczeń, inaczej organizuje informacje już przez niego 
posiadane, wspólnie z radzącym się rozwiązuje problemy. 
Ten typ doradcy zajmuje się przekazywaniem, analizowa-
niem informacji nie tylko o zawodach, ale również o oso-
bie radzącej się. Celem działania doradcy konsultanta jest 
udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowej 
przez poznanie radzącego się, poznanie zawodów oraz do-
pasowanie do potrzeb klienta. Podstawową metodą działa-
nia konsultanta jest udzielanie porad. Porada taka powinna 
mieć charakter rozmowy dwóch partnerów. Doradca nie 
powinien namawiać ani wywierać nacisku, a nawet suge-
rować, ale przez ukazywanie różnych możliwości i dyskusję 
przygotować klienta do samodzielnych wyborów (Wojtasik 
1994). Doradca zawodu spolegliwy opiekun – to doradca, 
który oferuje oparcie w trudnych chwilach, wytwarza at-
mosferę opiekuńczości. Nie wchodzi jednak w rolę wiedzą-
cego lepiej, nie poucza. Przyjmuję rolę „starszego kolegi lub 
brata”, który posiada autorytet. W takim modelu nie narzu-
ca on swojego zdania ale sugeruje rozwiązania oraz podsu-
wa propozycje. Doradca posługuje się metodami wpływu 
osobistego i sytuacyjnego. Pobudza, stymuluje, nie narzuca 
zdania, ale proszony nie odmawia udzielenia porady. Zada-
niem doradcy jest wspieranie, podtrzymywanie i łagodne 
ukierunkowanie aktywności radzącego się, aby uwierzył we 
własne siły i sam mógł sobie pomóc; rola doradcy polega 
na wspomaganiu rozwoju, otwieraniu osobowości, jest re-
alizacją formy wychowania bez przymusu. W modelu tym 
radzący się został umieszczony na pierwszym miejscu, aby 
podkreślić jego znaczenie i aktywność. Radzący się nie jest 
jednostką bierną, ale świadomie działającym podmiotem, 
a nawet inicjatorem i kreatorem układu. Stroną czynną 
pozostaje bezwzględnie klient. To klient dokonuje wyboru 
i on sam ponosi jego konsekwencje (Wojtasik 1994). Do-
radca zawodu leseferysta – prezentuje poradnictwo libe-
ralne. Termin lesferyzm wywodzi się z języka francuskiego 
i znaczy: „dajcie ludziom czynić co im się podoba”. Doradza 
w tej roli nie przeszkadza, nie wtrąca się, pozostawia klien-
towi wolną rękę i swobodę działania. Nie wysuwa propo-
zycji czy sugestii, nie ocenia, nie krytykuje, nie poucza. Jest 
cierpliwym słuchaczem, zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
i zaufania do własnych sił osoby radzącej się. Podmiotem 
najbardziej aktywnym jest radzący się. Sam koncentruje się 
na własnym postępowaniu, dąży do tego, by przez własny 
rozwój „przerosnąć problem”. Rola doradcy ogranicza się 

bistego. Celem coachingu jest usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają tym osobom osiąganie ich celów” (Cooper, 
Cooper 2009: 34).

Analizując przeobrażenia usługi doradczej można za-
uważyć odejście od poradnictwa dyrektywnego, w którym 
doradca występował jako ekspert czy informator. Sama 
twórczyni modeli działalności doradcy zawodu B. Wojtasik 
wskazuje, że „(…) zadaniem doradcy zawodowego jest sty-
mulacja radzącego się do samopoznania, samooceny, po-
znawania zawodów i szkół, aby mógł sam wybrać własną 
drogę rozwoju zawodowego. Doradca powinien wzmacniać, 
ukierunkowywać klienta, nie dając mu gotowych recept” 
(Wojtasik 1997: 34). Takie podejście jest przede wszystkim 
szczególnie pielęgnowane i stosowane w metodzie coachin-
gu. Rolą współczesnego doradcy-coacha nie jest zmienianie 
człowie ka, ale jak najlepsze zrozumienie i pobudzanie jego 
refleksyjności, aby ten, przy wsparciu doradcy, mógł sam 
kształtować swoją tożsa mość (Wojtasik 2005). 

