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Zdaniem K. Ornackiej ponowoczesna praca socjalna jest specyficzną aktywnością 

profesjonalną. Jest ukierunkowana na zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów 

powstających w relacjach międzyludzkich oraz wzmacnianie i wyzwalanie ludzi dla 

wzbogacenia ich dobrostanu. Praca socjalna nieustannie staje w obliczu nowych wyzwań  

i nowych problemów. Coaching, z uwagi na swoje metodologiczne założenia i elastyczność 

uwarunkowaną sytuacją jednostki, może stanowić bardzo efektywne narzędzie pracy  

z "osobami podatnymi na zranienie" (Ornacka 2008, s. 186-199). 

Coaching - angielska nazwa pochodzi od powozu, kolaski, dyliżansu. To pojęcie 

oznaczało także kozła, na którym siedzi woźnica, samego woźnicę, a nawet miejsce,  

w którym garażowano powozy. Określano nim również bagaż oraz torby podróżne. W krajach 

angielskojęzycznych możemy spotkać słowo coaching na przykład na tramwajach, wagonach  

czy autobusach. Współcześnie słowo to, w języku angielskim, określa trenera sportowego. 

Najbardziej trafne polskie określenie coachingu to: trening rozwoju osobistego, a w 

przypadku trenowania grupy jest to trening rozwoju zespołowego (coaching.dao.pl. Złote 

zasady twojego rozwoju). 

Coaching jest to szczególna relacja zachodząca między coachem a klientem. Jego celem 

jest wspieranie jednostki w wykorzystaniu własnego potencjału, w procesie dokonywania 

życiowej zmiany. Rolą coacha jest towarzyszenie i wspieranie osoby w wykorzystaniu całego 

swojego potencjału w procesie zmiany. Podstawowe założenia coachingu:  

1. „Klient jest źródłem zasobów, dzięki którym może dokonać zmiany.  

2. Klient posiada wybór, w jaki sposób wykorzysta swój potencjał. 



 

 

3. Klient odpowiedzialny jest za podjęcie działań oraz za ich konsekwencje" (Drdzeń). 

Coach w swojej pracy wykorzystuje zestaw technik oraz narzędzi dostosowanych do potrzeb 

klienta. Do podstawowych narzędzi zaliczono:  

1. "Uważne słuchanie oraz obserwację. 

2. Zadawanie odpowiednich pytań. 

3. Odpowiedni styl komunikacji (feedback, parafraza, podsumowania). 

4. Stawianie wyzwań.  

5. Ćwiczenia coachingowe dopasowane do potrzeb klienta" (Drdzeń). 

W proces coachingowym przestrzegane są następujące zasady:  

1. "Klient wybiera coacha.  

2. Coaching jest dobrowolny, może zostać przerwany przez coacha lub klienta. 

3. Coaching jest świadomą i celową relacją. 

4. Zasada poufności informacji dotyczących procesu. 

5. Obustronne zaangażowanie w pracę" (Drdzeń).  

Efekty i możliwości, które daje coaching:  

1. "Twórczego odkrywania siebie i swoich możliwości. 

2. Zmiany perspektywy postrzegania swojego życia. 

3. Wspierania w pokonywaniu ograniczeń i przekraczaniu barier. 

4. Odkrywania wewnętrznej siły do działania. 

5. Zwiększenia samopoznania. 

6. Dokonywania refleksji nad swoim życiem. 

7. Jest doskonałym narzędziem do twórczego budowania rozwiązań. 

8. Sprzyja zwiększaniu efektywności w życiu" (Drdzeń). 

Tematy podejmowane podczas coachingu (egzemplifikacja):  

1. "Poprawa jakości relacji z bliskimi osobami. 

2. Zwiększenie efektywności w delegowaniu zadań. 

3. Lepsze zarządzanie sobą w czasie. 

4. Zmiana miejsca pracy. 

5. Przystosowanie się do nowej sytuacji życiowej. 

6. Zwiększenie umiejętności lepszego zarządzania zespołem. 



 

 

7. Podjęcie ważnej życiowej decyzji" (Drdzeń). 

Proces coachingowy składa się z ok. 8 sesji (+/- 2 sesje). Czas sesji ok. 60-90 min. Sesje 

odbywają się podczas osobistych spotkań lub za pomocą komunikatorów (Skype, telefon itp.) 

(Drdzeń). 

Wybrane rodzaje coachingu: 

1. Coaching życiowy (life coaching) - jest pojęciem obejmującym wiele dziedzin 

rozwoju osobistego oraz treningu osobistej efektywności. Człowiek traktowany jest 

jako całość psychofizyczna (ujęcie holistyczne). Dotyczy różnych osobistych sfer 

życia klienta. Koncentruje się na poprawie jakości życia w konkretnej dziedzinie, na 

lepszym funkcjonowaniu w życiu codziennym, wspiera rozwój osobisty. Ogólnym 

celem coachingu życiowego jest na przykład: rozwinięcie umiejętności budowania 

satysfakcjonujących relacji z bliskimi (przyjaciółmi, rodziną), przejście do nowego 

etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań 

zawodowych). 

