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WSTĘP

Alicja: Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść?
Kot: To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść.
Alicja: Właściwie wszystko mi jedno.
Kot: W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.
Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów

Sięgając do literatury związanej z coachingiem, poszukując źródeł, do których mogłabym
się odwołać w swojej pracy, w jednej z książek natrafiłam na ten właśnie cytat. I nie bez powodu
umieszczam go również tutaj. Słowa, których autor bajki użył, aby przybliżyć najmłodszym losy
głównej bohaterki, bardzo dobrze obrazują sytuację, poprzez którą można by scharakteryzować
proces coachingowy. Dwa podmioty, które wspólnie poszukują pewnych rozwiązań oraz związane
z tym pytania, na które z reguły nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi. Takim dużym
uproszczeniem posłużę się we wstępie niniejszej pracy.
Moim celem jest przybliżenie problematyki coachingu jako efektywnej formy
wewnętrznego public relations. Okazuje się, że coaching coraz częściej stosowany jest
w przedsiębiorstwach. Chociaż efektywność tego procesu bywa poddawana pod wątpliwość,
w różnych źródłach wskazuje się równocześnie na jego rosnącą popularność. Wśród przyczyn
takiego stanu rzeczy wymienia się towarzyszący ludziom stres, rosnącą liczbę oraz siłę
konkurencji, a także poszukiwanie możliwości rozwoju.
W związku ze wzrostem zapotrzebowania na coaching, na rynku pojawia się coraz więcej
firm zajmujących się tym procesem. Wśród wielu organizacji oferujących warsztaty coachingowe
istnieje pewna grupa przedsiębiorstw, które do procesu coachingowego włączają zwierzęta. Takim
rodzajem działalności zajmuje się firma HorseSense, która organizuje szkolenia z udziałem koni.
Jakkolwiek kontrowersyjna wydaje się rola zwierząt w tym procesie, istnieją pewne elementy,
które stanowią wartość dodaną do tradycyjnych warsztatów coachingowych.
W pierwszym rozdziale staram się przybliżyć problematykę coachingu. Ponieważ jest to
dziedzina stosunkowo młoda, która wciąż się kształtuje i w stosunku do której zajmowane są różne
stanowiska, w pracy niniejszej znajduje się jedynie pewien zarys zjawiska, nie wyczerpujący
w całości złożoności tematu. Przedstawione modele coachingowe są jedynie przykładowymi
3

narzędziami, które mogą ulegać pewnym modyfikacjom w zależności od potrzeb poszczególnych
sesji. Jako proces, który powinien być przede wszystkim dostosowany do osoby coachowanej,
coaching trudno jest ująć w jedną definicję. Stąd cały pierwszy rozdział poświęcony jest jego
ogólnej charakterystyce.
W rozdziale drugim nawiązuję do public relations. Jest to kolejna dziedzina, w której
mnogość podejść badaczy oraz obfitość treści skutkuje rozbudowanym omówieniem zagadnień
z nią związanych. Szczególną rolę przypisuję tu komunikacji wewnętrznej. Okazuje się, że bardzo
wiele zależy od funkcjonowania środowiska wewnętrznego organizacji. W części tej wykorzystuję
także fragmenty mojej pracy licencjackiej dotyczące komunikacji, która odgrywa istotną rolę
w dziedzinie public relations.
Trzeci rozdział to przedstawienie działalności przedsiębiorstwa HorseSense. Opisuję
w nim charakterystykę organizacji, podejmowane przez nią inicjatywy oraz metodę, jaką firma ta
się posługuje. Nawiązuję również do sieci HorseDream, do której przedsiębiorstwo HorseSense
należy, oraz do organizacji European Association for Horse Assisted Education. Część ta opiera
się głównie na materiałach udostępnionych przez firmę HorseSense.
Zgromadzone w poprzednich rozdziałach dane stanowią podstawę dla propozycji
warsztatów, opisanych w rozdziale czwartym. W propozycji tej uwzględniam również promocję,
będącą integralną częścią dla tego typu działań.
Pomimo iż różne źródła wykazują istotne różnice, na potrzebę niniejszej pracy słowa
„przedsiębiorstwo”, „organizacja”, „instytucja” oraz „firma” stosowane były przeze mnie
zamiennie. Pragnę zaznaczyć także, że podana przeze mnie propozycja warsztatów jest jedynie
konceptem stworzonym na potrzebę tej pracy.
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I ROZDZIAŁ
COACHING W UJĘCIU TEORETYCZNYM

§ 1. Historia coachingu
Coaching rozumiany współcześnie jest stosunkowo młodym zjawiskiem, jednak jego źródeł
upatruje się już w czasach starożytnych. W różnych odniesieniach za twórcę coachingu podaje się
greckiego filozofa Sokratesa, ze względu na charakterystyczny dla niego sposób nauczania.
Sokrates niemalże w całości poświęcił się działalności nauczycielskiej. „Działanie jego polegało
na tym, że uczył ludzi cnoty, a ściślej mówiąc, uczył ich rozumu, aby przez to doprowadzić do
cnoty. W tej działalności widział sens swego życia. […] Był wszędzie tam, gdzie mógł znaleźć
rozmówców, zatrzymywał ludzi na rynku, w palestrze czy na biesiadzie, by mówić z każdym
o jego sprawach i zmuszać do zastanawiania się nad nimi, nad umiejętnością i cnotą” 1.
Dla Sokratesa cnota była wiedzą, dlatego koncentrował się na zadawaniu pytań w taki sposób,
aby uczeń sam, poprzez udzielane odpowiedzi, dotarł do prawdy.
„Sokrates nie był teoretykiem, lecz wirtuozem metody; nie formułował jej przepisów, lecz
przykładem własnym pokazywał, jak ją stosować. Metoda, jaką się posługiwał, była metodą
dyskusji, współpracy umysłowej. Składała się z dwóch części, negatywnej i pozytywnej,
<<elenktycznej>> i <<maieutycznej>>: pierwsza uczyła, jak usuwać fałszywe przekonania, druga
– jak zdobywać prawdziwe”2. Metoda elenktyczna, czyli metoda zbijania, a zarazem oczyszczania
umysłu, to słynna „ironia” Sokratesa. Pozornie przyjmowane za prawdziwe tezy ucznia były
poddawane dyskusji dotąd, aż uczeń sam dochodził do sprzeczności, a wskutek tego do absurdu
własnych przekonań. Druga metoda - maieutyczna (maieutyka, czyli tzw. sztuka położnicza) polegała na zadawaniu prostych pytań, dzisiaj określanych mianem zamkniętych, na które uczeń
odpowiadał „tak” albo „nie”. W ten sposób docierał do prawdy, która miała być zarazem głosem
jego rozsądku. Rola nauczyciela w tym przypadku sprowadzała się do roli „położnika”, którego
zadaniem było wydobyć z wnętrza człowieka istniejącą już tam prawdę. Sokrates akcentował więc
fakt, że obowiązkiem nauczyciela jest stymulowanie ucznia, a nie głoszenie własnych poglądów.
Pomimo, iż metoda, jaką Sokrates się posługiwał, spotkała się z rozległą krytyką już w tamtych
czasach, stanowiła ona przełom w sposobie nauczania i prowadzeniu dyskusji. Filozof ten przyjął
całkiem odmienny styl edukacji. Przekonany o tym, że misją nauczyciela jest wydobycie
z człowieka drzemiącej w nim prawdy, przyjął ironię za narzędzie służące cnocie. Jak uważał:

1
2

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1983, s. 72
Tamże, s. 75
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„Nikogo niczego nie nauczę – mogę jedynie sprawić, by myślał”3. To właśnie ironiczny styl oraz
krytyczne podejście w sposobie nauczania było czynnikiem, dla którego spotkał się
z niezrozumieniem za życia. „[Sokrates] uważał się za uprawnionego do tej krytyki, bo gdy inni
ulegając złudzeniu mniemali, że wiedzę posiadają, on miał świadomość swej niewiedzy. Wiedział
przez to coś, czego nie wiedzieli inni; nazywał to <<wiedzą niewiedzy>>. Była to wiedza
psychologiczna: bo stwierdzając swoją niewiedzę ujawniał poznanie samego siebie. Przede
wszystkim zaś była w tym wiedza epistemologiczna: ujawniał bowiem, że wie, na czym polega
wiedza, skoro umiał rozpoznać jej brak, posiadał pojęcie i kryterium wiedzy”4.
Nazwanie Sokratesa pierwszym coachem byłoby być może sporym nadużyciem, jednak
właśnie w jego metodach dyskusji upatruje się zalążka coachingu w jego współczesnym ujęciu:
„Coaching uwalnia ludzki potencjał maksymalizowania własnej efektywności. Raczej pomaga się
uczyć, niż uczy. […] Nie był to nowy pomysł: około dwóch tysięcy lat wcześniej Sokrates głosił
taką samą koncepcję, lecz z jakiegoś powodu jego filozofia uległa zagubieniu podczas pędu ku
materialistycznemu redukcjonizmowi z ostatnich dwóch wieków”5.
Za Sokratesem poszedł inny filozof, znany bardziej z astronomicznych dokonań, włoski
uczony Galileusz. Twierdził on, że „nie można człowieka nauczyć niczego, można tylko pomóc
mu odnaleźć to w nim samym”6. Był wielkim zwolennikiem empiryzmu i to właśnie
w doświadczeniu doszukiwał się prawdy oraz źródła zrozumienia otaczającego nas świata.
Im więcej doświadczeń w życiu człowieka, tym bliżej prawdy się on znajduje. Człowiek
nieustannie się rozwija, dokonuje wyborów i na ich podstawie wyciąga wnioski. W ten sposób
uczy się i kształtuje swoje postawy wobec świata.
Źródeł coachingu upatruje się także w tradycji fenomenologicznej. „Chociaż fenomenologia
sprawia wrażenie imponującego terminu filozoficznego, w istocie sprowadza się do
ukierunkowanej analizy życia codziennego z punktu widzenia osoby w nim uczestniczącej.
Dlatego tradycja fenomenologiczna kładzie nacisk na interpretację własnych doświadczeń
subiektywnych. Przeżycia jednostkowe nabierają szczególnej wagi, stają się bardziej
autorytatywne niż hipotezy badawcze lub aksjomaty komunikacyjne. Jak stwierdza psycholog
Carl Rogers: <<Ani biblia, ani prorocy – ani Freud, ani badania naukowe – ani objawienia boże,
ani ludzkie – nie mogą brać pierwszeństwa przed moim własnym, bezpośrednim

C. Wilson, Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, Warszawa
2010, s. 29
4
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, s. 76
5
J. Whitmore, Coaching: trening efektywności: rozwój ludzkiego potencjału w oparciu o model GROW: zasady oraz
praktyka coachingu i przywództwa, Warszawa 2011, s. 17
6
Pod. za: S. Neale, L. Spencer-Arnell, L. Wilson, Coaching inteligencji emocjonalnej, Warszawa 2010, s. 49
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doświadczeniem>>”7. Kolejny raz kładzie się więc silny akcent na jednostkę i jej osobiste
doświadczenia. To właśnie w człowieku upatruje się siły sprawczej, pewnego potencjału, dzięki
któremu możliwy jest postęp i dalsza ewolucja. Jednostka, jako byt niepowtarzalny oraz
nieprzeciętny, stanowi źródło wiedzy. Dlatego też tak ważne w podejściu fenomenologicznym jest
poszanowanie godności człowieka. „Pełne empatii zrozumienie to opiekuńcza umiejętność
tymczasowego odkładania na bok własnych poglądów i wartości po to, aby wkroczyć bez
uprzedzeń w świat innego człowieka. To aktywny proces dążenia do wysłuchania myśli, uczuć,
nastrojów i opinii innej osoby tak, jakby w rzeczywistości były nasze własne”8.
Pomimo rozległych związków ze starożytną oraz bardziej współczesną filozofią,
etymologii pojęcia coaching należy doszukiwać się w wyrazie francuskiego pochodzenia koczi.
Sama nazwa coach wzięła się z określenia coche, którym to mianem nazywano pojazdy kołowe,
produkowane w węgierskim miasteczku Kòcs w XVI wieku. „Nazwa pojazdu stała się popularna
w całej Europie po tym, jak powstał tam pierwszy czterokołowy, dwuosiowy pojazd resorowany.
Termin ten, używany był początkowo na określenie kołowego środka transportu, z czasem
przeniknął także do innych języków jako angielski coach, niemiecki Kutsche, czy też hiszpański,
portugalski i francuski coache”9. Stąd też przewożenie pasażerów wozem zaczęto określać
mianem coaching. Pierwotne znaczenie słowa coaching znacznie odbiegało od jego
współczesnego rozumienia, nie mniej zmiana zaszła właśnie w warstwie semantycznej.
Początkowo chodziło o fizyczne przewożenie ludzi z miejsca do miejsca, by następnie ustąpić
znaczeniu metaforycznemu – coaching rozumiany jako przenoszenie ludzi do konkretnego celu
w sferze psychicznej.
Z biegiem czasu słowo coach nabierało innego, bardziej współczesnego wymiaru. Już
około 1830 roku, w języku uniwersyteckim, określano nim ludzi, których zdaniem było
przygotowanie studentów do egzaminów. W roku 1861 przypisano je także do terminologii
sportowej. Coachem nazwano trenerów sportowych, których zadaniem było jak najlepsze
wytrenowanie swoich zawodników tak, aby osiągali oni jeszcze lepsze, niż dotychczas, wyniki.
Współczesne rozumienie coachingu przypisuje się Timothy’emu Gallwey’owi. Dokonał
on znaczących obserwacji, które wychodziły poza obszar sportu. Gallwey zwrócił uwagę na
znaczącą rolę barier i przeszkód na drodze człowieka. Twierdził on, że w każdej dziedzinie życia
występują dwa rodzaje gier oraz dwa rodzaje barier: zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne
czynniki są niezależne od nas, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Natomiast
wewnętrzna gra odbywa się w umyśle człowieka. Zmaga się on z przeszkodami takimi jak strach,

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003, s. 66
Tamże, s. 67
9
Odczyt na stronie: http://inspired.pl/geneza-i-definicje-coachingu/ dnia 15.11.2013
7
8
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zwątpienie, problemy z odpowiednim skupieniem się oraz ograniczające koncepcje lub założenia.
Na sukces składają się zatem nie tylko umiejętności techniczne, w tym perfekcyjne wytrenowanie
ciała. Istotną rolę odgrywa także warstwa psychiczna. Coaching w tym przypadku polega na
precyzyjnym obraniu sobie celu, umiejscowieniu go w świadomości oraz pewnego rodzaju
treningu mentalnym, który pozwala pokonać bariery stojące na drodze do tego celu. „[…] w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku kapitan drużyny tenisowej Uniwersytetu Harvarda, Tim
Gallway, odkrył, że jego podopieczni odnoszą większe sukcesy, jeśli zamiast opowiadać im
o technikach odbijania piłki, pokaże się im, jak się uczyć. Zdał sobie wówczas sprawę z tego, że
największym rywalem zawodnika jest on sam, jego psychika, a nie zawodnik po drugiej stronie
siatki”10. Gallwey podkreślał także rolę doświadczenia w naszym życiu. Zbyt mało uwagi
poświęcamy refleksji, podczas gdy to właśnie doświadczenie i wyciągane z niego wnioski są
kluczem do osiągnięcia sukcesu.
Kolejne rozumienie coachingu zaproponował uczeń Gallwey’a, John Whitmore.
Podkreślał on, że coaching to proces zorientowany na efektywność. „Sir John Whitmore […] ukuł
nazwę performance coaching – coaching nakierowany na poprawę efektywności. […] Promował
techniki coachingowe oraz korzyści z wykonywania zawodu coacha, jak również wydał
nowatorskie opracowanie Coaching for Performance, które zostało przetłumaczone na
dziewiętnaście języków. Wydarzenia te zbiegły się w czasie z rozwojem takich dziedzin jak terapia
kognitywna, krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniu (ang. Solution Focused
Brieg Therapy), psychosynteza i psychologia pozytywna”11. Jego podejście kładło nacisk na
wynik

podejmowanego

działania.

Istotną

rolę

przypisywał

roli

świadomości

oraz

odpowiedzialności: „Coaching, jako alternatywny sposób zwiększania świadomości, wydobywa
i uwypukla unikalne cechy ciała i umysłu każdej osoby, jednocześnie budując umiejętność oraz
pewność poprawy, bez wskazówek osób trzecich. Buduje on samodzielność, wiarę we własne siły
oraz pewność i odpowiedzialność jednostkową. Nigdy nie należy mylić coachingu z podejściem
typu <<tu są narzędzia, idź i sam się dowiedz>>”12.
Pierwsza szkoła coachingu Coach University powstała w 1992 roku w Stanach
Zjednoczonych. Jej założycielem był Thomas Leonard, doradca finansowy z San Francisco.
Zaobserwował on, że ludzie potrzebują kogoś, kto pomógłby im zdefiniować swoje życiowe cele
i zmotywował ich do działania. To właśnie Leonard zaadaptował słowo coach do określenia
profesji polegającej na wysłuchaniu i motywowaniu ludzi poprzez zadawanie odpowiednich
pytań.

10

C. Wilson, Coaching biznesowy, s. 30
Tamże, s. 30-31
12
J. Whitmore, Coaching: trening efektywności, s. 45
11
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W tym miejscu należało by się zastanowić nad rolą autorytetów w życiu człowieka.
Autorytety, jako osoby reprezentujące cenione przez społeczeństwo wartości, stawały się punktem
odniesienia dla podejmowanych decyzji czy sposobu zachowania. To właśnie autorytet pełnił rolę
pewnego rodzaju drogowskazu życiowego, był wzorem godnym naśladowania. Do autorytetów
odwoływano się dokonując wyborów, reprezentując pewien pogląd, czy postępując w określony
sposób. Można zaryzykować stwierdzenie, że współcześnie coache w pewien sposób przejmują
rolę autorytetów. W myśl coachingu, to właśnie coach poprzez rozmowę oraz zadawane pytania
pomaga dochodzić do pewnych rozwiązań, podejmować decyzje, a także dokonywać życiowych
zmian. Wcześniej te czynniki uzależnione były od postawy i postępowania autorytetów. Poprzez
analizę własnego postępowania człowiek mógł odnieść się do zachowania i wyznawanych przez
autorytet wartości i na tej podstawie wyciągać wnioski. Dzisiaj w procesie tym wykorzystuje się
także, a może nawet przede wszystkim, rolę coacha.
Współczesny coaching to dziedzina ciągle rozwijająca się. Wskutek wielu podejść
i stosunkowo krótkiej historii jego kształt wciąż ulega formowaniu: „Dziś w Europie funkcjonuje
ponad 1000 firm coachingowych i ponad 10 000 coachów działających w sferze biznesu, oświaty,
służby zdrowia, organizacji charytatywnych, departamentów rządowych oraz każdej innej
działalności, jaką można sobie wyobrazić. Wiele uniwersytetów i szkół biznesu oferuje doktoraty
i tytuły naukowe z coachingu”13. Instytucji związanych z coachingiem jest coraz więcej. Branża
ta staje się coraz bardziej dochodowa: „W samym Zjednoczonym Królestwie funkcjonują tysiące
dostawców coachingu, mentoringu i szkoleń, poczynając od małych, samodzielnych
usługodawców po wielkie międzynarodowe korporacje szkoleniowe. W 2004 roku ich przeciętny
obrót wynosił 8 000 000 funtów i 500 000 funtów zysku brutto”14. Do Polski coaching dotarł
znacznie później, niż rozwinął się w Stanach Zjednoczonych. „Jak wykazują badania European
Coaching Survey z 2008 roku, coaching w Polsce jest w fazie początkowego rozwoju. Jest on
społecznie akceptowany, a zainteresowanie taką formą edukacji rośnie”15. Raport Coachowie –
Europa i Polska na najbliższe cztery lata szacuje wielkość rynku szkół coachingu na 3 000 osób,
co przy średniej cenie szkolenia (11 000 zł) daje wartość 33 750 000 zł16.
Odwołując się do danych liczbowych należy zwrócić uwagę, że zapotrzebowanie na
coaching rośnie głównie w obszarze biznesu. Jest to spowodowane faktem, że kwalifikacje w tej
dziedzinie zdobywają tak zwani „ludzie biznesu”, którzy mając na swoim koncie dokonania

J. Whitmore, Coaching: trening efektywności, s. 257
H. Law, S. Ireland, Z. Hussain, Psychologia coachingu, Warszawa 2010, s. 31-32
15
Odczyt na stronie: http://szkolacoachingu.edu.pl/coaching-historia-i-pochodzenie-288.html dnia 13.11.2013
16
Odczyt na stronie: http://www.pifs.pl/pliki/RynekcoachowPIFSRaport08.pdf dnia 31.03.2014
13
14
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najwyższego kalibru, pragną wciąż wzmacniać swoje przywództwo w firmie bądź budować model
kariery typu portfolio17.

§ 2. Definicja coachingu
Trudno wskazać jest jedną definicję coachingu. Na przestrzeni lat powstało wiele
klasyfikacji oraz podziałów mających za zadanie usystematyzowanie tego procesu.
Bożena Wujec proponuje następujące kategorie definiowania coachingu18:
1. kategoryzacja historyczna (ujęcie sprawozdawcze), która ma na celu przedstawienie
ustalonego już w tradycji badawczej znaczenia pojęcia coaching,
2. kategoryzacja alternatywna, syntetyczna, ukazująca szeroki zakres rozumienia coachingu,
3. kategoryzacja klasyczna, która ma także na celu zarysowanie granic coachingu, jego
kategorii i podziałów.