G. O’Donovan, filozof, a zarazem twórca jednej z naj-
znamienitszych szkół coachingu na świecie – Noble Man-
hattan Coaching, definiuje coaching jako sposób na osią-
ganie rezultatów, dzięki wsparciu, motywacji i prowadzeniu 
do celu przez osobę coacha (http://www.noblemanhattan.
pl 2016). E. Fisher dodaje, że coaching umożliwia koncen-
trację na osobie, na jej refleksjach i działaniach, dzięki cze-
mu następuje poprawa jakości życia klienta (O’Donohue, 
Fisher 2008). M. Malewski natomiast podkreśla zmianę 
w roli do radcy zawodowego, dla którego najważniejszym 
zadaniem jest „bycie z innymi”, emocjonalna solidarność 
z osobami zmagającymi się ze swo im losem (Wojtasik 
2005). B. Wojtasik wprowadza „doradcę środ ka” – kon-
sultanta, który posiada pozytywne cechy doradcy liberal-
nego, jak i kompetencje doradcy dyrektywnego (Wojtasik 
1997). Zauważyć można, że opisy współczesnych twórców 
przesuwają poradnictwo w kierunku obszarów realizowa-
nych przez metodę coachingu. Zasady coachingu odgórnie 
odrzucają wszystko, co jest związane z dyrektywnym po-
dejściem. Coach też nie musi być specjalistą w dziedzinie, 
w której klient chce stawiać sobie cele i osiągać sukcesy. 
Zrozumiałe jest jednak, że doradca-coach powinien mieć 
wiedzę w zakresie, w którym doradza, stąd też mowa jedy-
nie o zaadoptowaniu coachingowego stylu do indywidual-
nego doradztwa zawodowego. 

Kontynuując rozważania nad zaadaptowaniem co-
achingu do poradnictwa zawodowego poniżej przedstawio-
ny został uzasadniony możliwy zakres tego zastosowania. 
Doradca zawodu konsultant – prezentuje poradnictwo 
dialogowe. W modelu działalności doradcy konsultanta 
są dwa działające podmioty: doradca i radzący się – cha-
rakteryzują się one aktywnością, są badaczami, przy czym 

http://www.noblemanhattan.pl
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do wsparcia działań będących wynikiem przemian i wybo-
rów świadomie dokonywanych przez klienta. Jest to model, 
który nie jest w sposób bezpośredni związany z wyborem 
zawodu, ale dzięki niemu klienci mogą ćwiczyć i doskonalić 
umiejętności podejmowania decyzji oraz mogą lepiej po-
znać siebie (Wojtasik 1994).

Przedstawione powyżej modele realizowane są przez 
podejście coachingowe, które oprócz tego, co już do tej 
pory zostało zaprezentowane, dysponuje nowatorskimi 
metodami i technikami wyrosłymi z historycznej ewolucji 
metody coachingu, a w szczególności z korzystania z dzie-
dziny psychologii. Coach kieruje się złotą zasadą mówiącą, 
że poprzez zadawanie odpowiednich pytań, stawianiu wy-
zwań i udzielaniu wsparcia klientowi, ten zaczyna korzystać 
z własnych zasobów (Rogers 2010). T. Landry twierdzi, że 
coaching pomaga w osiąganiu istotnych celów, dzięki uwal-
nianiu indywidualnego potencjału (Landry, Wiley 2010). 
W ten sposób odkryte i wypracowane rozwiązania uznawa-
ne są jako „własne”, przez co stają się akceptowalne, a mo-
tywacja do ich realizacji wzrasta. Coaching zatem polega na 
wspieraniu aktywnych działań klienta, który po zrozumieniu 
swojego problemu, wyznaczeniu nowych celów, będących 
wynikiem jego świadomych i samodzielnych decyzji, będzie 
dążył do ich realizacji. Należy zatem unikać wszystkich sy-
tuacji podsuwania klientowi rozwiązań, udzielania mu rad 
czy osobistego wybawiania z kłopotów. Klient „musi” zatem 
sam określić swoje kompetencje, umiejętności, zdolności, 
potrzeby czy marzenia. 