2. Coaching dla rodziny (Family coaching) - obejmuje wszelkie aspekty funkcjonowania 

rodziny wielopokoleniowej i polepszania relacji, komunikacji, zajmuje się 

rozwiązywaniem problemów, trudności oraz konfliktów wewnątrz rodziny, a także  

w kontaktach z otoczeniem. Pomaga w stworzeniu strategii harmonijnych relacji 

pomiędzy członkami rodziny i konkretnymi osobami reprezentującymi różne 

pokolenia. 

3. Coaching rodzicielski (Parents’ coaching) - jest jedną z kategorii coachingu dla 

rodziny, obejmującą wspieranie ról rodzicielskich i rozwój postawy opiekuńczej  

i wychowawczej. Zajmuje się strategiami rozwiązywania problemów w relacjach 

dorośli - dzieci. 

4. Coaching dla kobiet (Women’s coaching) - zajmuje się aspektami związanymi ze 

społeczną i rodzinną rolą kobiety, takimi jak: podjęcie roli matki, zmiana pracy, 

podjęcie aktywności zawodowej po okresie wychowywania dzieci, relacje małżeńskie, 

nierówne traktowanie płci, konflikty na tle nierównego traktowania płci, 

wychowywanie dzieci z perspektywy matki i inne. 



 

 

5. Coaching dla mężczyzn (Men’s coaching) - obejmuje aspekty związane ze społeczną i 

rodzinną rolą mężczyzny, takie jak: podjęcie roli ojca, presja związana ze 

stereotypami związanymi z płcią, wyzwania rywalizacyjne, relacje małżeńskie, relacje 

środowiskowe związane z płcią i inne (coaching.dao.pl. Złote zasady twojego 

rozwoju). 

Schemat coachingu 

1. Cel - określa kierunek dążenia. 

2. Efekty - odpowiada na pytanie o spodziewany rezultat. Wynik, tylko wtedy jest 

wartościowy (sensowny), gdy pozwala zrealizować potrzeby w kategoriach korzyści. 

3. Miary - określenie wskaźników (czy twój cel jest w zakresie twojego, przynajmniej 

częściowego, wpływu i kontroli? czy twój cel jest ekologiczny? czy twój cel jest 

użyteczny?) 

4. Pytania whitmorowskie - sprawdzają się pytania opracowane przez Johna Whitmore’a 

(j.w.). Jeśli w wyniku zastosowania pytań pojawiają się wątpliwości co do 

realizowanego celu i spodziewanego sukcesu (efekty), wówczas należy rozpocząć 

pracę nad celem od początku i wykonać bardziej wnikliwe wymiarowanie, np. przy 

pomocy metody SMART. Następnie kolejny raz skanuje się cel, z użyciem pytań 

whitmorowskich. 

5. Plany - plan powinien odpowiadać dążeniom klienta od zamiaru (cel = start) do 

rezultatu (efekt = meta). 

6. Ćwiczenia - warto stosować gotowe, sprawdzone ćwiczenia, dzięki którym klient 

będzie mógł konfrontować się z własnym oporem, rozwiązywać wątpliwości, 

doprecyzowywać szczegóły i uzyskiwać zasoby, dzięki którym będzie zmierzał do 

osiągnięcia rezultatu. 

7. Zadania domowe - służą nie tylko wprowadzeniu zmiany, lecz również jej utrwaleniu. 

Spełniają kluczowe dla coachingu funkcje: 

‒ Eksperymenty - pozwalają doświadczać, próbować, sprawdzać. Eksperyment 

coachingowy zazwyczaj ma charakter testu, sprawdzania, próby nowego stylu 

działania, nowej metody lub modelu działania. 

https://coachingdao.pl/schemat-coachingu#cel
https://coachingdao.pl/schemat-coachingu#efekty
https://coachingdao.pl/schemat-coachingu#miary
https://coachingdao.pl/schemat-coachingu#pytania-whitmorowskie
https://coachingdao.pl/schemat-coachingu#plany
https://coachingdao.pl/schemat-coachingu#cwiczenia
https://coachingdao.pl/schemat-coachingu#zadania-domowe


 

 

‒ Zadania kreatywne - pozwalają na wychodzenie z obszaru schematów, na 

podejmowanie nowych metod działania. To obszar twórczości, dzięki której 

pojawiają się innowacje, uproszczenia, szybsze metody działania lub 

rozwiązania niestandardowe, dzięki którym powstają całkowicie nowe 

rozwiązania, usługi lub produkty. 

‒ Gotowe ćwiczenia - umożliwiają utrwalanie nabytych już umiejętności. 

‒ Kontynuacje - polegają na dokańczaniu tematów i ćwiczeń zapoczątkowanych 

na sesji coachingowej. Klient samodzielnie rozwija pomysły, "domyka" temat 

poruszony na sesji, uzupełnia go o własne przemyślenia i odkrycia, kontynuuje 

w wyznaczony sposób.  

‒ Dzieła - są zadaniami polegającymi na wykonaniu pewnego jednorazowego 

ćwiczeni. Na przykład może to być praca twórcza (obraz, wiersz, film, 

kompozycja) itp. 