Kategoryzacja historyczna
Z początku coaching łączono z procesem nauczania. Nauczanie mogło mieć następujący
charakter:


Instruktaż: Wówczas coaching „dotyczy […] natychmiastowej poprawy wyników
i rozwoju umiejętności poprzez formę tutoringu lub instrukcji” (Eric Parsloe).
Coaching zakłada „obserwację studentów i oferowanie im wskazówek, informacji
zwrotnej, przypomnień oraz nowych zadań, przekierowując uwagę studenta na istotę
rzeczy – wszystko to, by jego wyniki w jak najwyższym stopniu przybliżyły się do
wyników eksperckich” (Daniel Druckman i Robert A. Bjork).



Samouczenie się, proces facylitacji: Coaching „otwiera potencjał osoby w celu
zmaksymalizowania jej własnych wyników. Pomaga jej raczej uczyć się niż być
nauczaną” (John Whitmore).



Osiągnięcie określonego wyniku, realizacja wyznaczonych celów: Coaching to „sztuka
facylitacji wyników, uczenia i rozwijania innych” (Myles Downey).



Krótkoterminowość: „Zasadniczo, jest to krótkoterminowa interwencja, której celem
jest poprawa wyników lub rozwój określonej kompetencji” (David Clutterbuck).



Wielopoziomowe formy pomagania: Coaching „obejmuje różne sposoby pomagania
ludziom

17
18

w

osiąganiu

bardziej

skutecznego

niż

dotychczasowe

A. Scoular, Coaching biznesowy, Sopot 2014, s. 11
Odczyt na stronie: http://inspired.pl/geneza-i-definicje-coachingu/ dnia 15.11.2013
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działania.

Coaching przez małe <<c>> jest skoncentrowany na poziomie zachowania, odnosząc
się do procesu pomagania drugiej osobie w uzyskaniu czy poprawie konkretnego
działania. […] Coaching przez duże <<C>> obejmuje pomaganie ludziom
w skutecznym osiąganiu celów na różnych poziomach. Podkreśla produktywną
zmianę, koncentrując się na wzmocnieniu tożsamości i wartości oraz na
urzeczywistnieniu marzeń i celów” (Robert Dilts). Coachingiem jest „pomoc danej
osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak
stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę” (Sara Thorpe i Jackie Clifford).
Coaching to także „proces pomagania ludziom mający na celu dotarcie do ich
szczytowych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron, pomocy
w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeń w celu
osiągnięcia osobistej doskonałości” (Robert Dilts).


Spójność zachowań z wyznawanymi zasadami: „Coaching to rozwijanie zdolności
zmieniania ludzi, organizacji, w których pracują oraz środowiska, w którym żyją.
Wpływając na ich wyobraźnię i wyznawane wartości, pomaga w ponownym określeniu
– w zgodzie z celami, do których dążą – ich postaw, sposobu myślenia i zachowania”
(Robert Hargrove).



Komunikacja: „Rozmowa lub seria rozmów pomiędzy dwoma osobami” (Julie Starr).



Metakognitywność: „Coaching jest współpracą z klientem w prowokującym myślenie
kreatywnym procesie, który inspiruje go do maksymalizowania osobistego
i profesjonalnego potencjału” (International Coaching Federation).



Metaforyczność: „Coaching jest sztuką – w tym sensie, że gdy jest perfekcyjne
realizowany, przestaje liczyć się technika. Trener w pełni angażuje się w pracę
z podopiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca dwojga ludzi, w którym
najważniejsza jest harmonia i partnerstwo” (Myles Downey). „Coaching jest
specyficzną podróżą w poszukiwaniu życia pełnego sensu i znaczenia” (Robert Dilts
i Stephen Gilligan).

W późniejszych latach definiowanie uzależnione było od rodzaju coachingu. Inaczej
definiowano coaching życiowy (life coaching), inaczej coaching biznesowy (business coaching).
Ten pierwszy ma być wspólnym, planowanym, nastawionym na rozwiązania i rezultaty procesem,
w którym coach facylituje podniesienie wyników i jakości doświadczeń życiowych klienta oraz
wspiera jego samouczenie się i rozwój osobisty. Executive coaching to „relacja pomagania
stworzona pomiędzy klientem posiadającym autorytet i odpowiedzialność w organizacji
a konsultantem, który używa całego szeregu […] metod, aby dopomóc klientowi w osiągnięciu
wymiernie ustalonego zestawu celów dla poprawy swoich wyników zawodowych i satysfakcji
11

osobistej, a w konsekwencji dla poprawy efektywności klienta w organizacji, poprzez formalnie
określoną umowę coachingową” (Richard R. Kilburg).

Kategoryzacja alternatywna
Kategoryzację alternatywną scharakteryzować można za pomocą poniższej tabeli:

Tabela 1. Alternatywna konceptualizacja coachingu.
Desygnat

Opis

Referencje

Rozwój potencjału

Pomoc w rozwoju potencjału ludzi,
organizacji, w których pracują oraz
środowiska, w którym żyją.

Celowość

Zorientowanie na rozwiązanie, gdzie
istotą jest wymierność efektów.

Holistyczne
wsparcie

Wsparcie w rozwoju potencjału w
zgodzie z wyznawanymi wartościami
klienta.
Relacja partnerska oparta na
współpracy coacha z klientem w celu
wydobycia jego zasobów.

D. Druckman, R. Bjork (1991)
J. Whitmore (1996)
A. Grant (2000)
R. Hargrove (2006)
J. Whitmore (1992)
E. Parsloe (1995)
M. Downey (1999)
R. Dilts (2003)
R. Hargrove (2006)

Partnerstwo

Systematyczny
proces

M. Downey (1999)
F. M. Hudson (1999)
A. Grant (2000)
J. Caplan (2003)
A. Grant (2000)
R. Dilts (2003)

Systematyczny proces pomagania
drugiej osobie, który ma na celu
zintensyfikowanie jej rozwoju.
Komunikacja
Rozmowa ze szczególnym
D. Druckman, R. Bjork (1991)
uwzględnieniem oczekiwanej przez
J. Starr (2003)
klienta informacji zwrotnej.
D. T. Hall i inni (1999)
Autorefleksja
Autorefleksja nad generatywnym
s. Wales (2002)
zastosowaniem umiejętności i
S. Thorpe i J. Clifford (2004)
mądrości wewnętrznej.
Pokonywanie
Interwencja polegająca na pomocy w
R. Dilts (2003)
ograniczeń
przekroczeniu wewnętrznych barier
ICF (2012)
klienta.
Krótkoterminowość
Interwencja krótkoterminowa, która
D. Clutterbuck (2003)
zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu
miesięcy.
Źródło: Odczyt na stronie: http://inspired.pl/geneza-i-definicje-coachingu/ dnia 15.11.2013

Kategoryzacja klasyczna
Definicję tworzą tu dwa elementy: definiowany i definiujący. „Sens składnika
definiowanego jest tłumaczony przez składnik definiujący. Odbywa się to poprzez przywołanie
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pojęcia o szerszym znaczeniu, z klasy nadrzędnej i zarazem wskazanie na cechy wyróżniające go
z tej klasy”19.
Coaching można klasyfikować także w następujący sposób:
1. Coaching jako sposób komunikacji, relacja.
2. Coaching jako wzmocnienie – udoskonalenie – definicje funkcjonalne.
3. Coaching jako dziedzina.

Coaching jako komunikacja
Coaching stanowi jeden z najbardziej skutecznych sposobów komunikacji. Odpowiednio
prowadzony pozwala na zwiększenie świadomości. Przypomina laser, który przebija się przez
wszystkie zakłócenia w myśleniu człowieka i pozwala na dotarcie do samego sedna20. Coaching
to relacja między dwiema osobami, którym przyświeca jakiś cel21, czy też proces umożliwiający
ludziom odkrycie rozwiązań najbardziej odpowiednich dla nich samych i pracę nad nimi. Możliwy
jest poprzez dialog, dzięki któremu coachowany dostrzega nowe perspektywy i zaczyna lepiej
rozumieć własne myśli, emocje i działania, jak również ludzi i sytuacje wokół nich. Można
stosować go zarówno w przypadku pojedynczych osób, jak i całych zespołów. Nie polega on na
mówieniu, lecz na zadawaniu pytań w celu wsparcia rozwoju świadomości i procesu
samosterownego uczenia się22.

Coaching jako wzmocnienie
Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub
organizacjom w ich rozwoju i polepszeniu efektywności23. Jest to jedno z narzędzi, które można
wykorzystać, aby pomóc innym się rozwijać24. Skłania do zastanowienia się nad własnym
działaniem w konkretnym obszarze przy pomocy znającej temat, obiektywnej osoby. Jego istotą
jest pomoc w wykorzystaniu wiedzy danego człowieka w środowisku pracy, a co za tym idzie,
w poprawieniu jego funkcjonowania. Nie polega on natomiast na uczeniu się czegoś nowego.
Coaching powinien więc koncentrować się na wykorzystaniu posiadanej wiedzy i umiejętności,
rewidując, jeśli trzeba, nastawienia i podejścia w celu udoskonalenia działania25. Proces ten
zawsze ma na celu pomóc coachowanemu w zrobieniu kroku naprzód. Dąży do określenia

19

Odczyt na stronie: http://inspired.pl/geneza-i-definicje-coachingu/ dnia 15.11.2013
S. Neale, L. Spencer-Arnell, L. Wilson, Coaching inteligencji emocjonalnej, s. 51
21
S. Thrope, J. Clifford, Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Poznań 2004, s. 21
22
C. Wilson, Coaching biznesowy, s. 38
23
Odczyt na stronie: http://www.cieplinski-coaching.pl/coaching/definicje_coachingu dnia 15.11.2013
24
S. Thrope, J. Clifford, Podręcznik coachingu, s. 18
25
Tamże, s. 20
20
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i realizacji ludzkich pragnień. Kładzie nacisk na poprawę efektywności26. Jest to proces, mający
pomóc w osiąganiu lepszych wyników działań27.
„W coachingu, przy pełnej zgodzie klienta, odzieramy pozorną logikę i obnażamy
wrażliwe jądro, chronione przez irracjonalne konstrukcje. Nazwanie strachu, spojrzenie w oczy
leżącym u jego podstawy założeniom, stawianie wyzwań i wspieranie, proponowanie alternatyw,
rozwijanie nowych umiejętności, praca małymi krokami, zachowanie wrażliwości na psychologię
zmiany, pokazanie klientowi, że wierzysz, iż jego życie może być takie, jakie sobie wymarzył –
tym właśnie jest coaching”28. Proces ten to wydobywanie z ludzi tkwiącego w nich potencjału29.
Coaching zaczyna się i kończy na tym, co ma do powiedzenia klient. Głównym celem coachingu
jest zmiana. Osoby coachowane chcą zmienić swoje życie i zobaczyć rezultaty, które potwierdzą,
że zmiana nastąpiła30. Proces ten może postawić przed człowiekiem wiele dylematów, na które
nie ma prostych, oczywistych odpowiedzi31. „Coaching jest interaktywnym procesem, za pomocą
którego menedżerowie i kierownicy rozwiązują problemy związane z wypracowaniem
określonych wyników lub rozwijają zdolności pracowników. Proces ten opiera się na współpracy
i połączeniu następujących elementów: pomocy technicznej, indywidualnie udzielanego wsparcia
oraz konkretnego wyzwania. […] Łącznikiem między nimi jest więź emocjonalna, która zostaje
wytworzona przez menedżera/coacha i jego podwładnego/podopiecznego. Ponieważ coaching jest
doświadczeniem wykorzystującym komunikację bezpośrednią, taka więź musi zostać
wytworzona, i musi też mieć charakter pozytywny, jeżeli trening ma być udany” 32.

Coaching jako dziedzina
Coaching to pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję
nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę. Dotyczy rozwoju i wykraczania ponad
poziom, na jakim się człowiek obecnie znajduje33. Jest procesem, dzięki któremu odnajduje się
i wdraża rozwiązania najbardziej zgodne ze swoim światopoglądem. Osiąga się to dzięki
dialogowi, który pomaga coachowanemu dojrzeć nowe pespektywy i lepiej zrozumieć własne
myśli, emocje i działania, jak również zrozumieć ludzi i sytuacje dziejące się wokół34. Przede
wszystkim coaching jest procesem, a nie zasobem wiedzy, ponieważ jest w 100% kontrolowany

26

C. Wilson, Coaching biznesowy, s. 41
E. Parsloe, Coaching i mentoring, Warszawa 1998, s. 10
28
J. Rogers, Coaching: podstawy umiejętności, Gdańsk 2010, s. 197-198
29
A. Scoular, Coaching biznesowy, s. 17
30
J. Rogers, Coaching: podstawy umiejętności, s. 63
31
Tamże, s. 226
32
Harvard Business Essentials, Coaching i mentoring, Warszawa 2006, s. 18-19
33
S. Thrope, J. Clifford, Podręcznik coachingu, s. 17
34
C. Wilson, Coaching biznesowy, s. 29
27
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przez osobę mu poddawaną35. Jest to proces planowany i dwustronny, w którym człowiek rozwija
umiejętności i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę
i regularne sprzężenie zwrotne (feedback)36. „Coaching zawsze prowadzony jest jako proces.
Oznacza to, że każde postępowanie jest odmienne, że zależy przede wszystkim od konkretnych
uwarunkowań, które towarzyszą klientowi, że wiąże się z określonymi relacjami, jakie powstają
na linii klient-cel oraz w określonym kontekście, wyznaczonym przez poziom świadomości,
determinacji i zaangażowania konkretnych osób. Bywa, że te same cele zakładane do osiągnięcia
przez porównywalne podmioty przebiegają skrajnie odmiennie ze względu na różne
uwarunkowania, w jakich się odbywają. […] Wszystko, co można uzyskać w wyniku coachingu,
to zmiany, jakie dokonują się w osobie, która jest coachowana”37. Jako dziedzina bardziej
pragmatyczna, teoria odgrywa tu znacznie mniejszą rolę w procesie szkolenia coachów.
W coachingu praktyka poprzedza teorię38. Jest to sztuka ułatwienia drugiej osobie działania,
uczenia się i rozwoju39.

§ 3. Coaching a pokrewne dziedziny
Bardzo często coaching łączy się z innymi, pokrewnymi mu dziedzinami. W literaturze
przedmiotu wskazuje się jednak na pewne istotne różnice, które często bywają niedostrzegane
i pomijane w interpretacji tych podobnych do siebie procesów.

Coaching a mentoring
Pierwszym procesem, który bardzo często utożsamia się z coachingiem jest mentoring. „Słowo
to wywodzi się z mitologii greckiej, według której Odyseusz, ruszając na Troję, powierzył swój
dom oraz edukację syna Telemacha swemu przyjacielowi, Mentorowi. <<Przekaż mu wszystko,
co wiesz>>, powiedział Odyseusz, niechcący wyznaczając tym samym pewne granice
mentoringu”40. Pomimo iż coaching często identyfikowany jest właśnie z mentoringiem, procesy
te nie są tożsame. „Celem mentoringu jest wsparcie rozwoju jednostki zarówno poprzez funkcje
kariery, jak i funkcje psychospołeczne. […] Dlatego też dziedzina mentoringu jest znacznie
obszerniejsza niż coaching, który jest jej małym podzbiorem. Nie ogranicza się do rozwoju
jakiegoś wąskiego wycinka umiejętności i zachowań, postrzega człowieka jako całość i zajmuje

35

C. Wilson, Coaching biznesowy, s. 32
E. Parsloe, Coaching i mentoring, s. 10
37
J. Kordziński, Nauczyciel, trener, coach, Warszawa 2013, s. 19
38
J. Rogers, Coaching: podstawy umiejętności, s. 26
39
Pod. za: H. Law, S. Ireland, Z. Hussain, Psychologia coachingu, s. 82
40
J. Whitmore, Coaching: trening efektywności, s. 24
36
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się jego życiem zawodowym”41. Mentoring jest zatem pojęciem szerszym. Coaching wyrasta na
jego kanwie, aby skupić na poszczególnych, jednostkowych sferach życia człowieka. „Mentoring
definiujemy jako udzielanie ogólnych wskazówek i porad dotyczących życia osobistego lub
zawodowego. Mentoring, który obejmuje szeroki zakres zagadnień, jest znacznie ogólniejszy niż
coaching zajmujący się konkretną umiejętnością lub obszarem. Zazwyczaj pomaga ludziom
rozwijać się w danej dziedzinie bądź organizacji oraz obserwować, jak wykorzystują możliwości
współpracy, profil i politykę firmy”42.
Poza zasięgiem działań, różnicę dostrzega się również w relacjach między osobami
uczestniczącymi w procesie. „Coaching to zadanie dla menedżera zatrudnionego bezpośrednio
w produkcji, który na co dzień ponosi odpowiedzialność za wyniki uczącego się podopiecznego.
Zachodzi tu więc prosta relacja zależności zawodowej, w której czynniki pozycji i władzy zawsze
odgrywają ważną rolę, chociażby stosunki cechowało jak największe wyczucie i wzajemne
poszanowanie. Bezpośredni przełożony pracownika rzadko bywa natomiast jego mentorem.
Mentor to ktoś, kto pełni rolę przyjaciela i zaufanego doradcy. Mentorzy mają raczej
protegowanych niż uczniów i dlatego łączy ich z podopiecznymi specjalny rodzaj stosunków.
Żywo interesuje ich rozwój zawodowy protegowanych, ale rozpatrują go w dłuższej perspektywie
niż coachowie oceniają postępy swoich uczniów. […] Porównując coaching z mentoringiem
można powiedzieć, że dzielą je różnice ról, odpowiedzialności i relacji wzajemnych pomiędzy
ludźmi. Jednakże cechy osobowe, potrzebne do pełnienia tych dwóch funkcji są niemal
identyczne”43. Mentorzy dzielą się swoim doświadczeniem, tym, czego się nauczyli oraz udzielają
porad osobom z mniejszym doświadczeniem w danej dziedzinie44.
Już sam przebieg oraz założenia mentoringu zasadniczo różnią się od coachingu. „Procesy
mentoringu prowadzone są w całej grupie i trwają od roku do 3 lat, przy czym strony same
decydują na zasadzie porozumienia, w którym momencie zakończą współpracę. […] Mentee to
młody lub przyszły lider, może nim także zostać menedżer średniego szczebla. Zasadą jest, iż
współpraca po obu stronach jest dobrowolna, a mentee może odmówić przyjęcia proponowanego
mentora. […] Kluczową dla sukcesu programu jest zasada poufności jako podstawa wzajemnego
zaufania”45.
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Mentoring przybiera dwie formy46: sponsorujący/patronacki (sponsorship mentoring) oraz
rozwoju (development mentoring). W pierwszym przypadku mentor pracuje w tej samej firmie, co
jego podopieczny, i jest zazwyczaj starszym, doświadczonym i wpływowym pracownikiem, który
zna firmę od podszewki. Jest żywo zainteresowany karierą swego podopiecznego, daje mu
wskazówki i rady, a gdy nadejdzie właściwy czas, może wpłynąć na jego awans. W drugim
przypadku natomiast mentor może, lecz nie musi, pracować w tej samej firmie, co podopieczny,
chociaż prawdopodobnie w tym samym sektorze. Jest zazwyczaj starszy oraz zajmuje wyższe
stanowisko. Celem takiego układu jest rozwinięcie umiejętności oraz pewności siebie
podopiecznego.
Pojęcie „mentor” łączy się często z określeniami takimi jak tutor, nauczyciel, wychowawca,
mistrz, krytyk czy opiekun. „W praktyce mentoring kojarzy się z tym, że starszy i mądrzejszy
mentor będzie udzielał rad”47. Jest to duże uogólnienie, które wskazuje na powiązanie z jeszcze
innymi dziedzinami, jakimi są doradztwo i poradnictwo.

Coaching a doradztwo i poradnictwo
„Doradca (counsellor) zazwyczaj pomaga uporać się z konkretnym problemem. Zatem
doradztwo skupia się bardziej na emocjach i uczuciach niż działaniu. Szuka się przyczyn
bieżących problemów, spogląda w przeszłość, na drogę, jaka przywiodła daną osobę do punktu,
w którym się znajduje”48. Doradztwo dotyczy przeważnie wybranych, jednostkowych problemów.
Spogląda się analitycznie na konkretną sprawę, nie skupiając się na niezwiązanych z danym
problemem aspektach. „W szkoleniach i doradztwie trener lub doradca przekazuje klientowi
pewną wiedzę. Może także zademonstrować umiejętności, które uczestnik szkolenia ma posiąść.
Doradca analizuje problem klienta i na podstawie różnych narzędzi i doświadczenia zaleca
konkretne rozwiązania”49. Doradztwo „polega na udzielaniu porad, skierowane jest do osób
o niskiej satysfakcji z życia, efektów zawodowych. Doradca to specjalista w swojej dziedzinie,
podaje gotowe rozwiązania, których zastosowanie powinno przynieść oczekiwany i pozytywny
dla klienta skutek. W coachingu to klient znajduje najlepsze dla siebie rozwiązania”50. Doradztwo
zawiera w sobie wymiar perswazyjny, podczas gdy w coachingu akcentuje się fakt, że to osoba
coachowana sama dochodzi do pewnych wniosków i podejmuje decyzje. Celem coacha nie jest
przekonanie do swoich racji ani narzucenie swojej woli.
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Poradnictwo z kolei definiuje się jako szybką pomoc w kryzysowej sytuacji. Wyróżnia się
tutaj między innymi poradnictwo rodzinne, duchowe, czy pomoc ofiarom wypadku51. Porada jest
wskazówką, oceną sytuacji z perspektywy osoby, której dany problem czy zagadnienie
bezpośrednio nie dotyczy. Coaching to złożony proces, podczas gdy poradnictwo charakteryzuje
się szybką analizą sytuacji oraz gotowymi, konkretnymi rozwiązaniami.