Omówienie zostały obie formy wspierania jednostek 
w rozwoju zawodowym: poradnictwo zawodowe i co-
aching, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, 
które są kluczowe w jednym i drugim przypadku oraz sta-
nowią o istocie procesów: doradczego i coachingowego           
i, zarazem, je różnicują. W tym miejscu artykułu chciałbym 
postawić następujące pytania: czy zatem coaching nie jest 
tym samym, co doradztwo zawodowe? Czy nie jest to ko-
lejna modna i chwytliwa idea na określenie tego, co już od 
dawna jest nam znane i ma się całkiem dobrze? Nie wydaje 
mi się bym potrafił w tak krótkiej rozprawie odpowiedzieć 
na to pytanie rozwiawszy wszystkie wątpliwości i kwestie. 
Na tym etapie analizy, odpowiedź będzie brzmiała tak i nie. 
Coaching może być tym samym lub bardzo mocno zbliżyć 
się do doradztwa, jeśli doradca odstąpi od dyrektywnego 
stylu pracy z klientem. Będzie nastawiony na empatyczną 
relację partnerską, pozwalającą klientowi na dokonywanie 
w obecności doradcy-coacha głębszych analiz i zwiększa-
nie otwartości. Coaching nie jest jednak tym samym, co 
doradztwo z jednego zasadniczego powodu – coach nie 
dostarcza porad. Dlatego też pojęcia te nie mogą być utoż-
samiane. Możliwe jest jednak zaadaptowanie metody co-

achingu do potrzeb poradnictwa, wówczas będziemy mó-
wili o stylu coachingowym w doradztwie zawodowym lub 
doradcy w roli coacha. 

Praktyczne implikacje coachingu 
w poradnictwie zawodowym

Richard N. Bolles w swojej bestsellerowej książce „Ja-
kiego koloru jest Twój spadochron?” za najbardziej efek-
tywny – gwarantujący aż 86% szansy na sukces – sposób 
poszukiwania pracy podaje metodę Life-Changing-Job-Hunt 
(szukanie pracy, która odmieni Twoje życie) (http://www.
jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe 2016). Autor 
w swoim podejściu wykorzystuje metodę coachingu. Na 
samym początku klient powinien zidentyfikować i skatalo-
gować posiadane umiejętności i zasoby, ale tylko te, które 
przynoszą mu najwięcej radości i możliwości. Jak podaje 
druga co do wielkości organizacja zrzeszająca profesjo-
nalnych coachów „(…) coaching jest procesem, którego 
głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie 
go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, 
w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby” (www.icc-
poland.pl 2015). Autodiagnoza i wgląd w siebie, znajomość 
swoich mocnych stron, wiedza o tym co sprawia kliento-
wi przyjemność, umiejętność odpowiedzi na pytania za 
co szanują go ludzie, z jakimi problemami do niego przy-
chodzą, pozwala ustalić „w czym klient jest dobry”. Punkt 
ten stanowi początek planowania rozwoju i ścieżki kariery 
zawodowej. Kolejny krok pracy z klientem polega na okre-
śleniu, gdzie będą wykorzystywane umiejętności klienta, 
jakie środowisko, miejsce, ludzie, rzeczy, informacje będą 
stymulować jego dalszy rozwój. I dopiero po uzyskaniu tych 
informacji, klient powinien zastanowić się nad pytaniem, 
jak chce osiągnąć swój cel zawodowy. Jak twierdzi Richard 
N. Bolles ten moment jest najlepszy do stosowania pytań 
o charakterze coachingowym (http://www.jobcoaching.
com.pl/doradztwo-zawodowe 2016):

• które z posiadanych przez klienta zasobów, umie-
jętności, wiedzy, talentów, cech będą szczególnie 
przydatne w realizacji jego zawodowego celu?