8. Feedback - stałym elementem coachingu jest informacja zwrotna. 

9. Ocena rezultatów - w coachingu unika się ocen, jednak w finale sesji ważnym 

elementem jest ustalenie, czy klient osiągnął swoje zamiary i korzyści. Tym samym 

dokonuje się oceny przy pomocy wcześniej (na początku coachingu) ustalonych miar, 

dzięki którym można odpowiedzieć, czy wskaźniki opisane w miarach zostały 

zrealizowane (Coaching.dao.pl. Złote zasady twojego rozwoju). 

 

Bibliografia: 

1. Coaching.dao.pl. Złote zasady twojego rozwoju, Rodzaje coachingu, 

https://coachingdao.pl/rodzaje-coachingu, data dostępu: 26.04.2019. 

2. Drdzeń B., Coaching, http://moc-wsparcia.pl/wp-

content/uploads/2015/03/COACHING.pdf, data dostępu: 26.04.2019. 

3. Ornacka K. (2008), Coaching jako instrument aktywnej polityki społecznej w pracy 

socjalnej z jednostkami zagrożonymi marginalizacją [w:] Polityka aktywizacji w 

Polsce: nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne?, red. A. 

Karwacki, H. Kaszyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

Toruń. 

https://coachingdao.pl/schemat-coachingu#feed-back
https://coachingdao.pl/schemat-coachingu#ocena-rezultatow
https://coachingdao.pl/rodzaje-coachingu
http://moc-wsparcia.pl/wp-content/uploads/2015/03/COACHING.pdf
http://moc-wsparcia.pl/wp-content/uploads/2015/03/COACHING.pdf


 

 

Wybór literatury na temat coachingu: 

Monografie i rozdziały w monografiach: 

1. Grzesiak J., Mentoring i coaching misją kompetentnego i odpowiedzialnego 

nauczyciela nauczycieli [w:] Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela, red. J. 

Grzesiak. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Kalisz, Konin  

2010.  

2. Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.  

3. Podgórny M., Coaching – nowa przestrzeń edukacji dorosłych [w:] Przestrzeń 

edukacyjna - współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, red. W. Jakubowski 

[aut. Joanna Anioł et al.], Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012. 

4. Rzycka O., Zarządzanie i życie: refleksje coacha, Difin, Warszawa 2011.   

5. Stoltzfus T., Sztuka zadawania pytań w coachingu: jak opanować najważniejszą 

umiejętność coacha ?, Wydawnictwo Aetos Media, Wrocław 2012. 

6. Surzykiewicz J., Coaching w pedagogice społecznej i pracy socjalnej: współrzędne 

zależności podobieństw i różnic. Recepcja teorii i doświadczeń niemieckich [w:] 

Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej: V 

Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 2, red. nauk. W. Danilewicz, W. Theiss,    

Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, Warszawa 2014.  

7. Zubrzycka-Nowak M., Rybczyńska K., Monostori S., Czym nie jest coaching?: 

prawdy i mity o coachingu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010. 

Artykuły w czasopismach: 

1. Britzkow M., Coaching rodziny, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2008, nr 7, 

s. 47-52. 

2. Brzeziński A., Coaching - trzeba umieć się uczyć..., "Nowa Szkoła" 2013, nr 9, s. 35-

36. 

3. Cyzio M., Coaching i mentoring w rozwoju zawodowym pracowników, "Pedagogika 

Pracy" 2006, nr 49, s. 117-121. 

4. Jarmuż S., Coaching - szansa rozwoju czy podejrzana usługa, "Charaktery" 2015, nr 

3, s. 43. 



 

 

5. Konaszewski K., Chańko A., Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną 

nieprzystosowaniem, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2014, nr 3, s. 24-28. 

6. Kulikowski K., Health coaching - możliwości wykorzystania coachingu w opiece 

medycznej , "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2014, nr 1, s. 44-55. 

7. Parzeniowska J., Coaching - nowe słowo na określenie znanej metody, "Edukacja i 

Dialog" 2005, nr 8, s. 62-66. 

8. Peczko B.K., Coaching a  psychoterapia - podobieństwa i różnice, "Remedium" 

2011, nr 2, s. 22-23. 

9. Pokrzycka L., Coaching w pracy nauczyciela, "Nowa Szkoła" 2012, nr 10, s. 46-49. 

10. Rotgers-Ferchland E., Coaching - alternatywne pole działania terapeutów gestalt?!, 

"Gestalt" 2001, nr 1, s. 15-17.  

11. Sadowska J., Na marginesie zarządzania - mentoring i coaching w praktyce 

bibliotecznej, "Bibliotekarz" 2009, nr 10, s. 5-8. 

12. Wasilewska-Ostrowska K., Coaching - jako alternatywna technika pracy socjalnej,  

"Praca Socjalna" 2013, nr 4, s. 34-42. 

13. Werner I., Deręgowska J., Coaching w szkole, "Głos Nauczycielski" 2013, nr 15, s. 

18. 

 

 

 