Coaching a psychiatria
Czasami coaching bywa mylnie przypisywany do dziedziny psychiatrii. Już na samym
wstępie należy podkreślić, że psychiatria związana jest bardziej z medycyną. Stosowana
w psychiatrii metoda zazwyczaj polega na przyjmowaniu leków oraz prowadzeniu psychoterapii.
Model relacji pomiędzy psychiatrią a pacjentem jest zdecydowanie medyczny. Lekarz posiada
odpowiednią wiedzę, stawia diagnozę, przepisuje leki, a w niektórych przypadkach może kierować
do szpitala psychiatrycznego52. Pacjent nie ma wpływu na diagnozę, nie decyduje o swoim losie,
jak odbywa się to w procesie coachingu. Nie będąc specjalistą w dziedzinie medycznej czy
psychologicznej nie ma szans realnie ocenić swojego stanu zdrowia. Psychiatria, psychologia,
poradnictwo skupiają się „na pomaganiu osobom cierpiącym na tle emocjonalnym, co
uniemożliwia im funkcjonowanie, w taki sposób jakby sobie tego życzyli. Zazwyczaj polega na
przywracaniu ludzi do normalnego stanu”53. Podstawowa różnica między coachingiem
a psychiatrią polega więc na tym, że w psychiatrii to lekarz decyduje o losach pacjenta. W procesie
coachingowym to osoba coachowana podejmuje decyzje.

Coaching a psychoterapia
Coaching próbowano także porównywać z dziedziną psychoterapii. „Psychoterapia polega
na terapeutycznej interwencji skierowanej do osób mających problemy osobowościowe”54.
Dotyczy to osób posiadających zaburzenia, którym trzeba pomóc przywrócić równowagę
psychiczną. Wkracza się tutaj częściowo w dziedzinę medyczną, podobnie jak w przypadku
psychiatrii. „Najistotniejsza z różnic dotyczy stanu psychicznego klienta. Klient psychoterapeuty
czy doradcy jest na ogół zdecydowanie bardziej cierpiący niż klient coacha”55. Coach nie uzdrowi
psychiki, jak czyni to psychoterapeuta. Terapia „ma na celu usunięcie barier, dyskomfortu lub
bólu, które dają psychologiczne lub fizyczne negatywne objawy dla klienta w postaci np. stresu,
lęków, depresji. Głównie ukierunkowana jest na odnalezienie w przeszłości przyczyn powstania

J. Rogers, Coaching: podstawy umiejętności, s. 25
Tamże, s. 20
53
C. Wilson, Coaching biznesowy, s. 39
54
Tamże, s. 39
55
J. Rogers, Coaching: podstawy umiejętności, s. 22
51
52

18

aktualnych zachowań. Coaching zajmuje się teraźniejszością oraz większą efektywnością osobistą
i zawodową w przyszłości. Co ważne z coachingu korzystają osoby, które nie odczuwają braków
i dyskomfortu w życiu, ale chcą wzmocnić pozytywne efekty swoich działań, dotrzeć do swoich
talentów i mocnych stron”56.

Coaching a filozofia
Istnieją przesłanki, świadczące o związkach coachingu z filozofią. Wielcy filozofowie
starożytności - Sokrates i Arystoteles - uważani są często za pierwszych coachów. „Coach
działałby w całkowitej zgodzie z opinią Sokratesa, według którego filozofia to ćwiczenie się
w śmierci. Tylko zderzając się z faktami egzystencjalnymi, takimi jak ludzka śmiertelność, umysł
adepta mądrości, czyli filozofa, może się odkleić od pospolitych namiętności i poszybować
w stronę pełni życia. Jak to ujmuje wybitny badacz filozofii antycznej Pierre Hadot, <<przejść ze
stanu życia nieautentycznego, przyćmionego nieświadomością, nękanego troską, do stanu życia
autentycznego, w którym człowiek osiąga samoświadomość, precyzyjne widzenie świata,
wewnętrzny spokój i wolność>>”57. Świadomość oraz poszukiwanie jest elementem wspólnym
dla filozofii i coachingu. Jednak filozofia, z punktu widzenia etymologii, zajmuje się
poszukiwaniem mądrości. Jest dążeniem do prawdy, ćwiczeniem się w cnocie. Mądrość oraz
prawda to przedmiot sporów pomiędzy badaczami tej dziedziny. Filozofia jest więc próbą
zrozumienia natury człowieka i otaczającego go świata. W coachingu mądrość może być jednym
z celów, do którego osoba coachowana dąży, jednak coaching sam w sobie nie jest procesem ją
wyzwalającym.

Coaching a trening
Trening można rozumieć na wiele sposobów. Może to być trening fizyczny, rozumiany
jako seria ćwiczeń służących do poprawy kondycji fizycznej. Ale może to być również trening
mentalny, w którym „trenuje się” sferę duchową człowieka. W tym drugim przypadku, trening to
proces, dzięki któremu dana osoba uczy się nowej umiejętności, bądź też nabywa określoną
wiedzę. Jest to udostępnianie drugiej osobie odpowiednich narzędzi, dzięki czemu przechodzi ona
od świadomej niekompetencji do świadomej kompetencji. Pod koniec sesji treningowej uczeń
potrafi zrobić to, czego się uczył, lecz niekoniecznie osiąga za każdym razem wymagany standard
działania. Trening może być formalny (na przykład kursy) bądź nieformalny (instrukcje
przekazywane w trakcie pracy)58. Trening to nabywanie nowych umiejętności, proces edukacyjny
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mający wymierny skutek w postaci wiedzy czy też praktyki. Nastawiony jest na poprawę wyników
oraz poszerzenie kompetencji. W coachingu osiągnięty efekt nie musi być wymierny.

Coaching a konsulting
Oprócz podobieństw do coachingu, konsulting porównuje się również do doradztwa.
Jednak jest to kolejna odrębna dyscyplina. Konsulting może służyć na przykład wypełnianiu luk
w wiedzy, doświadczeniu czy dostępności odpowiedniej kadry59. Konsultant łączy osobiste
doświadczenie z obserwacją sytuacji danej osoby. Ma za zadanie zebrać informacje i pomóc
znaleźć korzystne rozwiązanie danego problemu. Konsulting „polega na zaprezentowaniu
gotowych rozwiązań, które powstają w oparciu o wiedzę i doświadczenie konsultanta oraz
przeprowadzone badania, obserwacje, doświadczenia. Stosowany głównie w biznesie, ma pomóc
w rozwoju firmy, organizacji jako całości. Konsultant skupia się na organizacji, działach,
sposobach funkcjonowania poszczególnych zespołów i procesów tam zachodzących. Celem jest
poprawa sytuacji firmy, skuteczności organizacyjnej. Konsultant ma pośredni wpływ na
poszczególne osoby. Coaching ma bezpośredni wpływ na klienta, spowodowany relacją
i skupieniem na kliencie, a nie organizacji”60.
Podsumowując rozważania dotyczące różnic oraz podobieństw pomiędzy poszczególnymi
dziedzinami, Carol Wilson dochodzi do następujących wniosków61: Terapeuta zbada, co
powstrzymuje człowieka od prowadzenia samochodu. Doradca z poradni specjalistycznej
wysłucha obaw związanych z prowadzeniem samochodu. Mentor podzieli się swoim
doświadczeniem w prowadzeniu samochodu. Konsultant przekaże uwagi, jak prowadzić
samochód. Natomiast coach udzieli wsparcia i zmotywuje do prowadzenia samochodu. Z różnic
tych wynikają następujące cechy coachingu62: po pierwsze coaching to dziedzina skoncentrowana
na rozwiązaniu. Działania skupiają się wokół problemu i jego wyeliminowania. Konkretne
działania mają za zadanie przynieść zamierzony efekt. Po drugie w coachingu to osoba
coachowana wyznacza kierunek działań. Proces zależy przede wszystkim od podejmowanych
przez nią decyzji. Po trzecie coaching dąży do poprawy efektywności. Osiągnięcie konkretnego
skutku jest kluczowym momentem w procesie. Po czwarte coaching wspomaga samosterowne
uczenie się. Coachowany sam dochodzi do pewnych wniosków.
Istota wszystkich innych metod zasadza się na pobieraniu danych od klienta (ang.
downloading), któremu mówi się, co ma zrobić. Istotą coachingu jest natomiast przesyłanie
59
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danych (ang. uploading), które obejmują pomysły, nadzieje, marzenia i plany. Siła coachingu tkwi
w tym, że ludzie realizują dużo chętniej to, co sami wymyślą. Każdy człowiek dysponuje pewnym
potencjałem, który może potrzebować pewnej stymulacji, aby go uwolnić. Inną przewagą, jaką
posiada coaching, jest fakt, że istnieje pewna grupa ludzi, którzy nie lubią, gdy narzuca się im
swoją wolę63. Poprzez proces ten daje się szanse człowiekowi, aby sam doszedł do wyznaczonego
przez siebie celu.

§ 4. Cele i funkcje coachingu
Analizując coaching nasuwa się pytanie o funkcje, które proces ten powinien spełniać.
Ze względu na wielowymiarowość zjawiska oraz uniwersalne zastosowanie, trudno jest wymienić
wszystkie jego zadania. „Coaching polega na ułatwianiu wprowadzania zmian. Może obejmować
zarówno jednostki pragnące przyspieszyć rozwój swojej kariery zawodowej, jak i całe organizacje
pragnące przejść proces zmiany kultury korporacyjnej. Niektórzy coachowie specjalizują się
w pracy z młodzieżą, inni w coachingu życiowym, jeszcze inni w coachingu dla członków zarządu
i prezesów. Niezależnie od rodzaju, coaching może wywrzeć ogromny pozytywny wpływ na
jednostki, zespoły, organizacje i, ostatecznie, całe społeczeństwo”64.
Na stronie Coachinginstitute65 podane są następujące najczęściej spotykane cele coachingu. Są
to: poszerzanie świadomości, przejęcie odpowiedzialności za życie i decyzje, rozwój osobisty,
rozwój zawodowy oraz realizacja wyznaczonych celów w procesie coachingu przez osobę
coachowaną. Cele dotyczą zarówno sfery życia osobistego, jak i zawodowego, biznesu. Obejmują
budowanie relacji w życiu osobistym, zawodowym, biznesowym oraz w zespołach.
Coaching to pewien rodzaj stymulacji. W porównaniu z tym, co działo się zaledwie jedno
pokolenie wstecz, poziom obciążenia poznawczego (to jest ilości napływających danych, które
mózg musi przetworzyć) wielokrotnie się zwiększył. Nie zwiększył się zaś sam mózg.
Coaching w tym przypadku stanowi dodatkową moc obliczeniową. Dzięki procesowi temu
uzyskuje się dodatkowy dostęp do zasobów energii i wyraźnego ukierunkowania myśli, a tym
samym powrotu do szczytowej formy66.
W wielu źródłach podkreśla się, że coaching jest narzędziem, które ma służyć osobie
coachowanej. Akcentuje się więc silny nacisk na indywidualne podejście do każdego człowieka.
W ujęciu tym nie ma uniwersalnych, ściśle określonych zasad, gotowych schematów. To osoba
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coachowana decyduje w jakim stopniu proces ten przebiega i jakich obszarów jej życia dotyczy.
Otrzymuje pewne wskazówki, które mają służyć osiągnięciu obranego celu. Coaching to rozwój,
robienie kroku naprzód: „Nasze wnętrze wciąż próbuje przezwyciężać bariery, które
uniemożliwiają przepływ życia. Życie chce bowiem ciągle trwać w ruchu, ponieważ tylko wtedy
możliwy będzie rozwój. Nie powinno być w stagnacji. Barierą jest strach. Strach powstaje, gdy
brak jest pewności. Tak więc strach powinien ochraniać. Z drugiej strony nagi lęk mógłby zbyt
mocno ograniczać nasze życie. Zatem nasze wnętrze kreuje się czasem na swoistego bodyguarda,
który w szczególny sposób chroni nasze życie”67. Zadaniem coachingu jest wytworzyć
w człowieku pewien system aktywności, wspierany przez motywację. Coaching pomaga
zwiększyć świadomość, niezbędną do podejmowania decyzji. Zarazem jest to świadomość
odpowiedzialności za decyzje już podjęte. Dlatego też coaching jest silnie uzależniony od osoby
coachowanej, ponieważ to właśnie jej decyzje i ich efekty są kluczowe dla tego procesu.
Oprócz zastosowania w podejściu do indywidualnych klientów, coaching wykorzystywany
jest także w biznesie: „[…] celem coachingu jest rozwój i pomaganie ludziom w zwiększaniu
wydajności ich działań, co bezpośrednio przenosi się na wydajność całych zespołów
i organizacji”68. Coaching staje się narzędziem w usprawnianiu działań i osiąganiu lepszych
wyników przez przedsiębiorstwo. Działania te to między innymi 69: przezwyciężenie problemów
związanych z osiąganiem określonych wyników, rozwinięcie umiejętności pracowników,
zwiększenie produktywności, kreowanie podwładnych zdolnych do otrzymania awansu,
zmniejszenie odpływu wartościowych pracowników, czy pielęgnowanie pozytywnej kultury
pracy.
W innym ujęciu działania coachingowe to70:


odblokowanie kompetencji pozwalających na maksymalizację wyników,



facylitacja uczenia się – nie uczenie, ale wspieranie ludzi w uczeniu się,



podejście szkoleniowe – forma uczenia się (tutoringu) lub instruktażu bezpośrednio
związana z natychmiastową poprawą funkcjonowania i doskonaleniem umiejętności,



lepsze funkcjonowanie w sferze życia zawodowego i osobistego – odwołanie się do modeli
coachingu czerpiących z uznanych podejść terapeutycznych.

W zależności od rodzaju stosowanego coachingu, proces ten przynosi określone skutki.
„Coaching może mieć ogromny wpływ na każdy aspekt naszego życia: edukację, rozwój młodych
ludzi, rozwój najważniejszych aspektów w życiu zawodowym (rozwój, produktywność
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i wydajność), głębsze konwersacje i lepsze rozumienie partnerów, przyjaciół i rodziny, pomaganie
osobom na emeryturze… Ta lista nie ma końca. […] Coaching niewątpliwie stanowi jedną
z najszybciej rozwijających się metod rozwoju osobowości”71. Badania wykazują, że coaching
może przynosić liczne korzyści jednostkom, organizacjom i całemu społeczeństwu. Nie jest
ulotnym trendem i może odegrać ogromną rolę w sposobach komunikacji, interakcji i rozwoju
ludzi. Coaching jest pojmowany jako proces, narzędzie, rozwijająca się profesja, raczkująca
branża oraz, przede wszystkim, sposób komunikacji.

§ 5. Rodzaje coachingu
Ponieważ coaching można zastosować w bardzo wielu dziedzinach, powstało w związku z tym
wiele jego odmian. Najbardziej podstawowe zróżnicowanie miało swój początek w latach
osiemdziesiątych: „Analizując literaturę coachingu lat osiemdziesiątych, można zauważyć, że
w tym okresie stopniowo dokonała się specjalizacja coachingu w jego dwóch głównych nurtach –
biznesowym oraz osobistym. Coaching w obszarze biznesowym, dotyczący rozwoju kompetencji
menedżera niezbędnych do osiągania celów organizacyjnych, ze względu na zakres zastosowań
podzielił się na: professional coaching, executive coaching, lidership coaching i inne. Coaching
w obszarze prywatnym, dotyczący takich sfer życia, jak: rozwój osobisty, relacje, zdrowie, rozwój
intelektualny, finanse czy duchowość podzielił się na: personal coaching, life coaching, health
coaching i inne”72.
Dziedzina coachingu wciąż się rozwija, a wraz z nią rozwijają się poszczególne jej rodzaje
i klasyfikacje. Nie jest zadaniem łatwym wskazać na jeden podział czy wyliczyć poszczególne
odłamy. „Jednym z powodów obecnego zamieszania jest stosowanie terminu „coaching życiowy”
(ang. life coaching), który wszedł do użycia w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych
i który od tamtej pory stosowany jest przez wielu mniej lub bardziej poważanych praktyków. […]
Wielu coachów komplikuje sprawę, dodając do swojego tytułu różne przymiotniki w celu
zaznaczenia konkretnej dziedziny, jaką się zajmują. Stąd mamy określenia: executive coaching,
coaching kariery, fitness coaching i wiele innych”73.
Jenny Rogers w sposób następujący określa poszczególne odmiany coachingu74:


life coaching – skoncentrowany na dylematach życiowych: związkach, równowadze
pomiędzy różnymi aspektami życia czy planowaniu przyszłości,
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coaching sportowy – praca trenerów nad poprawieniem wyników sportowych swoich
zawodników,



executive coaching – skoncentrowany zazwyczaj na menedżerach wyższego szczebla
w dużych lub średniej wielkości firmach. Rodzaj ten należy do dziedziny zarządzania.

Bożena Wujec natomiast proponuje następującą klasyfikację coachingu ze względu na75:

1. Podmiot wsparcia:


coaching indywidualny, gdzie podmiotem wsparcia jest jedna osoba,



coaching relacji, którego celem jest zmiana interakcji dwóch lub trzech osób, np.
coaching małżonków lub partnerów biznesowych,



coaching grupowy, który polega na pracy z kilkoma członkami grupy,



coaching zespołu, gdzie podmiotem wsparcia jest zespół,



self-coaching, który polega na systematycznej refleksji nad własnym rozwojem,
a podmiot wsparcia jest sam dla siebie coachem.

2. Obszary życia, których dotyczy interwencja: coaching życiowy (personal coaching, life
coaching), którego tematyka ogniskuje się wokół życia osobistego, coaching biznesowy,
coaching edukacyjny, coaching sportowy, coaching zdrowia, coaching duchowy (spiritual
coaching, soul coaching) i inne.
3. Podmiot wspierający - coacha:


coaching zewnętrzny (external coaching), gdzie coaching wykonuje coach zatrudniany
spoza organizacji,



coaching wewnętrzny (internal coaching), gdzie coaching jest prowadzony przez
pracownika organizacji, np. przełożonego, specjalistę HR (coaching menedżerski) lub też
współpracownika, jako coaching koleżeński (peer coaching).
4. Rodzaj organizacji dla której jest świadczony coaching:



75
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small business coaching, którego adresatami są właściciele i menedżerowie małych
i średnich firm.
5. Poziom wsparcia w organizacji, to jest poziom hierarchiczny menedżera, dla którego
świadczona jest usługa:



executive coaching, który dotyczy menedżera wysokiego szczebla,



coaching menedżerski, który jest prowadzony na menedżerów niższego szczebla i tak
zwanych menedżerów liniowych i inne.
6. Etap kariery zawodowej menedżera w organizacji:



coaching kariery, którego cel związany jest z rozwojem kariery zawodowej menedżera,



coaching lidera na nowym stanowisku (newly assigned leader coaching), który ma na celu
przygotowanie do roli lidera, jego zakresu odpowiedzialności, sposobu przewodzenia
zespołem i zadań biznesowych,



transition coaching, który dotyczy osoby zmieniającej ścieżkę kariery lub odchodzącej
z korporacji, np. na emeryturę,



high-potential coaching, który ma na celu rozwój potencjału tych osób, które zostały
uznane jako kluczowe dla przyszłości firmy lub są objęte organizacyjnym planem awansu
i sukcesji,



performance coaching, który ma na celu rozwój tych kompetencji menedżera, które
pomogą mu w osiągnięciu lepszych wyników, zrozumieniu oczekiwań związanych z jego
obecnym lub przyszłym stanowiskiem oraz przygotują do dalszego rozwoju zawodowego
i inne.
7. Grupy klientów i ich specyficzne potrzeby: coaching dla kobiet, coaching dla
mężczyzn, coaching dla seniorów.
8. Używane grupy metod lub podejście filozoficzne:



podejście oparte na dowodach (Evidence Based Coaching),



podejścia oparte o kierunki psychologiczne: behawioralne, psychoanalityczne, kognitywne,
systemowe i inne,



podejścia oparte o kierunki nauk społecznych: narracyjne, feministyczne, gender i inne.
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9. Funkcjonujące szkoły coachingu: Co-Active Coaching, Erickson College Coaching,
Manhanttan Coaching School i inne.
10. Przestrzeń w której wykonywany jest coaching:


coaching stacjonarny, który wykonywany jest w obecności coacha i menedżera twarzą
w twarz,



e-coaching, wykonywany zazwyczaj za pomocą specjalnej platformy IT (np. zqeez.pl),



coaching telefoniczny, gdzie coaching ma charakter telekonferencji,



videocoaching mający charakter videokonferencji, wykonywany najczęściej za pomocą
takich aplikacji jak Skype,



virtual team coaching – coaching zespołu wirtualnego, wykonywany za pomocą aplikacji
IT dostępnej w ramach organizacji.
Wraz z rozwojem coachingu wykształciły się zarazem różne jego odmiany. Ponieważ

proces ten znajduje szerokie zastosowanie, adaptuje się go do różnych zadań. Można
zaryzykować stwierdzenie, że coaching jest narzędziem uniwersalnym, sprawdzającym się
w wielu dziedzinach życia.