• jakiej wiedzy, umiejętności, doświadczenia potrze-
buje klient, aby zrealizować wytyczony cel?

• co jeszcze warto zdobyć (czego klientowi jeszcze 
brakuje), aby osiągnąć cel?

• jak klient poradzi sobie z wewnętrznymi (zachowa-
nia, przyzwyczajenia, przekonania) i zewnętrznymi 
barierami, które mogą utrudniać mu dojście do 
celu?

• kto może wesprzeć klienta w realizacji celu?

http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe
http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe
http://www.iccpoland.pl
http://www.iccpoland.pl
http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe
http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe
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• co konkretnie zrobi klient w pierwszej kolejności, 
aby osiągnąć swój cel? 

Przy tym dodaje, że do tej pory proces doradztwa za-
wodowego prowadził używając metod coachingowych, któ-
re w jego odczuciu wykorzystywane być powinny w szcze-
gólności w fazie początkowej prowadzenia procesu dorad-
czego (http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawo-
dowe 2016). Klient, który efektywnie korzysta ze wsparcia 
doradcy-coacha, poprzez ukierunkowanie własnych planów 
i działań na osiąganie ważnych dla siebie zamierzeń, nie 
prosząc przy tym o rady staje się bardziej świadomy waż-
nych wartości i celów życiowych. Poznaje swoje zasoby, 
możliwości realizacji poszczególnych wyzwań, ale i rów-
nież barier i ograniczeń. Dzięki temu klient uzyskuje więk-
szą efektywność i produktywność. Wzrasta jego poczucie 
wartości oraz zaufania do siebie i swoich możliwości. Staje 
się bardziej przedsiębiorczy i kreatywny (Brzeziński 2012). 
Na tym etapie to klient jest ekspertem od własnego życia, 
a doradca-coach ma za zadanie wesprzeć go w odkrywaniu 
własnych zasobów, sprawdzaniu, co sprawia mu radość, 
daje satysfakcję, a czego z kolei się obawia. I dopiero wtedy, 
kiedy klient zdefiniuje swój cel zawodowy, popracuje z we-
wnętrzną motywacją i przekonaniami, przychodzi czas na 
fazę ekspercką, czysto doradczą, polegającą na pracy z CV, 
listem motywacyjnym i sposobem prezentacji na rozmowie 
rekrutacyjnej (http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-
-zawodowe 2016). 

Podsumowanie 

Niniejszy artykuł stanowi połączenie zagadnień teore-
tycznych, poruszanych w dostępnej literaturze przedmio-
tu oraz wniosków, opracowanych na podstawie praktycz-
nych doświadczeń doradców i coachów. Opracowanie to 
może posłużyć doradcom zawodowym jako inspiracja do 
doskonalenia własnego warsztatu pracy. Analizowane za-
gadnienia stanowią propozycję rozwiązań w sytuacji braku 
znormalizowanych i określonych systemowo standardów 
pracy doradcy zawodowego. Ograniczone możliwości zwią-
zane z koniecznością ujęcia szerokiej tematyki zaprezento-
wania zakresu i charakteru elementów wspólnych i od-
miennych działalności doradcy zawodu i coachingu w jed-
nej krótkiej publikacji, uniemożliwiają wyczerpanie tematu. 
Tekst zatem stanowi jedynie zarys zagadnienia i wstęp do 
szerszego poznania metody coachingu i możliwości jej za-
adaptowania do potrzeb doradztwa zawodowego. 
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