§ 6. Narzędzia coachingu
Coaching opiera się głównie na konkretnych narzędziach. W procesie tym nie ma
gotowych scenariuszy i schematycznych działań, które powtarza się na każdej sesji. Stosuje się za
to modele, które są ramami wspierającymi intuicyjne działania i umiejętności coachingowe76.
Poniżej prezentuję kilka przykładowych narzędzi stosowanych w coachingu, ponieważ nie sposób
jest wymienić wszystkie. Ich liczba stale rośnie, jest odpowiednio modyfikowana
i dostosowywana do indywidualnych potrzeb jednostki czy grupy.
Posługiwanie się narzędziami w procesie coachingu jest niezbędne, aby uporządkować
całość i stworzyć prawidłowy plan działania. „Samoświadomość to wspaniała rzecz, ale czasami
wszyscy będziemy potrzebować dowodów potwierdzających to, co uważamy za prawdziwe.
Program coachingowy powinien więc dawać klientowi możliwość nauczenia się więcej poprzez
wykorzystanie narzędzi psychometrycznych i obserwację zachowania”77. Upraszczając nieco jej
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istotę, psychometria skupia się na różnicach indywidualnych. Stosując rozmaite testy, coach może
zmierzyć motywację, zdolność, osobowość oraz zachowanie osoby coachowanej. Konkretne
narzędzia dają możliwość przepracowania pewnych treści w sposób rzetelny i obiektywny,
wyznaczają plan działania oraz kierunek, w jakim poruszać się będą podmioty procesu. Porządkują
ten proces oraz nadają rytm działaniom podejmowanym przez podmioty.
Przede wszystkim należy uświadomić sobie jaką rolę w procesie coachingu pełni na pozór
tak oczywista i nieskomplikowana czynność jak słuchanie. Okazuje się, że słuchanie odbywać się
może na pięciu poziomach78. Poziom pierwszy to czekanie na swoją kolej. Czeka się, aż druga
osoba skończy mówić, żeby móc wreszcie wypowiedzieć własne zdanie, niekoniecznie
nawiązujące do tematu poruszanego wcześniej przez rozmówcę. Jest to słuchanie skoncentrowane
na swojej osobie, własnych celach i potrzebach. Poziom drugi to dzielenie się własnym
doświadczeniem. Jest to również wtrącanie swoich opinii, ale w tym przypadku nawiązujących
już do zagadnienia poruszanego przez rozmówcę. Trzeci poziom to dawanie rad. Na tym poziomie
udzielanie rad jest jednak pozbawione refleksji. Jest raczej intuicyjnym rzucaniem haseł niż
przemyślaną, pełną empatii uwagą mającą na celu pomóc osobie, której jej udzielamy. Dopiero na
poziomie czwartym – słuchanie i prośba o potwierdzenie – rozpoczyna się „prawdziwe” słuchanie,
nastawione na dialog, zrozumienie i szczere chęci nawiązania kontaktu z rozmówcą. Poziom piąty
natomiast to słuchanie intuicyjne, umiejętne wyłapywanie szczegółów i odkodowywanie
prawdziwych zamiarów osoby, której słuchamy. W procesie coachingowym, jak i w życiu
codziennym, najbardziej pożądanym poziomem słuchania jest poziom piąty. „Wydaje się, że to
ciężka praca, ale tak naprawdę jest to czynność stymulująca i mobilizująca, całkiem jak gra
w szachy, gdzie z podekscytowaniem starasz się przewidzieć każdy kolejny ruch”79.
Innym ważnym elementem w coachingu jest zadawanie pytań. Jest to metoda zdobywania
informacji. Zasadą jest, że zaczynać należy od pytań ogólnych, aby stopniowo przechodzić do
szczegółów. Istnieją różne rodzaje pytań, jakie można zastosować w coachingu. „Pytania otwarte,
wymagające odpowiedzi opisowych, promują świadomość, podczas gdy pytania zamknięte mają
zbyt bezwzględny charakter, by być trafne, a z kolei pytania typu tak/nie nie pozwalają na zbadanie
dalszych szczegółów. Nie zmuszają nawet nikogo, by wykorzystywał swój umysł. Pytania otwarte
są znacznie bardziej efektywne, jeśli chodzi o generowanie świadomości i odpowiedzialności
w procesie coachingowym. Najbardziej efektywne pytania mające na celu zwiększenie
świadomości i odpowiedzialności rozpoczynają się od słów mających na celu ilościowe określenie
lub zebranie faktów, słów takich, jak <<co>>, <<kiedy>>, <<kto>>, <<jak dużo>>, <<jak
wiele>>. Nie zaleca się stosowania słowa <<dlaczego>>, ponieważ często sugeruje ono krytykę
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i wywołuje postawę defensywną. […] Jeśli chce się rzeczowo relacjonować fakty, lepiej chwilowo
zwiesić analizę ich wagi i znaczenia. Jeśli natomiast musimy zadawać tego typu pytania, pytania
rozpoczynające się słowem <<dlaczego>>, najlepiej będzie wyrazić za pomocą <<Jakie były tego
powody…?>>, a te, rozpoczynające się od słowa <<jak>>, wyrażeniem <<Jakie są etapy…?>>.
W ten sposób otrzymamy bardziej konkretne, rzeczywiste odpowiedzi”80. W zadawaniu pytań
chodzi więc znowu o intuicję i wyczucie sytuacji - w którym momencie zastosować konkretny
rodzaj pytania. Coach powinien wiedzieć, w jakim celu stosuje dane pytanie. Czy chodzi o to, aby
ułatwić osobie coachowanej skupienie uwagi, czy chce podążać tropem jego zainteresowań, czy
w ten sposób może uświadomić mu coś albo wzbudzić poczucie odpowiedzialności81.
Kontrakt, czyli umowa między coachem a osobą coachowaną, zawiera w sobie zarówno
merytoryczne kwestie dotyczące procesu (takie jak cel), jak również warunki w jakich coaching
się odbywa. Jest istotnym elementem z punktu widzenia współpracy między podmiotami. Jest to
obszar, w jakim coach i osoba coachowana będą się poruszać podczas sesji coachingowych.
Kontrakt spisany, lub też nie, to zasady współpracy obu podmiotów. Każda osoba ma prawo do
wypowiedzenia swojej wizji procesu oraz oczekiwań z nim związanych. Każda osoba ma również
prawo do negocjowania warunków stawianych przez drugą stronę. Inną cechą kontraktu jest jego
właściwość porządkująca sesje coachingowe. Wyznaczając ramy procesu, oczekiwania oraz cel,
zarysowuje się pewien schemat, w obrębie którego poruszają się podmioty coachingu.
Zachowania niedyrektywne są wskazane w procesie coachingowym. „Warto zauważyć, że
brak dyrektywności nie jest tym samym, co brak zaangażowania”82. Coaching niedyrektywny jest
skuteczniejszy. Jego skuteczność jest uwarunkowana ludzką naturą. Z reguły ludzie nie lubią
narzucania im swojej woli, czy nieuwzględniania ich zdania. Zdarza się jednak, że osoby
coachowane wręcz domagają się, aby coach wyraził swoją opinię. „Nie chodzi o to, by całkiem
zarzucić coaching dyrektywny, lecz by w pełni wykorzystać potencjał procesu niedyrektywnego:
opanować go do takiego poziomu, by posługiwać się nim równie sprawnie i skutecznie jak
dyrektywnym – w ułamku sekundy, bez zastanawiania się”83. Po raz kolejny zwraca się więc
uwagę na umiejętność dostosowania, wyczucia oczekiwań osoby coachowanej. Coach powinien
modyfikować stosowane techniki oraz zachowania tak, aby coaching służył jego klientowi,
w zależności od jego preferencji.
Cykl Kolba to odpowiedź na pytanie jak uczą się dorośli. „Kolb stwierdził, że aby się
uczyć potrzebne jest doświadczenie, refleksja nad nim, nadanie mu znaczenia (często poprzez
stworzenie teorii) oraz zastosowanie teorii w życiu, czyli planowanie własnego zachowania
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w takiej samej sytuacji w przyszłości”84. Człowiek uczy się przez całe życie, ale dorosły uczy się
inaczej niż dziecko. Ważnym czynnikiem w procesie uczenia się dorosłych jest świadomość.
Osoba dorosła korzysta z poprzednich doświadczeń i na ich podstawie wyciąga wnioski. Każde
kolejne doświadczenie w swoim życiu interpretuje w zestawieniu z tymi już wcześniej
uzyskanymi. Właśnie to doświadczenie jest punktem wyjścia w procesie Kolba. Dzięki
doświadczeniu, działaniu, poznaniu czegoś nowego czy wypróbowaniu się w konkretnej sytuacji,
człowiek dokonuje refleksji. Jest to kolejny etap w modelu. Możliwość analizy tego, co zaszło,
wymiany opinii, sprawia, że dochodzimy do pewnych konkretnych wniosków. W trzecim etapie
cyklu tworzymy teorię, uogólniamy zebrane dane, nadajemy znaczenie, formułujemy pewne
koncepcje. Ostatnim etapem w modelu jest zastosowanie posiadanej już wiedzy w inny, niż
dotychczas, sposób. Jest to wypróbowanie, testowanie teorii w nowych sytuacjach. Ponieważ jest
to cykl, niezależnie od tego, w którym miejscu znajdujemy się w punkcie wyjścia, w trakcie
uczenia przechodzimy przez kolejne etapy zataczając pewien krąg.
W nawiązaniu do cyklu, David Kolb wyróżnił także cztery podstawowe style uczenia
się85: teoretyczne (typ teoretyk), refleksyjne (typ refleksyjny), aktywne (typ działacz)
i pragmatyczne (typ pragmatyk). Teoretyk będzie musiał każdą poznaną rzecz zdefiniować na
nowo na swój sposób. Typ refleksyjny potrzebuje dokonać analizy, dokładnie przemyśleć dany
temat, rozłożyć go na czynniki pierwsze. Działacz – empiryk, będzie doświadczał w praktyce.
Musi dokonać czegoś samodzielnie. Z kolei pragmatyk poszukuje zastosowania. Typ ten będzie
planował w jaki sposób dana rzecz czy czynność może mu się w życiu przydać.
Istnieje pewna grupa modeli, w których pierwsze litery poszczególnych działań czy
założeń tworzą ich nazwę. GROW jest pierwotnym modelem coachingowym, opracowanym przez
pioniera coachingu w Wielkiej Brytanii, Johna Whitmore’a86. Nazwę modelu można
przetłumaczyć na język polski w sposób następujący: „rośnij”. Jest to technika dotycząca głównie
pracy z celami oraz rozwiązywania problemów. Po pierwsze w modelu tym należy określić cel
(ang. goal). Jest to kluczowe w procesie coachingu, ponieważ jest to zarazem ustalenie priorytetu
dla kolejnych podejmowanych działań. Następnie bada się „aktualną rzeczywistość” (ang. reality),
czyli analizuje obecną sytuację i ocenia punkt wyjścia. Kolejnym elementem jest określenie
możliwości (ang. options) oraz przeszkód (ang. obstackles). Polega to na generowaniu rozwiązań,
które mogą prowadzić do osiągnięcia wybranego celu. Po dokonanej analizie pozostaje podjąć
decyzję oraz ustalić plan działań (ang. will/way forward/what’s next).
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Model SMART również skupia się na celu działania. W myśl tego narzędzia, obrany przez nas
cel powinien być konkretny i szczegółowy (ang. specific/significant/simple), mierzalny (ang.
measurable), uzgodniony, realny do osiągnięcia, ambitny (ang. agreed/achievable/ambitious),
realistyczny i istotny, wynikający z uznanych przez nas wartości (ang. realistic/relevant) oraz
planowy, z jasno określonymi ramami czasowymi (ang. time-framed/time-phased). „Metodologia
stawiania celów SMART może sprawdzać się w korporacjach, gdzie cele stawiane pracownikom
przez ich przełożonych muszą być realistyczne i mierzalne wskaźnikami takimi jak zysk czy
wielkość sprzedaży”87.
Kolejny model – EXACT, „służy przeprowadzeniu coachowanego przez proces, który
pomoże mu w określeniu celów zgodnych z jego własnym systemem wartości. Owo dążenie do
czegoś można nazwać <<celem>>, <<rezultatem>>, <<zamierzeniem>>, <<misją>>, tudzież
jakimkolwiek innym określeniem, które będzie odpowiadać zarówno coachowanemu, jak
i coachowi”88. O ile model SMART znajduje swoje zastosowanie głównie w biznesie, gdzie cele
wyznaczane są przez menedżerów, o tyle pokrewny mu EXACT jest modelem bardziej
indywidualnym. Jest to model, który wymaga jednostkowego zastosowania: musi skupiać się na
jednym elemencie i być zwięzły89. W myśl tego narzędzia, nasz cel powinien być ekscytujący,
inspirujący (ang. exciting), wymierny czy też mierzalny (ang. assessable), ambitny i wymagający
(ang. challenging), a także powinien zakładać określony termin wykonania (ang. time-framed).
Na podobnych zasadach skonstruowano model SCORE (symptomy od ang. symptoms,
przyczyny od ang. causes, cele od ang. outcomes, zasoby od ang. resources i skutki od ang.
effects), PURE (mieć pozytywny wydźwięk od ang. postively stated, zrozumiałe od ang.
understood, istotne od ang. relevant, etyczne od ang. ethical) oraz CLEAR (ambitne od ang.
challenging, legalne od ang. legal, przyjazne dla środowiska od ang. environmentally sound,
właściwe od ang. appropriate, udokumentowane od ang. recorded).
Oprócz modeli, które powstają poprzez określenie cech charakterystycznych dla
podejmowanych działań, istnieją jeszcze inne narzędzia stosowane w coachingu. Dwa z nich
związane są ściśle z procesem zmiany. Czteropokojowe mieszkanie Claesa Janssena to model,
który znajduje swoje zastosowanie głównie podczas wprowadzania zmian w swoje życie. Trafnie
opisuje on frazy, przez jakie przechodzimy, gdy mamy do czynienia ze zmianą90. Czyta się go
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
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Ilustracja 1. Czteropokojowe mieszkanie Claesa Janssena.

ZADOWOLENIE

ODNOWA

ZAPRZECZENIE

DEZORIENTACJA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: C. Wilson, Coaching biznesowy, s. 178

Narzędzie to uświadamia, że zmiana zawiera w sobie różne stany emocjonalne. Wiąże się
zarówno z dezorientacją i brakiem pewności co do słuszności podejmowanej decyzji, jak
i późniejszym zadowoleniem. Zanim jednak pojawia się satysfakcja, najpierw zaprzecza się
słuszności danego pomysłu. Natomiast zadowolenie może być w następnej kolejności związane
z odmową i odrzuceniem danego rozwiązania. Zmiana wiąże się z różnymi zarówno
pozytywnymi, jak i negatywnymi emocjami. Z jednej strony człowiek obawia się zmian, ponieważ
dąży do zachowania status quo, gdzie wszystko jest stabilne i znane. Z drugiej naturalna ciekawość
i chęć rozwoju motywuje do podjęcia nowych wyzwań. Metoda ta pomaga dokonać analizy
podejmowanej decyzji i zrozumieć, jakie konsekwencje zmiana ta za sobą pociąga. Mając
świadomość towarzyszących procesowi możliwości, człowiek ma czas na podjęcie przemyślanej
decyzji. Jest także przygotowany na związane z nią trudności.
Drugim modelem dotyczącym zmiany jest krzywa zmiany autorstwa Elizabeth Kübler-Ross.
W narzędziu tym zmiana związana jest z następującymi etapami91: pierwszym jest szok wywołany
informacją o zmianie. Następnie następuje zaprzeczenie, które wiąże się z „chowaniem głowy
w piasek” i nadzieją, że niechciana sytuacja po prostu rozwiąże się sama, bez naszego udziału.
Kolejnym etapem jest gniew na siebie oraz inne osoby, związany z rozżaleniem i obwinianiem.
Wiąże się to również ze spadkiem energii i niechęcią wobec podejmowania jakichkolwiek działań.
W następnej kolejności człowiek żegna się ze starym stanem rzeczy i akceptuje zmianę jako
nieuchronne wydarzenie, co prowadzi do testowania nowej sytuacji i odkrywania korzyści z nią
związanych oraz integracji w nową całość.
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Analiza transakcyjna Erica Berne’a to kolejny model, który można stosować w procesie
coachingu. Autor książki W co grają ludzie uważa, że ludzkie zachowania można
scharakteryzować porównując je do gier. Według Berne’a gry te pełnią kilka ról w naszym życiu.
Przede wszystkim są to role społeczne. W naszych interakcjach (czy też transakcjach) z innymi
„odgrywamy” rolę rodzica, dziecka lub dorosłego, reprezentując pewne określone cechy92. Rodzic
jest kontrolujący, tyranizujący, pouczający, krytyczny, a także skłonny do oceniania, czy wręcz
grożący palcem. Używa takich słów jak „zawsze”, „nigdy”, „raz na zawsze”. Dziecko to człowiek
smutny, przybity, miewający nagłe wybuchy złości, chichoczący, zdrabniający, używający takich
słów jak „mam zamiar”, „nigdy nie wychodzi na moje”, „najlepszy na świecie”. Dorosły natomiast
będzie osobą bezpośrednią, uważną, niezagrażającą i nieodczuwającą zagrożenia, używającą słów
takich jak „rozumiem”, „być może”, „prawdopodobnie”, „rozczarowujący” (zamiast
„beznadziejny”), „myślę” (biorąc na siebie odpowiedzialność), „uważam”. Dorosły w interakcjach
często używa pytań.
Model ten za zadanie ma kształtować osobowość człowieka oraz jego relacje z innymi ludźmi.
Analiza transakcyjna pozwala nie tylko zrozumieć, jakie procesy zachodzą w człowieku, ale
również w jego relacjach interpersonalnych. Analiza uświadamia również, jakie korzyści
wypływają z podejmowanych przez nas interakcji (transakcji). Autor udowadnia, że jednostka
działa w obrębie pewnego scenariusza, który wyznaczony jest przez jego osobowość. Poprzez to
model ten umożliwia wprowadzenie zmian.
Istnieje również metoda 6 W. Poprzez zadanie sobie sześciu pytań jesteśmy w stanie określić
plan działania, który pomoże w realizacji określonego celu:
1. Who – kto jest związany z celem?
2. What – co chcę osiągnąć?
3. Where – gdzie?
4. When – w jakim czasie cel ma zostać osiągnięty?
5. Wchich – jakie są wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu?
6. Why – jakie są przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z jego osiągnięcia?
Najprostsze rozwiązania wydają się często zbyt oczywiste i dlatego zdarza się, że zostają
odrzucane przez osoby coachowane. Jednak właśnie dzięki sporządzeniu prostej, przejrzystej listy
zadań człowiek jest w stanie realnie określić cel oraz działania, które go do tego celu doprowadzą.
Dodatkowo, człowiek ten pozostaje skupiony na ich realizacji, nie rozpraszając uwagi na
dodatkowe, zbędne elementy.
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Kolejne narzędzie to model Franka Ernsta OK Corral. Model ten uświadamia postawy ludzi
względem innych. Można je scharakteryzować za pomocą poniższej ilustracji:

Ilustracja 2. Model OK Corral.

OK – OK

NIE OK – OK

Ja jestem OK

Ja nie jestem OK

Ty jesteś OK

Ty jesteś OK

Jesteśmy pewni siebie i
dobrze się rozumiemy

Nie jestem wystarczająco
dobry
Polegam na twojej opinii

Każde z nas wnosi
wartość

NIE OK – NIE OK

OK – NIE OK

Ja nie jestem OK

Ja jestem OK

Ty nie jesteś OK

Ty nie jesteś OK

Sytuacja jest bez wyjścia

Wiem najlepiej

Nigdy nam się nie uda

Mylisz się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: C. Wilson, Coaching biznesowy, s.179

W modelu tym można wyróżnić cztery rodzaje relacji. Ja jestem „ok”, ty jesteś „ok” to
postawa zorientowana na budowanie relacji i osiągnięcie wspólnego rozwiązania. Ważnym
elementem jest tu szacunek dla drugiej osoby. W postawie ja jestem „ok”, ty nie jesteś „ok”
szacunek do potrzeb drugiej osoby nie występuje, a komunikacja nastawiona jest na realizację
własnych celów podmiotu. Ja nie jestem „ok”, ty jesteś „ok” to postawa uległości, wycofania.
Wówczas pominięte zostają potrzeby podmiotu, a jedynie potrzeby drugiej osoby są ważne.
Postawa ja nie jestem „ok”, ty nie jesteś „ok” to postawa bierna. To rezygnacja obu stron
z podejmowania działań i realizacji potrzeb. W modelu tym coachowani uświadamiają sobie, że
w różnych sytuacjach przybierają różne postawy. Świadomość tą wykorzystuje się w procesie
zmiany.
Koło życia (określane także jako koło równowagi czy koło spełnienia) jest graficznym
zobrazowaniem stopnia zadowolenia z poszczególnych dziedzin swojego życia. W praktyce koło
dzieli się na wybrane dziedziny życia takie jak np. kariera, rodzina, przyjaciele, zdrowie,
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duchowość, rozrywka, a następnie zaznacza na nim wysokość satysfakcji z każdej dziedziny
w skali liczbowej. W kole życia należy ocenić swoje zadowolenie z życia w chwili obecnej
w porównaniu z tym, co chcielibyśmy osiągnąć. Środek koła reprezentuje brak zadowolenia lub
spełnienia, a obrys zewnętrzny koła przedstawia całkowite zadowolenie i spełnienie93. Celem tego
ćwiczenia jest spojrzenie na swoje życie jako na całość. Kryje się za tym przekonanie, że istotne
są wszystkie aspekty jego życia, a nie tylko poszczególne, jak na przykład praca. Jest to również
jeden ze sposobów, w jaki klient może powiedzieć co o tym, co się w jego życiu dzieje94.
Ilustracja 3. Koło życia.

Źródło: Odczyt na stronie: http://www.jestesnajwazniejszy.pl/pierwsze-cwiczenie-coachingowe/ dnia
05.05.2014

Jeszcze innym modelem stosowanym w coachingu jest archetyp przejścia. Model ten
polega na utożsamieniu się z jednym z wymienionych w nim archetypów. Okazuje się, że
w różnych sytuacjach życiowych przyjmować można także różne postawy. Niektórzy ludzie
inaczej zachowują się np. w środowisku pracy, a inaczej w kontaktach z rodziną czy podczas
zakupów w sklepie. Co więcej, różne zachowania charakteryzują ludzi w zależności od osób,
z którymi aktualnie przebywają.
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Ilustracja 4. Archetyp przejścia.

MAG

WOJOWNIK

NIEWINNY

SMOK
(KAŻDE
WYZWANIE)

WĘDROWIEC

SIEROTA

MĘCZENNIK

Źródło: Opracowanie własne

Archetyp to zakorzenione w ludzkiej psychice wzorce. Są to pewne schematy
postępowania, charakterystyczne zachowania, a także sposób reagowania na różne sytuacje.
Każdy z wymienionych w modelu typów posiada pewne określone cechy. „Niewinny” to osoba
żyjąca w tak zwanej „błogiej nieświadomości” - jest nieświadoma konsekwencji podejmowanych
przez siebie działań, postępuje intuicyjnie, bezrefleksyjnie. Osoba taka uchyla się od
odpowiedzialności. Z jednej strony postawa ta daje poczucie bezpieczeństwa, z drugiej jednak jej
negatywnymi konsekwencjami jest bierność, ignorancja oraz podatność na manipulacje.
„Sierota” uważa, że nie jest wystarczająco kompetentna do wykonywania pewnych czynności.
Bardzo chętnie korzysta z pomocy innych, liczy się z ich zdaniem, ponieważ, w jej przekonaniu,
inni poradzą sobie z daną czynnością lepiej od niej. Bardzo szybko się poddaje oraz szuka
czynników uniemożliwiających jej wykonanie jakiegoś działania. Kolejny archetyp to
„męczennik”. Charakterystyczną dla niego postawą jest cierpienie, które ma uszlachetniać.
Z cechy tej wynika wytrwałość i pokora. Ale „męczennik” to również użalanie się nad sobą,
pewnego

rodzaju

psychiczna

a

destrukcja,

także

przytłaczające

wręcz

poczucie

odpowiedzialności. Innym podejściem odznacza się „wędrowiec”. Jest to postawa poszukiwania,
odkrywania nowych możliwości, łatwości nawiązywania relacji oraz związana z tym elastyczność.
Wiąże się z tym jednak brak zdecydowania i lojalności. „Wojownik” wyznacza sobie konkretny
cel, do którego wytrwale dąży. Będzie konsekwentnie pokonywał przeszkody stojące na drodze
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do jego realizacji. Jest osobą odważną, pewną siebie i swoich racji, wytrwałą, zdyscyplinowaną,
zdeterminowaną i aktywną. Ta determinacja oraz zbytnia pewność siebie prowadzić może jednak
do agresji. Zapatrzony w cel „wojownik” nie zważa też często na środki, jakimi się posługuje.
Może to skutkować nieetycznym postępowaniem względem drugiego człowieka. Ostatnim
archetypem jest „mag”. Charakteryzuje się kreatywnością, nieszablonowym podejściem, a także
charyzmą. Działa on intuicyjnie, ma poczucie wewnętrznej „mocy”, drzemiącego w nim
potencjału.
Okazuje się, że ludzi oraz ich postępowanie scharakteryzować można za pomocą
wymienionych powyżej archetypów. Nie są to zarazem determinanty stałe: w różnych dziedzinach
życia przyjmuje się różne postawy. Wykorzystując model ten w coachingu, osoba coachowana
zdaje sobie sprawę w plusów i minusów towarzyszących pewnym zachowaniom. Model ten może
być także czynnikiem powodującym zmianę. Określając słabe i mocne strony postępowania dąży
się do przyjęcia innego wzorca.
Oprócz wymienionych w tej pracy modeli, istnieje jeszcze wiele innych narzędzi, które
wykorzystuje się w coachingu. Ponieważ coaching jest procesem indywidualnym, ściśle
uzależnionym od osoby coachowanej, szeroki zakres metod w nim stosowanych daje możliwość
dostosowania najbardziej odpowiedniej ścieżki rozwoju. Wymienione modele stosuje się zarówno
w coachingu indywidualnym, jak i grupowym czy biznesowym. Plusem stosowanych narzędzi jest
możliwość ich modyfikacji, wprowadzenia zmian tak, aby jak najlepiej służyły osobie
coachowanej.

§ 7. Cechy profesjonalnego coacha
Bardzo ważną rolę w procesie coachingu pełni coach. „Coach jest facylitatorem, dążącym
do tego, aby osoba poddana coachingowi zdobyła szeroką wiedzę na swój temat, dzięki czemu
poprawi swoją wydajność i jakość życia osobistego i zawodowego”95. Coach staje się partnerem
w rozmowie osoby coachowanej. Ważnym elementem w procesie coachingu jest komunikacja.
„Coach otwiera przestrzeń w wewnętrznym świecie coachowanego, zapewniając wystarczająco
dużo miejsca, by osoba poddana procesowi coachingu mogła się dokładnie rozejrzeć; zastanowić,
czego już nie potrzebuje, co należy przestawić, jakie luki warto wypełnić” 96. Komunikacja ta ma
za zadanie spełniać określone cele, ukierunkowana jest na wymierny efekt. „Coach pracuje
z klientami, aby dzięki ukierunkowanemu szkoleniu szybko, znacząco i trwale poprawili swoją
efektywność w życiu osobistym i zawodowym. Jedynym celem coacha jest praca nad tym, aby
95
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klient rozwinął cały swój potencjał – tak, jak go sam zdefiniuje”97. Ważną cechą coachingu jest
fakt, iż jest to proces interakcyjny, który nie zakłada gotowych scenariuszy. „Coach nie ma
ustalonego planu spotkania i jego wypowiedzi rzadko trwają dłużej niż kilka minut, ale może być
ekspertem w danej dziedzinie – na przykład w zakresie negocjacji, przywództwa, planowania czy
relacji międzyludzkich. W coachingu nie ma ekwiwalentu testów kompetencji. Coache bywają
oceniani zazwyczaj tylko na początku swojej kariery, gdy zdobywają umiejętności i certyfikaty”98.
Coach powinien charakteryzować się pewnymi określonymi cechami. Proces coachingu
opiera się na trzech podstawowych umiejętnościach coacha: aktywnym słuchaniu (rozumieniu),
zadawaniu pytań (obopólnym poszerzaniu rozumienia) oraz odzwierciedlaniu (komunikowaniu
zrozumienia)99. Ważne są tu kompetencje komunikacyjne. Ale nie tylko. Coach powinien mieć
psychologiczną intuicję. Poczucie, że dobrze rozumie się innych, jest prawdopodobnie jedną
z głównych przyczyn, dla których ludzie decydują się na zawód coacha. Ciekawość jest kolejnym
ważnym czynnikiem w tym zawodzie100. Coaching wymaga od coacha naturalnego
zainteresowania środowiskiem w jakim pracuje, nieustającej fascynacji, ale i dużego wyczucia
w interakcji z drugim człowiekiem. „Cechą coacha jest umiejętność zwiększania i utrzymywania
świadomości na odpowiednim poziomie oraz w tych obszarach, w których jest potrzebna”101.
John Whitmore wyróżnia następujące cechy, które powinny charakteryzować każdego
coacha102: cierpliwy, bezstronny, wspierający, wykazujący zainteresowanie, potrafiący słuchać,
spostrzegawczy, świadomy, samokrytyczny, uważny, wierny. W literaturze często podkreśla się
właśnie umiejętność słuchania. Wydaje się być kluczowa i najbardziej niezbędna spośród
wszystkich innych cech. Coaching w głównej mierze jest procesem, który zachodzi „wewnątrz”
osoby coachowanej. Potrzebuje ona pewnej stymulacji, pomocy drugiej osoby - coacha, który
będzie ją wspierać w dążeniu do osiągnięcia celu.
Na coachu spoczywa duża odpowiedzialność. Wbrew pozorom zadaniem coacha nie jest
udzielanie porad, ale wspieranie procesu samokształcenia się osoby poddanej coachingowi103.
Coach nie rozwiązuje problemów, nie jest nauczycielem, doradcą, instruktorem czy ekspertem.
Jest za to powiernikiem, pomocnikiem, doradcą, osobą zwiększającą świadomość104. Coach nie
podaje gotowych rozwiązań - to osoba coachowana podejmuje decyzje. „[…] w coachingu
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to klient w 100% odpowiedzialny jest za zmianę i osiągnięcie celu. A dawanie rad przez coacha
rozmywa tę odpowiedzialność”105.
Coach jest partnerem w rozmowie. „Jednym z celów coacha jest pokazanie plusów
i minusów świata, który otacza klienta, i próba poprowadzenia dialogu w taki sposób, by
rozmówca dostrzegał swoje mocne strony i to na nich budował swoje plany rozwojowe oraz
modyfikował w taki sposób słabe, by stawały się pozytywne, albo by przynajmniej mu nie
przeszkadzały”106. Coach podaje narzędzia, pomaga osobie coachowanej odnaleźć drogę. Dlatego
też ciężar decyzji spoczywa na osobie coachowanej. „Coach nigdy nie może dawać klientom
gwarancji uzyskania założonego efektu. Z jednej strony sprzyja to bowiem przejęciu
odpowiedzialności za rezultaty, na które nie ma wpływu. Z drugiej - budzi w kliencie przekonanie,
że ktoś coś za niego załatwi. Klient traci determinację i samodzielność, coach bierze na siebie
nadmiar zadań, które w dodatku mogą nie przynieść żadnego rezultatu”107.
„Podczas coachingu coach jest dla klienta białą tablicą. Powierzchnią, na której klient może
zapisać swoje refleksje, własne oceny i zamiary. Lustrem, w którym może obejrzeć samego siebie,
proces i efekty swoich działań. Coach nigdy nie wyraża swoich opinii. […] Coach nie jest po to,
żeby odpowiadać za klienta. Nie jest nawet po to, żeby dostarczać wiedzę czy kształcić wybrane
umiejętności – od tego są trenerzy albo tutorzy. Coach jest po to, żeby klient dotarł do tego, czego
sam naprawdę chce i co sam naprawdę może”108.
Łącząc powyższe rozważania wydawać by się mogło, że coach przejmuje po części rolę
autorytetów, psychologów, przyjaciół, czy najbliższej rodziny. W tym miejscu pojawia się więc
pytanie - czy każdy może zostać coachem? „Branża coachingowa pozostaje nieuregulowana, więc
praktycznie każdy może rozpocząć działalność coachingową, nie mając żadnych uprawnień
i odpowiedniego przeszkolenia, a jednak telefon i para uszu nie wystarczą, by być dobrym
coachem”109. […] najlepszymi coachami są osoby, które110:


są emocjonalnie inteligentne,



interesują się otaczającym ich światem,



są uczciwe i etyczne,



przejmują się innymi ludźmi i doceniają ich najlepsze cechy, zdając sobie sprawę z tego,
że ludzie są pełni zdolności i potencjału,



znają własne granice, szanują granice innych i nieustannie się rozwijają,
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są szczerze zainteresowane innymi ludźmi, nie oceniają ich,



ułatwiają wprowadzanie zmian, będąc zaangażowanymi komunikatorami,



umieją nawiązywać relacje, słuchać uważnie oraz zadawać przenikliwe i ważne pytania,



wsłuchują się w swoją intuicję, traktując ją jako wewnętrzny system nawigacji,



zachęcają do przyjmowania nowych punktów widzenia i są pełni pozytywnej energii.

Wydawać by się mogło, że już sam temperament czy osobowość mogą weryfikować, czy ktoś
będzie, lub nie będzie, dobrym coachem. „Nikt jednak nie rodzi się z umiejętnościami
coachingowymi; umiejętności tych nabywamy na wczesnym etapie rozwoju od rodziców,
a później od innych osób, które stanowią dla nas wzór, np. od nauczycieli czy pracodawców.
Wniosek z tego, że każdego można wyszkolić, by był dobrym coachem”111. Tak samo jak
w przypadku innych specjalistów, pewnych rzeczy i czynności można się wyuczyć.
„Profesja coacha była do niedawna nieuregulowana przez prawo pracy. Dziś jednak zawód ten
funkcjonuje. Niemalże każda duża firma korzysta z usług coachów. Nie ma co prawda jeszcze
specjalnych kierunków studiów z coachingu, jednakże określone kierunki studiów doskonale do
tej profesji przygotowują. Na pierwszym miejscu znajdują się psychologia, public relations,
socjologia, pedagogika, filozofia czy retoryka. Tak naprawdę jednak coach nie musi posiadać
jakiejś specjalistycznej wiedzy, powinien raczej mieć odpowiednio silną osobowość, zdolności
przywódcze oraz umiejętność obserwacji rzeczywistości i zachodzących w niej prawidłowości,
a ponadto powinien dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe i mniej więcej znać ludzką naturę
oraz nade wszystko umieć w sposób przekonujący i zrozumiały przekazać swoje spostrzeżenia”112.
Z jednej strony duża swoboda w interpretacji profesji coacha umożliwia dużą elastyczność
w dostosowaniu do potrzeb osób coachowanych, z drugiej budzi liczne wątpliwości co do
profesjonalizmu i wiarygodności procesu coachingowego. „Standardy i standaryzacja stawiają
wyzwania dla stosowania coachingu/mentoringu w różnych środowiskach. W niektórych
okolicznościach np. szansa szkolenia się i uzyskania certyfikatu podniosłaby atrakcyjność
programu dla coachów/mentorów i zapewniłaby wiarygodność usług. Kiedy indziej taka
możliwość przeszkadzałaby płynności ról w procesie i nadmiernie sprofesjonalizowałaby usługę,
co byłoby bezpodstawne. Coaching/mentoring jest uniwersalny w tym sensie, że znajduje
zastosowanie w różnych kontekstach, ale poziom interwencji coachingowo-mentoringowych
i kompetencji praktyków jest różny w zależności od konkretnych potrzeb adeptów”113.
Istnieją pewne organizacje typu non-profit takie jak Association for Coaching (AC), International
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Coach Federation (ICF) oraz European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Ich zadaniem
jest wyznaczanie wysokich standardów etycznych i zawodowych w branży. Są też centrum
akredytacji coachów114.
Carol Wilson uważa, że „w zależności od oczekiwanego rezultatu potrzebne są różne poziomy
przeszkolenia i zaawansowania w stosowaniu coachingu”. Mówiąc najogólniej, istnieją trzy
poziomy wtajemniczenia115. Bezpośredni przełożony w roli coacha wciela umiejętności
coachingowe w swój styl zarządzania. Zawodowy coach potrafi prowadzić efektywne sesje
coachingowe zarówno w organizacjach (kiedy to organizacja zleca i płaci za coaching), jak
i indywidualnie (kiedy osoba prywatna płaci za swój coaching). Jest on także w stanie pełnić rolę
superwizora/mentora dla innych coachów. Master coach natomiast umie łączyć i wykorzystywać
modele z różnych dziedzin. Potrafi prowadzić coaching indywidualny i zespołowy. Jest w stanie
pełnić funkcję superwizora/mentora dla innych coachów, może szkolić coachów, a także oceniać
ich umiejętności. Ma swój wkład w rozwój teorii coachingu między innymi poprzez publikację
artykułów, czy prowadzenie prezentacji.
Rolą coacha jest116:


zadanie klientowi pytań, które mają na celu odkrycie jego planu i opowiedzenie o nim
coachowi,



przekształcenie planu w cele, nad którymi klient może pracować,



uznanie tego planu za jedyny podczas coachingu,



połączenie planu klienta z jego wartościami i przekonaniami,



praca z klientem nad identyfikacją i pokonaniem obaw i przekonań, które powstrzymują
jego rozwój,



zaangażowanie w proces robienia postępów przez klienta oraz zachowanie zdrowego
obiektywizmu, dotyczącego całego procesu,



nakierowanie klienta na działanie, które ma na celu realizację zamierzeń oraz
przypominanie o konieczności zaangażowania,



pomoc w wyciągnięciu wniosków, które płyną z osiągnięcia celów zawartych w planie
klienta.
Jenny Rogers wskazuje na pewne paradoksy, jakie towarzyszą zjawisku coachingu:

„Musisz być całkowicie obecny, ale nie możesz być intruzem. Musisz wnieść do pokoju
coachingowego całą swoją osobowość, ale nie możesz przytłoczyć nią klienta. Musisz znać
wszystkie niezbędne techniki, ale sięgać po nie tylko wtedy, gdy są absolutnie konieczne.
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Musisz potrafić nawiązać z klientem intymną relację, która jednak nigdy w trakcie procesu nie
może przekroczyć granic przyjaźni. Musisz być świadomy siebie i swoich zachowań,
a jednocześnie być czujnym na to, co mówi i robi klient. Musisz sprawować kontrolę nad
całym procesem i część tej kontroli przekazać klientowi. Coaching polega na pracy
z uczuciami i sposobami działania, które mają klientowi dać siłę, ale jeśli w trakcie coachingu
pojawi się uczucie bezsilności, klient i coach muszą razem go doświadczyć. Prowadzenie
coachingu jest dużo trudniejsze niż bycie coachem. To pierwsze nastawienie wymaga
wytężonego wysiłku, to drugie jest łatwe i płynne, gdyż powoduje, że ufasz procesowi”117.
Okazuje się, że na pozór prosta zależność między coachem a osobą coachowaną niesie jednak
ze sobą dużą dozę odpowiedzialności i potrzebę płynności w komunikacji. Wymaga także
dużego wyczucia oraz umiejętności interpersonalnych.
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II ROZDZIAŁ
COACHING JAKO ELEMENT WEWNĘTRZNEGO PR

§ 1. Istota public relations
Zajmując się komunikacją wewnętrzną firmy czy organizacji nie sposób jest nie nawiązać
do samego pojęcia oraz rozumienia public relations. PR towarzyszy przedsiębiorstwom od
początku ich powstawania aż do końca działalności. Prowadzony w sposób świadomy lub też nie,
jest ich stałym i nieodłącznym elementem.
Odwołując się do historii, za pierwsze działania związane z public relations podaje się już
działalność starożytnych specjalistów określanych mianem rostrani lub też subrostrani. Były to
osoby zajmujące się zdobywaniem i rozpowszechnianiem komunikatów oraz plotek. Już wówczas
zauważono, że społeczeństwo komunikuje bardzo wiele cennych i przydatnych informacji.
W Grecji z kolei bardzo szybko uświadomiono sobie, że ważną rolę w karierze politycznej pełni
poparcie społeczne. Było to możliwe między innymi poprzez uzyskanie rozgłosu dotyczącego
własnych poglądów. Im więcej osób wiedziało, a także dawało się przekonać do pewnych racji,
tym większe były szanse na zdobycie sławy czy osiągnięcie innych obranych przez siebie celów.
W Indiach maharadżowie posługiwali się szpiegami, aby poznać opinie ludzi. Mając świadomość,
że w oficjalnych rozmowach nie zawsze podaje się prawdę, był to sposób na eliminowanie fałszu
oraz poznanie rzeczywistych przekonań wśród obywateli. W średniowieczu natomiast wydawano
gazety zawierające nie tylko informacje handlowe - dostrzegano już bowiem potrzebę kreowania
wizerunku. Sama informacja była niewystarczająca, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych
kupców. Konkurencja stawała się coraz większa. Trzeba było znaleźć sposób, aby przekonać
klientów do swoich produktów.
Początków współcześnie rozumianego public relations upatruje się w trzech wydarzeniach:
„(1) kampanii podburzania amerykańskich kolonistów do powstania przeciw Wielkiej Brytanii
trwającej około 20 lat przed 1776 rokiem, (2) zainteresowaniu brytyjskiego monarchy Jerzego III
(1760-1820) opinią publiczną oraz (3) oficjalnym monitorowaniu codziennej prasy prowadzonym
przez rząd brytyjski od 1810 roku”118. Już wówczas działaniom władz towarzyszyły techniki znane
obecnie specjalistom od public relations. Obejmowały one między innymi: powstanie formalnej
organizacji, której nadawano zazwyczaj atrakcyjną, przyciągającą uwagę nazwę, wykorzystanie
mediów (głównie gazet, kazań w świątyniach, wystąpień publicznych, pamfletów i listów
pisanych przez specjalne „komitety”), użycie symboli oraz sloganów, aranżowanie wydarzeń lub
pseudowydarzeń dla zdobycia medialnego rozgłosu, a także stronniczą prezentację mającą
118

A. Davis, Public relations, Warszawa 2007, s. 37

42

skłaniać do określonej interpretacji wydarzeń czy długotrwałą kampanię we wszystkich
dostępnych mediach119.
Samo określenie public relations funkcjonuje od stosunkowo niedawna. W różnych
źródłach za datę pojawienia się tego terminu podaje się przełom wieku XIX i XX. Public relations
użyto wówczas „[…] w odniesieniu do praktyk, mających na celu poprawę wizerunku
przedsiębiorstw kolejowych. Prasa zarzuciła im wówczas niską jakość świadczonych usług,
zaniedbanie bezpieczeństwa podróżnych i nieetyczne zachowania na rynku”120. Komunikat, który
pojawił się w mediach, w tym przypadku w prasie, wymagał natychmiastowej reakcji tych
przedsiębiorstw.

Ich

wizerunek

został

publicznie

napiętnowany.

Wiązało

się

to

z prawdopodobieństwem utraty klientów, a wskutek tego także zysków. Aby nie dopuścić do takiej
sytuacji zaistniała konieczność oficjalnego ustosunkowania się do zarzutów oraz nawiązania
komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, a zarazem potencjalnymi klientami przez
przedsiębiorstwo. Współczesny PR pojawił się więc wraz ze świadomym wzrostem
zapotrzebowania na komunikację między organizacją a jej otoczeniem. Komunikacja ta
nastawiona była nie tylko na relację między podmiotami, ale przede wszystkim na potrzebę
kreowania wizerunku.
Za ojców założycieli public relations uznaje się dwóch Amerykanów. Pierwszy z nich to
Ivy Ledbetter Lee (1877-1934). Znany jest ze swojego credo „społeczeństwo trzeba informować”.
Mając za sobą doświadczenie pracy w dziedzinie promocji zdawał sobie sprawę z siły
komunikatów pochodzących od przedsiębiorstw. Uważał, że rzetelna, prawdziwa, szczera
i otwarta informacja to podstawa komunikacji firmy. Podkreślał przy tym szczególną rolę
społeczeństwa w kształtowaniu jej wizerunku. Za drugiego ojca PR uważa się Edwarda Bernaysa
(1892-1995). Stworzył on określenie „doradca ds. public relations”. Prowadził również pierwsze
akademickie zajęcia z PR, a w 1923 roku napisał Krystalizowanie opinii publicznej uznaną za
pierwszą książkę bezpośrednio dotyczącą zagadnienia public relations121. W literaturze fachowej
spotyka się opinie, iż public relations wykreowany przez Edwarda Bernaysa to tak zwany czarny
PR. Tak rozumiany, służy celom propagandowym i ma pejoratywne konotacje. Utożsamia się go
bowiem z manipulacją opinią publiczną, czy wręcz wprowadzaniem ludzi w błąd oraz
posługiwaniem się socjotechnikami w celu osiągnięcia zamierzonych celów.
Dlatego też na przełomie XIX i XX wieku zwrócono uwagę na zapotrzebowanie na szczerą
i otwartą komunikację, która miała być źródłem zaufania publicznego. PR dotyczy głównie
czynów oraz konieczności komunikowania o podejmowanych działaniach. Komunikaty podawane
119
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do publicznej informacji miały być szczegółowo weryfikowane oraz zgodne z prawdą. Doceniono
także rolę opinii publicznej. Zauważono również, że komunikacja stosowana w public relations to
komunikacja posiadająca pewne znamiona perswazji. Chodzi tutaj o modyfikowanie postaw
odbiorców komunikatów oraz tworzenie pozytywnych skojarzeń z przedsiębiorstwem.
W Polsce proces rozwoju dziedziny public relations przebiegał nieco inaczej. Do końca lat
osiemdziesiątych działania PR ograniczone były panującym systemem (między innymi
funkcjonującą cenzurą oraz wyrywkowością informacji). „W Stanach Zjednoczonych public
relations rozwijało się wraz ze wzrostem znaczenia reklamy i zmianą charakteru przekazów
medialnych. Ten przekaz i media w ogóle zmieniły się w oczywisty sposób również w Polsce po
roku 1989. Zmiana regulacji prawnych, umożliwiająca powstanie prywatnych, niezależnych
środków przekazu zaowocowała powstaniem nowych tytułów prasowych oraz stworzeniem rynku
reklamy na niespotykaną dotąd w kraju skalę. Stolarczyk podkreśla jednak, że media (zwłaszcza
specjalistyczne) borykały się wówczas z problemami finansowymi, co nierzadko prowadziło do
nieetycznych propozycji kierowanych w stronę agencji PR”122. Pierwsza agencja public relations
w Polsce powstała w roku 1990. Tak zwani „agenci PR” pracowali głównie na zlecenie dużych
firm zagranicznych oraz administracji rządowej. W 1994 roku rozpoczęło działalność Polskie
Stowarzyszenie Public Relations, które w przeciągu roku uzyskało 35 członków. „W pierwszych
latach po transformacji ilość powstających agencji była znikoma. Znaczący wzrost nastąpił
dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Przyrost firm utrzymywał się na stałym poziomie
przez pierwsze pięć lat XXI wieku, między 2005-2010 nastąpił drobny spadek. Rok 2000 okazał
się najbardziej płodny w rozkwit nowych agencji PR”123. Oprócz panującego systemu,
początkowo rozwój dziedziny utrudniał brak ekspertów oraz niezrozumienie istoty samego
zjawiska. PR utożsamiano często z reklamą. Innym czynnikiem opóźniającym adaptację działań
public relations w Polsce były różnice w rozwoju technologicznym, a zwłaszcza medialnym.
Problem dotyczył także różnic kulturowych. Jednak, pomimo początkowych problemów, public
relations zyskało w Polsce wielu zwolenników oraz praktyków. Branża ta stosunkowo szybko się
rozwija. Rozwój rynku PR jest przede wszystkim odpowiedzią na pojawiające się potrzeby zmiany
sposobu komunikacji w nowej rzeczywistości gospodarczej i politycznej124.
Public relations stał się zjawiskiem na tyle powszechnym, że prowadzony jest przez ludzi
z najróżniejszych środowisk125. Są to zarówno profesjonalni praktycy PR, zatrudniani
powszechnie w organizacjach sektora publicznego, prywatnego i non profit, jak i kierownicy
i pracownicy odpowiedzialnych wyłącznie lub między innymi za zadania lub działania z zakresu
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public relations, a także osoby pracujące społecznie, które podejmują działania public relations
bez wynagrodzenia, chcąc zdobyć lub zwiększyć poparcie dla interesów lub celów, którym służą
oraz osoby indywidualne pragnące osiągnąć prywatne cele w imieniu własnym lub osoby, którą
reprezentują.
Okazuje się zatem, że – świadomie bądź też nie - public relations obecny jest w wielu sferach
naszego życia. Termin ten adaptuje się w różnych środowiskach i sytuacjach. Powoduje to
rozpowszechnianie się działań tożsamych z public relations również przez osoby zawodowo z nim
nie związanych. „Public relations w coraz większym stopniu zajmują się wszyscy, co jest
odzwierciedleniem obywatelskiego pluralizmu”126. To właśnie różnorodność opinii oraz prawo do
wyrażania swoich interesów, a wręcz dbałość o realizowanie założonych sobie celów sprawiają,
że PR znajduje swoje coraz powszechniejsze zastosowanie w różnych dziedzinach.
O public relations mówi się najczęściej w kontekście działań podejmowanych przez
organizację, ale termin ten używa się również w odniesieniu do szeroko rozumianego wizerunku,
w tym również jednostek indywidualnych. W związku z powszechnością tego zjawiska oraz
szerokim zastosowaniem, termin public relations jest interpretowany i rozumiany na wiele
sposobów. „Wyzwanie stojące przed teoretykami jest o tyle duże, że w definicji należy zawrzeć
cały szeroki wachlarz narzędzi PR, które znacznie zmieniły się od jego powstania na przełomie
XIX i XX wieku. […] Należy jednak przypomnieć, że elementami wspólnymi dla większości ujęć
tego terminu jest organizacja, otoczenie i relacja między nimi. W związku z coraz
powszechniejszymi praktykami public relations warto zbliżyć ich idee do naukowych koncepcji
podejmujących kwestię komunikacji społecznej”127.
Public relations osadzony jest więc w dziedzinie komunikacji społecznej. Dlatego też
interpretując ten proces nie sposób nie uwzględnić czynnika komunikacji i roli, jaką w tym
procesie odgrywa. Komunikowanie rozumiane jest jako „proces transmisji informacji od nadawcy
do odbiorcy”128, bądź też „proces, w trakcie którego nadawca sprawia, że jego myśli, pragnienia
lub wiedza stają się znane innej osobie - odbiorcy”129. Łaciński czasownik communicare oznacza
uczynić wspólnym, połączyć, a rzeczownik communio wspólność, poczucie łączności.
„Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem
jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych
poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki”130.
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Na komunikowanie składa się wiele elementów, wśród nich trzy najważniejsze, kluczowe dla tego
procesu: nadawca, przekaz, odbiorca. Pozostałe elementy podawane w literaturze przedmiotu to:


kontekst – warunki, w jakich odbywa się komunikowanie, pryzmat, przez jaki na proces
ten patrzymy,



kanał – droga przekazu i środki transportu między nadawcą a odbiorcą,



szumy – źródło zakłóceń na etapie dekodowania,



sprzężenie zwrotne – reakcja odbiorcy po odkodowaniu komunikatu,



środki komunikowania – narzędzia transmisji przekazu, które współtworzą konkretne
medium,



nośniki – formy przekazywania informacji dopasowane do medium i środków.

Z punktu widzenia public relations istotnym elementem w komunikowaniu jest sprzężenie
zwrotne, czyli „reakcja odbiorcy na komunikat po jego odkodowaniu. Mówi on nam, czy przekaz
został usłyszany, zobaczony i zrozumiany. Powoduje, że proces komunikowania ma charakter
transakcyjny”131.
Amerykański badacz James Grunig stworzył dwie teorie public relations: teorię
doskonałości oraz teorię sytuacyjną. W teorii doskonałości to właśnie komunikowanie
z otoczeniem spełnia zasadniczą funkcję zarządzania. Jest wartością priorytetową. Badacz ten
podkreśla, że doskonałość public relations w zarządzaniu osiąga się132:


stosując model komunikowania dwukierunkowego symetrycznego,



uznając PR za odrębną od innych funkcję zarządczą,



zapewniając odrębność strukturalną działu PR oraz jego wpływ na kluczowe decyzje
w organizacji,



zatrudniając w dziale PR osobę z odpowiednimi kompetencjami menedżera
komunikacyjnego,



zapewniając zatrudnienie kobiet zajmujących się public relations na najwyższych
szczeblach organizacji oraz wykorzystując nacisk otoczenia by organizacja chciała się
komunikować z zewnętrznym otoczeniem.

Teoria sytuacyjna natomiast nawiązuje do problemu zdefiniowania wyrażenia public. „Public
jako podmiot oddziaływań PR zależy od zespołu cech sytuacyjnych po stronie organizacji
i otoczenia. Jest kategorią zmienną tak, jak zmienna jest sytuacja. Nie stanowi więc stałego układu,
powstaje tylko w określonej sytuacji problemowej i znika, gdy ta sytuacja się zmienia”133.
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Teoria ta kładzie nacisk na kontekst sytuacyjny w przestrzeni public relations. Podkreśla
zmienność oraz elastyczność podejmowanych działań. PR w tej teorii jawi się jako proces
indywidualny, niestandardowy, gdzie konieczne staje się dopasowanie do konkretnej sytuacji.
Problem definicji public relations uwzględnia jednak jeszcze szerszy kontekst. „Coraz
bardziej widoczny staje się rozdźwięk między jego normatywnymi definicjami, które z jednej
strony podkreślają dialogowy charakter public relations, z drugiej wykluczają go, określając PR
jako działanie wyłącznie instrumentalne. PR traktowany jest wówczas jako zespół technik
manipulacji utożsamianych z propagandą (szczególnie w warunkach komunikacji politycznej).
Poprzez takie definiowanie staje się jednym ze składników marketingu mix, podobnie do reklamy,
tyle że tańszym. […] W innych definicjach odchodzi się od łączenia PR z działaniami
perswazyjnymi, marketingowymi. Określa się go jako dziedzinę opartą na informacji, której
wydawałoby się jedynym celem jest uczynienie komunikacji bardziej przyjazną. […]
Definiowany jest jako po części filozofia, a po części sposób myślenia, charakteryzujący się
otwartością na innych, czystością intencji, przezroczystością motywacji działania czy dialogowym
nastawieniem”134. W niektórych definicjach doszukuje się w pojęciu PR jego związku
z komunikowaniem perswazyjnym lub też manipulacyjnym. Komunikacja taka nastawiona jest na
odbiorcę, ma na celu wpłynąć na jego przekonania, a także na postawy i zachowania. Ten rodzaj
komunikacji zakłada więc wywołanie określonego skutku w postaci pewnej zmiany, która
dokonuje się w odbiorcy. W innej grupie definicji odchodzi się od tego modelu na rzecz
komunikacji obiektywnej, informacyjnej. W tym przypadku chodzi o przejrzystość komuniku,
jego neutralność i uczciwość w przekazywaniu informacji. Odbiorca ma prawo sam decydować
o swoim stanowisku.
PR rozumiany jest więc na wiele sposobów. Jego popularność oraz szeroki zakres
przedmiotowy zaprocentował mnogością definicji. „Działalność PR można definiować w różny
sposób, np. jako: zarządzanie komunikacją, sztukę i naukę, promocję i obronę reputacji, tworzenie
wzajemnie korzystnych relacji oraz realizowanie własnych interesów przez przyciąganie uwagi
i współpracę”135. „Liczba definicji odpowiada liczbie szkół humanistycznych, organizacji
zawodowych PR oraz podręczników z tego zakresu - i wciąż rośnie. Szacuje się, że na świecie jest
ich ponad 2 000. Nic dziwnego, skoro już w 1948 roku, dwadzieścia kilka lat od rozpoczęcia
nauczania w tej dziedzinie, w kolebce public relations, Stanach Zjednoczonych, istniało 987
definicji"136. Zadaniem trudnym jest zatem zaprezentować definicje bardziej czy mniej
odpowiadające istocie public relations. Według Roberta Heilbronera PR to „wspólnota 100 000
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złączonych wspólną profesją, których wspólnym nieszczęściem jest to, że żaden spośród nich nie
jest w stanie określić, co to za profesja"137. Jak sugeruje sama nazwa, public relations dotyczy
sposobów wzajemnego oddziaływania zachowań i postaw jednostek, organizacji, rządów138.
Akcentuje więc wymiar interakcyjny, relacyjny, gdzie następuje wymiana pomiędzy aktywnymi
podmiotami. Działalność PR obejmuje również proces zmiany: powoduje ją lub nią zarządza139.
Zakłada się zatem, że stan wyjściowy przed podjęciem działań jest inny niż po ich nastąpieniu.
Zachodzi tu proces mający na celu dokonanie zmiany, która niesie ze sobą określony skutek.
Public relations to także komunikacja wizerunku. Jest ona skuteczna o tyle, o ile dany wizerunek
wywołuje określoną zmianę w pamięci, która wiąże się ze zdobyciem określonego kapitału. Dzięki
temu będzie można je rozpatrywać, biorąc pod uwagę uogólniony wpływ wizerunków na kulturę,
która staje się kanałem ich zróżnicowanej transmisji140. PR jest również promocją wzajemnych
kontaktów i dobrej reputacji między osobą, firmą lub instytucją, a innymi osobami, szczególnymi
grupami odbiorców lub ogółem społeczeństwa, poprzez dystrybucję łatwo interpretowanych
materiałów i rozwijanie przyjaznej wymiany zdań, oraz ocena reakcji danej grupy odbiorców141.
Według deklaracji meksykańskiej „działalność public relations jest dziedziną sztuki i nauką
społeczną, polegającą na analizowaniu tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradzaniu
przywódcom organizacji oraz realizowaniu zaplanowanych programów działań służących
zarówno interesom owych organizacji, jak i interesowi publicznemu”142. PR zalicza się zatem do
dziedziny sztuki. Rozważając etymologię wyrazu sztuka należy odwołać się do greckiego techne,
a łacińskiego ars. Jest to więc pewna umiejętność, rzemiosło, postępowanie zgodnie z ustalonymi
regułami. Natomiast jako nauka społeczna podkreśla się w public relations jego ścisły
i nierozerwalny związek ze społeczeństwem i procesami w nim zachodzącymi.
Pomimo mnogości definicji i różnych interpretacji, okazuje się, że w istocie „filozofia public
relations jest bardzo prosta. Zakłada ona, że wyznaczone cele znacznie łatwiej osiąga się przy
społecznym zrozumieniu i wsparciu niż przy sprzeciwie lub obojętności. Istotę public relations
można określić za pomocą kilku słów kluczy. Są to: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność,
zaufanie, harmonia i poszukiwanie wzajemnego zrozumienia opartego na prawdziwej i pełnej
informacji. Trudno to oczywiście uznać za definicję public relations, ale można uznać za spis jego
celów”143. Public relations jest dziedziną nieodzownie związaną z komunikowaniem.
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Zakłada interakcję pomiędzy podmiotami, ich kontakt i wymianę informacji. Istotna z punktu
widzenia komunikacyjnego jest również skuteczność przekazywanych komunikatów. Prawidłowo
przeprowadzona komunikacja PR powinna prowadzić do osiągnięcia założonych przez nadawcę
celów.
Zakres działań public relations jest dosyć szeroki. Biorąc pod uwagę różne podejścia
i interpretacje oraz historię obejmuje on144:


doradztwo oparte na zrozumieniu ludzkich zachowań,



analizowanie przyszłych trendów oraz przewidywanie ich konsekwencji,



badania opinii publicznej, społecznych postaw i oczekiwań,



tworzenie i podtrzymywanie dwukierunkowej komunikacji opartej na prawdziwej i pełnej
informacji,



zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom,



kultywowanie wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności,



godzenie interesów prywatnych i publicznych,



tworzenie wizerunku organizacji i podkreślanie znaczenia niematerialnych aspektów
wartości firmy (goodwill) dla pracowników, dostawców i klientów,



poprawianie stosunków wewnątrz przedsiębiorstwa,



przyciąganie dobrego personelu oraz redukowanie rotacji pracowników,



promowanie produktów lub usług,



współtworzenie tożsamości firmy.

Ze względu na to, iż public relations jest zjawiskiem szeroko interpretowanym, można
wyróżnić cztery odrębne typy działalności PR. Są to: publicity, informacja publiczna, komunikacja
dwukierunkowa asymetryczna oraz komunikacja dwukierunkowa symetryczna 145. Publicity to
sława, popularność czy też rozgłos, uzyskany zazwyczaj za pomocą środków masowego przekazu.
Idea publicity narodziła się w latach trzydziestych XIX wieku. Była wówczas ściśle związana
z propagandą. Współcześnie publicity jest jednak bardziej informacją niż reklamą. Jest to
komunikacja jednostronna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.
Jest to narzędzie, jakim od początku swojej działalności posługiwała się głównie administracja,
aby informować społeczeństwo o faktach. Informacja publiczna jest również komunikacją
jednostronną. Komunikacja dwukierunkowa asymetryczna jest już komunikacją obustronną,
w której to nadawca komunikatu ma przewagę nad jego odbiorcą. Nadawca kreuje swój przekaz
w taki sposób, żeby osiągnąć określone korzyści. Natomiast komunikacja dwukierunkowa
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symetryczna zakłada szacunek i równowagę pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Komunikacja ta
nastawiona jest na kooperację, porozumienie. „Grunig i Hunt szacowali w 1984 roku, że w USA
publicity stanowi 15% działalności public relations, informacja publiczna 50%, komunikacja
dwustronna asymetryczna 20%, a komunikacja dwustronna symetryczna 15%”146. Współcześnie
komunikacja nastawiona jest bardziej na interakcję, wymianę informacji pomiędzy podmiotami.
Istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa wydaje się być tzw. feedback – informacja zwrotna,
która pozwala na ocenę działalności.
Szeroki zakres działań PR skutkuje pewną swobodą i być może czasem zbyt powierzchownym
podejściem do danego problemu. Skutkiem nieprzemyślanych, źle zaplanowanych działań jest
brak efektywności w działaniu. „Strategia, a szczególnie taktyka, to rzecz w public relations
obecnie najważniejsza, zaś planowanie zaczyna się od porządnej analizy, a nie burzy mózgów
i sypania <<kreatywnymi>> pomysłami”147. Nie tylko brak wnikliwej analizy jest problemem
towarzyszących działaniom PR. Wśród najczęściej pojawiających się „grzechów” głównych
public relations zalicza się następujące elementy148:


funkcjonalna krótkowzroczność – przekonanie o tym, że public relations nie ma większego
wpływu na dobre zarządzanie, czy inne sfery przedsiębiorstwa,



filozofia kurka - podejmowanie działania („odkręcanie kurka”) dopiero wtedy, kiedy
zachodzi konieczność,



niedocenianie konieczności prowadzenia badań – przekonanie o zbędności analiz,



znieczulenie miejscowe - zajmowanie się problemami w jedynie na poziomie lokalnym,



pułapka dobrych wiadomości – podawanie do publicznej informacji jedynie wiadomości
ukazujących przedsiębiorstwo w pozytywnym ujęciu,



komunikacja jednego strzału – uchylanie się od stawianych zarzutów. W przypadku gdy
powstają niejasności czy nieodpowiedzenia, odwołuje się do nieoficjalnych raportów czy
innych rzekomych źródeł,



złudzenie cienia – wyciszanie działalności przedsiębiorstwa poprzez zatajanie pewnych
informacji, brak aktywności szczególnie medialnej.
W celu eliminowania błędów i ewentualnych nadużyć związanych z wykonywanym

zawodem tworzy się zbiór pewnych zasad. Regulują one działania podejmowane przez osoby
wykonujące dany zawód. Podobnie jak w innych dyscyplinach, w public relations przyjęto
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pewien etyczny kodeks postępowania. Kodeks etyki PR Polskiego Stowarzyszenia Public
Relations powstał w 1996 roku . Zawiera trzynaście następujących punktów149:
1. Pracownik public relations jest obowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność
i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich klientów i adresatów swoich działań.
2. W celu zachowania szczególnej staranności, rzetelności i uczciwości pracownik public
relations jest zobowiązany do przestrzegania zasady prawdomówności, a w szczególności do
relacjonowania faktów w ich właściwym kontekście i bez zniekształceń.
3. Pracownik public relations jest zobowiązany do nierozpowszechniania tych informacji, które
zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem, są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzić
odbiorcę w błąd.
4. Pracownik public relations nie może reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych
interesów, chyba że zainteresowane strony, po przedstawieniu im wszystkich faktów, wyrażą
na to zgodę.
5. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony dóbr osobistych człowieka,
a w szczególności do ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich klientów,
współpracowników i adresatów swoich działań.
6. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnic aktualnych i byłych
klientów oraz pracodawców i nie może podejmować działań wymagających ujawnienia tych
tajemnic, chyba że osoby których tajemnice dotyczą lub które je powierzyły wyrażą na to
zgodę.
7. Pracownik public relations nie może angażować się w żadną działalność, która zmierza do
korumpowania środków masowego przekazu.
8. Informacje przekazywane środkom masowego przekazu powinny być dostarczane do
publikacji i wykorzystania bez opłat i ukrytych korzyści majątkowych bądź osobistych
oferowanych dziennikarzom.
9. Jeżeli konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli rozpowszechniania informacji,
pracownik public relations ma prawo wykupu miejsca lub czasu emisyjnego, zgodnie
z obowiązującym prawem odnoszącym się do działalności reklamowej i sponsoringu.
10. Pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby
osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich
jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od
osiągnięcia takich rezultatów.
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11. Pracownik public relations nie może nieuczciwie konkurować z innym pracownikiem public
relations i szkodzić jego reputacji.
12. Pracownik public relations kierując się zasadą uczciwości, nie może podejmować działań
niezgodnych z przekonaniami lub postanowieniami niniejszego Kodeksu.
13. Członkowie i władze Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz inni sygnatariusze
niniejszego Kodeksu zobowiązują się do upowszechniania jego treści.
Istnieją zatem pewne ogólnie przyjęte standardy w public relations. Jako że jest to zawód
związany z odpowiedzialnością i zaufaniem społecznym, bardzo ważne jest, aby wyznaczyć
pewne zasady etyczne zobowiązujące osoby zajmujące się tą dziedziną. Zasady te powinny
regulować wszelkie działania podejmowane przez osoby z nią związane.

§ 2. Wewnętrzny public relations
Public relations kojarzony jest przeważnie z komunikacją z otoczeniem zewnętrznym.
Nie można jednak w jego interpretacji pomijać bardzo ważnej roli środowiska wewnętrznego
firmy. „W komunikacji wewnętrznej chodzi przede wszystkim o motywowanie i zapewnienie
powszechnego zaangażowania. Organizacje ocenia się bowiem na podstawie umiejętności jak
najlepszego wykorzystania zasobów, czyli stworzenia czegoś więcej niż to, co już mają, a zasoby
ludzkie są potencjalnie najbogatszym źródłem poprawy wyników”150. Ponieważ firmę tworzą
przede wszystkim ludzie, to właśnie od nich zależy również efektywność podejmowanych przez
nią działań. Żeby zrozumieć istotę wewnętrznego PR, należy zwrócić uwagę na zasięg jego
oddziaływania. „Personel - bez żadnej przesady - określa się jako najlepszy sposób i medium
perswazyjne. Każdy zatrudniony mieszka statystycznie z trzema osobami. Każda z nich ma 10
znajomych i przyjaciół, co daje 30 osób, wśród których są upowszechniane informacje i opinie
o organizacji. Zatrudniając 10 000 osób, firma dysponuje w PR medium o potencjale
półmilionowym"151. Środowisko wewnętrzne firmy jest więc dla niej dodatkowym środkiem
komunikacyjnym o bardzo dużym zasięgu działania.
Uświadamiając sobie daną zależność, zaczęto doceniać oraz badać wpływ otoczenia
wewnętrznego instytucji: „Oddziaływanie na pracowników wykształciło się zatem jako jedna
z wyodrębnionych gałęzi PR, z angielskiego określana jako internal PR lub internal relations,
employee PR, employee communications, relationship management lub employee relations"152.
Wewnętrzny public relations zaczął funkcjonować jako oddzielny i ważny element w polityce
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przedsiębiorstw. Nie znaczy to jednak, że wcześniej rola środowiska wewnętrznego była
niedostrzegana. „Współczesne określenie <<rozwój zasobów ludzkich>> (human resource
development) zastąpiło dawniejszy termin „stosunki przemysłowe” (industrial relations),
co dowodzi, iż świadomość, że pracownicy przedsiębiorstwa to jego bardzo cenny element,
zdecydowanie wzrosła”153.
Zagadnieniem tym zaczęto się zajmować głównie w XXI wieku. Jest to nie tylko przedmiot
badań, ale i element inwestycji wśród wielu przedsiębiorstw. Firmy zaczęły zwracać uwagę na
komunikację we własnym obrębie: „Według amerykańskiego magazynu <<Fortune>> 200 firm
najbardziej cenionych na światowym rynku wydaje ponad 50% budżetu public relations właśnie
na komunikację z pracownikami. Przyczyną tej tendencji stało się załamanie zatrudnienia w latach
dziewięćdziesiątych, różnice w wysokości zarobków zarządu i pracowników, globalizacja rynków
pracy i idące za tym rozproszenie pracowników oraz wzrost <<kapitału intelektualnego>> dla
wartości firmy. W przypadku polskich instytucji użyteczności publicznej, źródeł zainteresowania
komunikacją wewnętrzną należy doszukiwać się między innymi w dość powszechnym
przekonaniu o nieefektywności administracji”154. Wewnętrzny PR stanowi zatem środek do
wzrostu efektywności działań firmy. Zauważono, że komunikacja w organizacji jest jednym
z elementów stanowiących o jej skuteczności i wydajności. Inwestowanie w ludzki kapitał jest
bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa.
Współcześnie stanowimy społeczeństwo, które badacze określają jako społeczeństwo
postindustrialne (Alain Touraine, Daniel Bell), globalne (Marshall McLuhan), informacyjne
(Daniel Bell), masowe (José Ortega y Gasset), sieciowe (Manuell Castells), czy otwarte (Henri
Bergson, Karl Popper). Głównym źródłem utrzymania nie jest już produkcja przemysłowa
związana z wytwarzaniem dóbr, ale wytwarzanie i przekazywanie informacji. W większości
zatrudnienie przeniosło się z sektora przemysłowego do sektora usług, w tym między innymi do
takich dziedzin jak finanse, bankowość, telekomunikacja, informatyka, czy zarządzanie.
Liczą się przede wszystkim wiedza, umiejętności i doświadczenie. Informacja stała się towarem,
często nawet cenniejszym niż dobra materialne. Jest obecnie kluczowym elementem w życiu
społecznym, ekonomicznym, kulturalnym oraz politycznym. Rozwinęła się technologia, w tym
głównie technologia komunikacyjna i informacyjna, a także nastąpiła mediatyzacja społeczeństw.
Społeczeństwo takie funkcjonuje na zasadzie „sieci”: tworzy między sobą relacje, łączy się i dzieli,
ma swobodny dostęp do różnych organizacji i grup społecznych. Interesujący jest także pogląd,
że współczesne społeczeństwo tworzy globalną wioskę, w której pokonuje się bariery czasowe
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i przestrzenne. Media elektroniczne umożliwiają ludziom komunikowanie się globalnie na
masową skalę. Zacierają się różnice międzykulturowe i międzynarodowe. Zmiany na poziomie
organizacji społeczeństw, a co za tym idzie - organizacji rynku pracy, przekładają się również na
zmiany dotyczące relacji wewnątrz przedsiębiorstw. Ponieważ to właśnie człowiek staje się
głównym obiektem zainteresowań i inwestycji we współczesnym świecie, warto zwrócić uwagę
na rolę jaką pełni już na poziomie organizacji do której należy. Zaangażowanie w umożliwienie
rozwoju, zapewnienie komfortu pracy, włączenie opinii w podejmowaniu kluczowych decyzji dla
przedsiębiorstwa wnosi do organizacji wartość dodaną oraz stanowi dodatkowy punkt widzenia
cenny dla rozwoju firmy. Obserwuje się również tendencję odchodzenia od hierarchizacji
pracowników przedsiębiorstw.
Należy również docenić rolę, jaką pracownicy firmy pełnią w zakresie jej wizerunku.
„To właśnie ludzie, którzy tworzą organizację wnoszą do niej swoje indywidualne systemy
wartości, nawyki, normy, przyzwyczajenia oraz zdolności i umiejętności. Odpowiednio
pielęgnowane i kształtowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa, stają się podstawą do
stworzenia oryginalnej i wyjątkowej kultury organizacyjnej. Kultura ta powinna łączyć ogół
pracowników, tworząc harmonijnie współdziałający zespół, którego podstawowym zadaniem jest
realizowanie celów całego systemu organizacyjnego. Oddziaływanie przy pomocy narzędzi public
relations na środowisko wewnętrzne określić można jako realizację humano relations, czyli tego
rodzaju stosunków, które mają na celu stworzenie tzw. morale zakładowego oraz właściwego
klimatu w pracy. Jest to systematyczny i planowy proces zarządzania ludźmi, którzy chcą wspólnie
z organizacją osiągać również własne sukcesy”155. Pracownicy są „żywym kapitałem” firmy.
Każda osoba, między innymi ze względu na osobowość, temperament, wiedzę oraz
doświadczenie, wnosi do organizacji odmienne wartości. Rolą właściciela firmy oraz kadry
zarządzającej jest zatem stworzenie odpowiednich warunków pracy. Nieprawidłowo
funkcjonujące środowisko wewnętrzne firmy oddziałuje zarówno na jej wizerunek, jaki
i efektywność osiąganych rezultatów.
Aby zespół przynosił oczekiwane rezultaty bardzo ważnym czynnikiem wydaje się być
między innymi odpowiednie zarządzanie tzw. zasobami ludzkimi. Już San Tzu w traktacie Sztuka
Wojny zwraca uwagę na problem związany z niekompetentnym zarządzaniem zdolnymi ludźmi:
„Kiedy żołnierze są silni, ale oficerowie są słabi, nikt nie wypełnia rozkazów i komend”156.
Okazuje się, że już w starożytnych chińskich źródłach można doszukać się uniwersalnych
wskazówek dotyczących zarządzania i strategii podejmowania działań przez przedsiębiorstwa.
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Zespół wymaga zarządcy, kierownika, albo - bardziej współcześnie – menedżera, który będzie
w stanie nie tylko podzielić obowiązki, ale i stale motywować do efektywnego działania.
Menedżer pełni bardzo ważną rolę w przedsiębiorstwie. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością.
Od podejmowanych przez niego decyzji zależy często praca całego zespołu. Jest nie tylko
przywódcą czy też liderem wyznaczającym cele, ale także łącznikiem pomiędzy ludźmi.
Wyróżnia się cztery podstawowe obszary, w których komunikacja wewnętrzna jest
przydatna157. Pierwszym z nich jest informowanie o bieżących celach i zadaniach organizacji oraz
poziomie ich realizacji, czyli podawanie istotnych danych na temat wymiernych efektów
ekonomicznych firmy. Kolejnym obszarem jest komunikowanie obecnych i przyszłych sposobów
funkcjonowania organizacji, czyli prezentowanie planowanych zmian, usprawnień, nowych
pomysłów, ale także podawanie informacji mogących stanowić przyczyny kryzysów np. masowe
zwolnienia. Trzecim czynnikiem jest integracja pracowników na każdym szczeblu. Jest to
budowanie pozytywnych relacji z firmą, inaczej - budowanie wewnętrznego PR. Wykorzystuje
się to często przy promowaniu zewnętrznych sukcesów wizerunkowych firmy. Ostatnim
elementem jest przekazywanie i egzekwowanie formalnych zasad zachowania obowiązujących
w organizacji, czyli np. wymaganych strojów. Za pomocą komunikacji wewnętrznej usprawnia
się więc działania przedsiębiorstwa oraz ułatwia prawidłowe przekazywanie istotnych informacji
w jego obrębie .
Upraszczając, właściwa komunikacja umożliwia przepływ informacji. Jest niezbędnym
składnikiem codziennych relacji w przedsiębiorstwie. Nie tylko zwiększa poczucie więzi, ale
również wzmacnia poczucie zaufania i lojalności. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów.
Komunikacja jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania firmy. Niewłaściwa
komunikacja jest źródłem nieporozumień w organizacji, co przekłada się na efektywność
podejmowanych przez nią działań. Główne elementy zagrażające czytelności komunikacji to158:


nieostrożność w komunikacji, czyli udzielanie informacji niepewnych, niesprawdzonych,
podanych w niewłaściwym czasie, co może spowodować chaos komunikacyjny,



zniekształcenie motywu nawiązania komunikacji, czyli niezrozumienie dlaczego
podawane są dane informacje, jaki jest cel nadawcy,



nadmierne zaabsorbowanie sobą, głównie ze strony nadawcy, czyli za dużo o punkcie
widzenia nadawcy komunikatu w stosunku do oczekiwań i potrzeb odbiorcy
(to np. sytuacja, gdy zarząd komunikuje pracownikom swoje decyzje pomijając ich punkt
widzenia i oczekiwania),
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zachowania obronne; czyli niechęć do otwarcia się na pełną komunikację, co zwykle
wynika z negatywnych doświadczeń wyniesionych z poprzednich kontaktów.
Brak zaufania w dotychczasowych relacjach jest bardzo poważnym czynnikiem
wpływającym na jakość i skuteczność komunikacji, ponieważ wpływa na zbytnią
emocjonalność relacji między stronami,



różnice językowe, kulturowe, demograficzne, które niewytłumaczone mogą doprowadzić
do błędnego odczytania intencji nadawcy,



niezgodność przekazu werbalnego i pozawerbalnego.

Uszczegóławiając to zagadnienie, typowe błędy w komunikacji wewnętrznej pojawiające się
najczęściej w literaturze przedmiotu to159:


czekanie z komunikacją, aż wszystko będzie w szczegółach potwierdzone,



przyjmowanie pozytywnej wersji zdarzeń, jako jedynej możliwej,



unikanie otwartego mówienia o problemach,



bazowanie na komunikacji pozwalającej na unikanie kontaktu z pracownikami,



brak uzasadnień dla kluczowych decyzji,



brak zastosowania argumentów, które odnoszą się bezpośrednio do pracowników.

Daniel Q. Mills przedstawia błędy w następujący sposób160: po pierwsze kierownictwo
wymaga zbyt wiele, a słucha zbyt rzadko. Komunikacja jednostronna nie jest pożądana nawet
w relacji podrzędnej. Narzucanie swojej woli bez możliwości negocjacji warunków może budzić
frustrację i niechęć do wykonywania swoich obowiązków. Po drugie przekazywane informacje są
w większości niezrozumiałe. Niedbałość w komunikacji jest źródłem niedomówień
i niewłaściwego odkodowania treści, czego skutkiem może być źle wykonane zadanie.
Wiadomości zawierają także zbyt wiele tematów interesujących tylko kierownictwo, nie
uwzględniając przy tym opinii innych pracowników. Ponownie – pomijanie zdania pracowników
przenosi się na efektywność wykonywanej przez nich pracy. Komunikaty są często przesycone
propagandą, a w instytucji jest zbyt mało otwartości i szczerości. Komunikacja taka ma niewielki
związek z możliwością zmian, które są zazwyczaj procesem korzystnym dla przedsiębiorstwa.
Planując działania komunikacyjne, należy określić potrzeby poszczególnych odbiorców
komunikacji. Czego innego oczekują pracownicy produkcji, czego innego kadra zarządzająca,
a jeszcze innych informacji potrzebują dostawcy. Należy także ocenić skuteczność dostępnych
narzędzi komunikacji (np. czy internet spełnia swoją funkcję, czy gazetka firmowa jest pozytywnie
odbierana) i na tej podstawie dokonać ewentualnych koniecznych zmian. Dobrze jest również
Pod. za: B. Dembska, A. Duda, Znaczenie komunikacji wewnętrznej dla funkcjonowania urzędu, w: Public
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wskazać sposoby ewaluacji działań w trakcie trwania procesu komunikacji (np. odzew
pracowników na inicjatywy wewnętrzne, listy do redakcji gazety wewnętrznej, audyt
komunikacyjny stopnia identyfikacji z firmą) 161.
W oddziaływaniu PR na pracowników wykorzystuje się liczne i różnorodne techniki
komunikowania, zarówno z grupy komunikowania medialnego/pośredniego, jak i bezpośredniego.
Należą do nich między innymi162:
A) Z grupy komunikowania pośredniego:


informator dla pracowników (podręcznik pracownika) opisujący historię firmy, jej
strukturę organizacyjną, przedmiot i zasięg działania, politykę, świadczenia socjalne,
urządzenia kulturalne, sportowe itd., zwyczaje i tradycje zakładowe, zarząd (dyrekcję)
i podział zadań wśród kadry kierowniczej; zawiera on też spis telefonów; informator jest
wręczany nowo przyjmowanym pracownikom,



pismo przeznaczone dla pracowników,



okresowe raporty dla pracowników,



publikacje dla personelu kierowniczego,



tablice ogłoszeń (jubileusze, odznaczenia, głosy prasy, opinie władz, osób prominentnych,
meldunki produkcyjne, imprezy i akcje),



biuletyny zakładowe (newsletters), gazety zakładowe, w tym elektroniczne,



listy oddzielne lub obłączne do wypłaty (gratulacje, jubileuszowe, z podziękowaniami,
informacyjne, z okazji ważnych wydarzeń w rodzinie, ślubu itd.),



roczne lub okresowe sprawozdania z działalności, zawierające dane porównawcze
z poprzednich okresów lub dane dotyczące perspektyw rozwoju,



plakaty, ulotki dotyczące aktualnych tematów,



broszury poświęcone tematom użytecznym dla pracowników, np. zapobieganiu
wypadkom przy pracy, uprawnieniom pracowniczym, w tym socjalnym lub użytecznym
w życiu codziennym i w gospodarstwie domowym; broszury mogą też dotyczyć
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działalności PR danego przedsiębiorstwa lub co najmniej idei, genotypowych funkcji PR
oraz niezbędnej w aktywnościach zawodowych orientacji/wyczulenia na otoczenie,


radiowęzły lub telewizja zakładowa, wykorzystywane nie tylko do nadawania muzyki
podczas pracy, ale także do informowania o aktualnych sprawach pracowniczych
i przedsiębiorstwa,



stały serwis informacyjny z taśmy przez telefon lub przez internet, infolinia,



filmy i fotografie przedstawiające firmę i jej pracowników, inne materiały audiowizualne.

B) Z grupy komunikowania bezpośredniego, osobistego:


tzw. gorąca linia telefoniczna umożliwiająca pracownikom szybki kontakt z członkami
gremium decyzyjnego,



stałe terminy przyjęć dyrekcji dla pracowników,



"drzwi otwarte" przedsiębiorstwa dla pracowników i ich rodzin; zwiedzanie urządzeń
przedsiębiorstwa oraz imprezy towarzyszące, połączone niekiedy z wręczaniem
upominków,



narady i dyskusje pracownicze- informowanie o nowościach i pozyskiwanie poparcia dla
nich; analiza zawartości "skrzynek pomysłów", rozładowywanie konfliktów, ograniczanie
lub

eliminowanie

negatywnego

nastawienia

do

pewnych

faktów

i

planów

przedsiębiorstwa; w grupach dyskusyjnych poruszane są zagadnienia nowe i ważne dla
przedsiębiorstwa, grupy dyskusyjne drogą elektroniczną,


forum pracownicze w celu gromadzenia opinii i pomysłów,



konkursy wniosków usprawniających,



kursy i seminaria szkoleniowe - nie tylko zawodowe, lecz także hobbystyczne, kulturalne,
sportowe,



wydarzenia przeżyciowe (turystyczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itd.) mające
integrować i motywować pracowników - "Razem pracujemy, razem się bawimy"),



używanie specjalnych, przyjemnie kojarzących się zwrotów w stosunkach wzajemnych
z pracownikami, np. członek naszej organizacji, współpracownik,



odwiedzanie pracowników na ich stanowiskach pracy,
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kluby pracownicze,



celowa, planowa rozmowa z pracownikiem odchodzącym z pracy,



programy nieformalnej wymiany poglądów między czołową kadrą kierowniczą
a reprezentantami rozmaitych działów - "śniadania z prezesem", "przy obiedzie" - po
uprzednim dostarczeniu tematu dyskusji i pytań od uczestników".
Mnogość narzędzi, jakimi posługuje się wewnętrzny public relations, umożliwia spełnianie

wielu funkcji. Europejska organizacja branży PR (CERP) przyjęła w 2009 roku następujące cele
wewnętrznego PR163: przede wszystkim zakłada się rozwój efektywnych powiązań pomiędzy
różnymi jednostkami w organizacji, sprzyjanie współpracy i pracy zbiorowej. Jest to także
tworzenie efektu synergistycznego z aktywnościami podsystemu komunikowania na zewnątrz
organizacji. Za istotne uznane zostało pobudzanie zmian na różnym poziomie oraz poprawa
jakości procesów zarządzania. Konkretne cele PR w stosunku do pracowników sprowadzać mogą
się do164:


kreowania postaw zadowolenia i dumy z pracy, pracodawcy, kultury organizacji,



popierania pracy zespołowej, pozytywnego nastawienia pracowników do ich własnych
zadań, zawodu, przedsiębiorstwa lub branży, współpracowników, przełożonych różnych
szczebli, nowych przełożonych,



mobilizowania do wypełnienia określonych, aktualnie ważnych zadań,



popierania współudziału w pożądanych przedsięwzięciach, np. w innowacjach,
racjonalizacji pracy,



zdobycia poparcia dla przeprowadzanych lub zamierzonych zmian w przedsiębiorstwie,



realizowania prawa pracowników do krytyki oraz informacji,



wzrostu profesjonalizmu przez zapoznawanie pracowników z nowymi normami
postępowania, przepisami, zmianami w oczekiwaniach środowiska zewnętrznego (władz,
klientów, dostawców, banków, opinii publicznej) wobec przedmiotu i sposobu
postępowania przedsiębiorstwa itd.,



163
164

doprowadzenia do wyczulenia na potrzeby i oczekiwania otoczenia organizacji,
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zwalczania negatywnych opinii i negatywnego nastawiania do określonych przedsięwzięć
i nowości w przedsiębiorstwie.

Podsumowując, komunikacja wewnętrzna to jedna z ważniejszych sfer w funkcjonowaniu
każdej instytucji i firmy, stanowiąca punkt wyjścia dla PR zewnętrznego. Obejmuje takie
dziedziny funkcjonowania organizacji, jak zarządzanie personelem, strategię zachowania
ciągłości operacji biznesowych, ale także obieg dokumentów, przepływ informacji służbowych,
zakres obowiązków, czy nawet strukturę firmy165. „Komunikacja wewnętrzna ma zapewnić
dotarcie do pracowników wiarygodnych informacji dotyczących aktywności firmy, dzięki którym
będą poznawali każdy aspekt jej funkcjonowania oraz identyfikowali się z jej wartościami
i zasadami. W efekcie zapewni to właściwą realizację zadań firmy i spowoduje, że pracownicy
staną się wehikułami budowania jej pozytywnego wizerunku”166. Wewnętrzny PR pełni ważną
rolę w organizacji. Bardzo wiele zależy od właściwego stosowania narzędzi, jakimi się posługuje.
Aby spełniały swoje zadanie istotne jest wytyczenie celów, do jakich przedsiębiorstwo dąży.
„Wizja i misja organizacji stanowią ramy dla całej formalnej komunikacji wewnętrznej i jako takie
mają duże znaczenie dla public relations”167.

§ 3. Coaching w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa
Jedną z dziedzin, w której stosuje się coaching jest biznes. Coaching staje się wówczas nie
tylko narzędziem usprawniającym komunikację między ludźmi, ale również metodą
udoskonalenia podejmowanych działań, a co za tym idzie, zwiększenia efektywności organizacji.
Wśród przyczyn wprowadzania coachingu do organizacji podaje się168:
- fakt, iż firmy uzyskiwały zagranicznego udziałowca, który adaptował własne standardy
w zakresie HR, w tym między innymi coaching,
- efekt naśladownictwa, szczególnie w odniesieniu do obserwacji co dzieje się u konkurencji,
- „motywacja do”, czyli poszukiwanie przez zarządy firm nowych możliwości wzrostu
efektywności.
Coaching w firmie obejmuje między innymi takie działania jak: wdrożenie systemu
zarządzania rozwojem kompetencji pracowników i ich efektywnością, wzrost kompetencji
B. Dembska, A. Duda, Znaczenie komunikacji wewnętrznej dla funkcjonowania urzędu, w: Public relations miast
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menedżerów - coachów oraz ich pracowników, wsparcie wprowadzanych zmian oraz nowych
systemów zarządzania w organizacji, zarządzanie czasem, zapobieganie oraz zwalczanie
problemu wypalenia zawodowego. Proces ten może dotyczyć pracowników na każdym szczeblu
organizacji: zarówno prezesa, poprzez menedżera, aż do osoby zatrudnionej najniższej
w hierarchii.
Coaching przeprowadzony może być przez osobę, która wykonuje szkolenie na
jednorazowe

zlecenie

przedsiębiorstwa.

Coraz

powszechniejsze

jednak

zastosowanie

w organizacji znajduje rola coacha wewnętrznego. Jest to spowodowane przez różne czynniki 169.
Po pierwsze świadomość, że coaching rzeczywiście daje korzyści, wywołało wewnętrzne
dyskusje, czy nie należy zająć się tego typu działaniem „samodzielnie”. Coach, który pozostaje
w organizacji, ma szansę na stały monitoring oddziaływania procesu coachingowego.
Funkcjonując w firmie, zespala się z jej środowiskiem jako członek wspólnoty, a nie osoba
z zewnątrz. Istnieje również mylne przekonanie, że zatrudniając coacha zewnętrznego oszczędza
się pieniądze. Okazuje się jednak, że w istocie jednorazowa inwestycja oraz efekt jej działania jest
mniej opłacalny, niż długotrwała współpraca z coachem wewnętrznym. Pojawianie się coraz
większej ilości firm coachingowych stwarza możliwości uczestnictwa w wielu rodzajach szkoleń
dla wewnętrznych coachów. Branża ta rozwija się wraz ze wzrastającym zapotrzebowaniem na
rynku. Zwiększyła się również świadomość, że umiejętności coachingowe stanowić mogą
dodatkowy atut w kompetencji każdego menedżera.
Zmiana jest czynnikiem ważnym w rozwoju przedsiębiorstwa. Z jednej strony dąży się do
pewnej stałości, niezmienności, czegoś na kształt status quo. Wiąże się z to z utrzymaniem pewnej
stabilizacji, spokoju i stagnacji. Osiąga się pewien poziom i stara się go utrzymać. Z drugiej
jednak, bez wprowadzania zmian niemożliwe wydaje się rozwijanie przedsiębiorstwa. Zmiana jest
szansą na wprowadzenie nowych jakości i perspektyw. Oznacza to równocześnie podjęcie
pewnego ryzyka i destabilizację dotychczasowego działania. „Mimo dużej pokusy do
utrzymywania organizacji w ciągłej zmianie i elastyczności jest to nie lada wyzwanie zarządcze.
Firmy często się decydują na przeplatane okresy zmienności i stałości”170. Zarządzanie zmianą
zawiera w sobie dużą odpowiedzialność. Samo tworzenie wizji zmian, czy radzenie sobie
z oporem wśród przeciwników, stanowi ogromne wyzwanie.
Przedmiotem coachingu w komunikacji wewnętrznej może być między innymi
przywództwo. Dotyczy to sposobu zarządzania zespołem, stylu przewodzenia, ale również pracy
w grupie. Okazuje się, że przywództwo scharakteryzować można za pomocą modeli, które
powielają się w trakcie działania. Wyróżnia się różne style przywódcze: separujący się,
169
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poświęcający się, towarzyski, zintegrowany, dyrektywny, surowy, życzliwy, nieudolny i wiele
innych, według różnych podziałów podawanych przez badaczy zajmujących się danym
zjawiskiem. W przypadku gdy podmiot decyduje się na zmianę i dostosowuje styl do sytuacji
mamy do czynienia z tak zwanym uelastycznianiem przywództwa. Rezygnuje on ze
schematycznego, charakterystycznego dla siebie postępowania na rzecz wprowadzenia zmian.
Może być to spowodowane przez różne czynniki: informacje zwrotne od zespołu lub otoczenie
zewnętrzne, brak efektywności podejmowanych działań, kryzysy w przedsiębiorstwie, czy
nieporozumienia na poziomie komunikacyjnym.
Zmiana obejmuje także, a może nawet przede wszystkim, komunikację. Często to właśnie
niewłaściwa komunikacja jest głównym źródłem nieporozumień, a nawet konfliktów
powstających w przedsiębiorstwie. Może być to komunikacja w relacji przełożony-pracownik, ale
również w ich obrębie (pracownik-pracownik, prezes-prezes). Komunikacja w firmie powinna być
otwarta oraz uwzględniać informację zwrotną, a także zawierać ocenę pracy. Typowe błędy
komunikacyjne w obrębie działań przedsiębiorstw oraz cechy pożądanej komunikacji
przedstawione zostały w poprzednich podrozdziałach.
Kolejnym ważnym obszarem coachingu w komunikacji wewnętrznej jest formułowanie
celów. W organizacji istotny jest konkretny plan działania. Powinien on zawierać jasno
i szczegółowo wytyczony podział zadań, przewidywane rezultaty oraz pożądany efekt tych
działań. Plan jest niezbędnym elementem dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Musi ono posiadać cel, do którego dąży, oraz środki, które do tego celu prowadzą. Jest to główny
obszar działań coachingowych.
Coaching w biznesie to również rozwój osobisty pracowników oraz ich motywacja.
Zakłada stosowanie nagród i kar, delegowanie zadań, radzenie sobie ze stresem, poszerzanie
kompetencji. Odpowiednio przeprowadzony coaching może przynieść korzyści takie jak171:
wsparcie dla nowego dyrektora, przyspieszenie zwiększania wydajności w nowej pracy czy
projekcie, pomaganie „trudnym” pracownikom w wykorzystaniu pełnego potencjału, czy znaczną
poprawę wyników zespołów i jednostek.
Badania wskazują na wzrastającą rolę komunikacji wewnętrznej w biznesie. Wynika tak
między innymi z raportu przeprowadzonego przez GFMP Management Consultants we
współpracy z portalem PRoto.pl. Badanie to przeprowadzone zostało latem 2013 roku. Wzięło
w nim udział 115 firm. Okazuje się, że 63% ankietowanych uznaje, że znaczenie działu
komunikacji w ich organizacji wzrośnie, 31% sądzi, że nie zmieni się, a 7% przewiduje, że się
obniży. Co ciekawe, badani podkreślają, że dotychczas w zapewnianiu wysokiej jakości
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komunikacji w firmie najbardziej przeszkadzają im elementy, które uważają za niezbyt znaczące
w nadchodzących latach, to jest niski poziom świadomości wagi komunikacji wśród wyższej
kadry zarządzającej (41%), ograniczone zaufanie pracowników do komunikacji (31%) i trudność
mierzenia i wykazywania efektów pracy (23%). Z badań wynika także, że aby prowadzić
skuteczne działania wewnątrz firmy należy zaangażować w proces komunikacji kadrę
zarządzającą i dać jej dowody efektów działań. Jednocześnie trzeba będzie zmierzyć się
z niechęcią pracowników i znaleźć z nimi wspólny język – nie może to być język korporacyjny.
Całość działań musi spinać jasna i konsekwentnie prowadzona strategia komunikacji172.
Podsumowując, warto zaznaczyć plusy i minusy jakie coaching stanowi w organizacji.
Wśród korzyści, jako na pierwszy należy zwrócić uwagę na fakt, że najskuteczniejszą formą nauki
i rozwoju jest właśnie nauka „jeden na jeden”, czyli nauczyciel i uczeń. Indywidualna forma
rozwoju

niejako

wymusza

na

uczniu

aktywne

uczestnictwo,

pełne

zaangażowanie

i odpowiedzialność. Ponieważ cała uwaga skupiona jest na nim, musi on sam podejmować
działania. Jest to również możliwość wypowiedzenia swoich opinii, rozwiązania problemów
i omówienia strategii. Szczera i otwarta komunikacja to czynnik niezbędny z punktu widzenia
współpracy w organizacji. Innym istotnym plusem, jaki umożliwia coaching w firmie, jest już
sama świadomość, że firma inwestuje w rozwój swoich pracowników. Opieka coacha może być
interpretowana jako pewnego rodzaju wyraz troski i pomoc w osiąganiu coraz lepszych
rezultatów. Może być to również postrzegane jako wyróżnienie, nobilitacja.
Wśród minusów natomiast nie sposób nie zauważyć, że aby coaching był skuteczny musi
być prowadzony w sposób ciągły, co wiąże się zarówno z kosztami jak i czasem. Dodatkowo
faktem jest, że nie wiadomo czy inwestycja ta się zwróci – nie ma gwarancji osiągnięcia realnego
zysku z tytułu przeprowadzonego szkolenia coachingowego. Nie zawsze także coaching może
okazać się skuteczny. Ludzie w sposób odmienny interpretują ten proces, mają w związku z nim
różne zapotrzebowania i wizje. Niektórzy oczekują natychmiastowych rezultatów, diametralnej
zmiany czy poprawy wyników pracy. Inni chcieliby uzyskać konkretną porcję wiedzy, gotowe
rozwiązania czy listę czynności, które powinni wykonać, aby osiągnąć cel. W sytuacji, gdy nie
zostaną spełnione dane warunki, czują się rozczarowani i rozgoryczeni efektem. Każdy ma też
inną wizję samego coacha. Jedni chcieliby, aby był on związany z dziedziną, którą się zajmują,
a drugim może to nie przeszkadzać, że coach nie jest specjalistą w ich dziedzinie. Coaching nie
jest też narzędziem jednorazowym, interwencyjnym. Nie rozwiąże problemów w przeciągu jednej
krótkiej sesji.

172

Odczyt na stronie: http://www.press.pl/newsy/public-relations/pokaz/42812,Wzrosnie-znaczenie-komunikacjiwewnetrznej dnia 27.04.2014

63

Pomimo pewnych minusów, coaching wydaje się być narzędziem pomocnym
w organizacjach. W związku ze wzrastającą rolą komunikacji wewnętrznej wzrasta
zapotrzebowanie na coaching w biznesie. Umożliwia on dokonanie istotnych zmian
w przedsiębiorstwie, zwiększa świadomość oraz stanowi dodatkową płaszczyznę porozumienia
pomiędzy osobami należącymi do tej samej organizacji.

§ 4. Metody coachingowe stosowane w przedsiębiorstwach
Istnieje pewna grupa narzędzi, które, oprócz modeli wymienionych w rozdziale
pierwszym, wydają się być szczególne pomocne w dziedzinie biznesu. Jednym z nich jest model
Gravesa.

Ilustracja 5. Model Gravesa.

Źródło: Odczyt na stronie: http://plaszczyznyprzemiany.files.wordpress.com/2013/04/modelgravesa.jpg dnia 27.05.2014

Model ten dzieli się na dwa aspekty: indywidualny i społeczny (inaczej zespołowy czy
grupowy), oraz na poszczególne poziomy świadomości. To, co istotne w tym narzędziu, to element
przechodzenia pomiędzy poziomami wiążący się z rozwojem osobistym i zdobywanym
doświadczeniem życiowym. „Przetrwanie” to pierwszy poziom, który charakteryzuje się
64

niepewnością oraz zagubieniem związanym z wykonywaniem nowej czynności czy
znajdywaniem się w nowej sytuacji, jak np. nowa praca czy zmiana miejsca zamieszkania.
Po pewnym czasie, „oswojeniu się” z nową sytuacją, człowiek przechodzi do „plemienia”.
„Plemię” to grupa bliskich osób, przyjaciół, współpracowników. Grupa ta posiada rytuały,
zwyczaje i wspólne wartości. Daje swoim członkom poczucie bezpieczeństwa i swobody.
Jej członkowie zorientowani są na wspólny cel. Cechą „plemienia” jest zazwyczaj ograniczony
czas jego istnienia. Z biegiem czasu poszczególne osoby odchodzą ze wspólnoty ze względu na
poczucie ograniczenia oraz chęć rozwoju. Osoby te charakteryzuje bunt – buntują się one
przeciwko dotychczasowemu życiu. „Buntownik” jest człowiekiem niezależnym, odważnym
i pewnym siebie oraz swoich racji. Czasem przejawia skłonności destrukcyjne. Postawa taka
w dłuższej perspektywie czasowej prowadzi do zmęczenia nieustanną walką. Człowiek zaczyna
poszukiwać jakiegoś porządku i wchodzi do „systemu”. „System” charakteryzuje się pewną
hierarchią. Osoby do niego należące muszą stosować się do ustalonych zasad. Mają przyznane
prawa, ale także i obowiązki. Z jednej strony stabilizacja pozwala odetchnąć od buntowniczych
zmagań, z drugiej jednak pewnego rodzaju poczucie podporządkowania i zależności wyzwala
w człowieku chęć wydostania się poza obszar przeciętności. „Lider” wierzy we własne
możliwości. Posiada pewną wizję i dąży do jej realizacji. Jest aktywny, nie poddaje się, poszukuje
nowych rozwiązań. Z czasem odczuwa jednak potrzebę dzielić się z innymi zdobytą wiedzą oraz
doświadczeniem. W ten sposób powstaje „grupa”. „Grupę” łączy wspólna wizja, poczucie misji,
a także realizacja wspólnie uznanych wartości. Ostatnim etapem w modelu tym jest „wolna
jednostka”. Za przykład „wolnej jednostki” wymienia się między innymi Jana Pawła II, Buddę
czy Dalajlamę.
Każdy z wymienionych etapów charakteryzuje się zarówno pozytywnymi jak
i negatywnymi cechami. Model ten stosuje się w coachingu w przeprowadzaniu zmiany, właśnie
ze względu na uświadamianie sobie obszarów, których zmiana ta powinna dotyczyć. Podkreślenie
z kolei pozytywnych stron utwierdza w słuszności postępowania.
W pracy w grupie bardzo ważnym elementem jest system wartości. Zarówno poszczególne
jednostki jak i organizacje kierują się pewnymi określonym wartościami. „Identyfikacja
wspólnych wartości owocuje utworzeniem mapy, z której można odczytać aktualną pozycję danej
osoby lub całej organizacji, […] a także pomaga coachowi i coachowanemu określić ścieżkę
prowadzącą do skutecznego przeprowadzenia zmiany”173. Kwestionariusz wartości polega
w pierwszej kolejności na zaznaczeniu tych wartości, którymi kieruje się osoba coachowana oraz
które charakteryzują przedsiębiorstwo, w którym pracuje. Następnie zaznacza się te wartości,
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którymi powinien kierować się pracownik oraz wartości, którymi powinno charakteryzować się
przedsiębiorstwo. Po porównaniu stanu obecnego i stanu, do którego się dąży, a także połączeniu
wyników różnych osób, można zweryfikować swoją rolę w organizacji.
Kwestionariusz wartości może być narzędziem pomocnym w tworzeniu kultury
przedsiębiorstwa. Związany jest z tym model transformacji kulturowej.
Tabela 2. Narzędzia transformacji kulturowej.
Służba

Służba ludzkości.
Dalekowzroczność. Przyszłe Pokolenia. Etyka.
Ulepszanie świata
6
Współpraca z klientami i lokalną
społecznością.
Sojusze strategiczne. Samorealizacja
pracowników. Działania na rzecz ochrony
środowiska.
Wewnętrzna spójność
5
Rozwój społeczności w organizacji.
Pozytywna, twórcza kultura organizacyjna.
Wspólna wizja i wartości.
Transformacja
4
Ciągła odnowa.
Uczenie się i innowacyjność. Rozwój
organizacji poprzez zaangażowanie
pracowników.
Poczucie własnej wartości
3
Bycie najlepszym; najlepsze praktyki.
Produktywność, wydajność, jakość, systemy i
procesy. Biurokracja. Samozadowolenie.
Relacje
2
Relacje wspierające potrzeby organizacji.
Dobra komunikacja pomiędzy pracownikami,
klientami i dostawcami. Manipulacja.
Obwinianie.
Przetrwanie
1
Dążenie do generowania zysków i wartości dla
akcjonariuszy.
Rozwaga finansowa. Zdrowie i
bezpieczeństwo pracowników. Wyzysk.
Nadmierna kontrola.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: C. Wilson, Coaching biznesowy, s. 183
7

Model ten wykorzystuje się „do mapowania osobistych wartości pracowników z ich
percepcją aktualnie stosowanych oraz pożądanych wartości organizacji. Model ten również stosuje
się do mapowania wartości zespołów czy innych grup osób, działających we wspólnej sprawie,
z myślą o rozwoju przywództwa i zmian całych systemów. […] Na podstawie otrzymanych
raportów analizuje się trendy dotyczące kultury organizacyjnej, jak np. że organizacja wspiera
pracowników w rozwoju lub przeciwnie – że pracownicy czują się zastraszani lub że w organizacji
jest zbyt wiele biurokracji”174.
Kolejną metodą jest analiza SWOT. Służy ona analizie środowiska wewnętrznego
i zewnętrznego. Ułatwia planowanie strategiczne przedsiębiorstwa. SWOT jest nazwą stworzoną
174
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od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony),
opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Ilustracja 6. Analiza SWOT.
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Źródło: Opracowanie własne

Analiza ta może odnosić się zarówno do osób indywidualnych jak i organizacji. Poprzez
wyznaczanie zalet i wad oraz związanych z tym możliwości i barier tworzy się konkretny obraz
sytuacji. Pomaga on w planowaniu oraz podejmowaniu działań, a także, podobnie jak poprzednie
modele, ułatwia wprowadzanie zmian.
Jeszcze innym narzędziem, mającym swoje szczególne zastosowanie w dziedzinie biznesu,
jest MBTI (ang. Myers-Briggs Type Indicator). Jest to metoda stosowana w celu zwiększenia
świadomości własnej osobowości. Wskaźnik Typów Osobowości Myers-Briggs obejmuje
całościowe badanie osobowości. Oparty jest na dokonaniach szwajcarskiego psychologa Carla
Gustava Junga. „W ramach tego narzędzia wyróżnia się cztery główne wymiary osobowości
związane z preferowanymi sposobami zarządzania energią, informacjami i procesami
podejmowania decyzji: 1) E/I, czyli ekstrawersja (extraversion) – introwersja (introversion); 2)
S/N, czyli doznawanie (sensing) – intuicja (intuition), jeśli chodzi o sposób pozyskiwania
informacji; 3)T/F, czyli myślenie (thinking) – uczucia (feeling), jeśli chodzi o proces
wykorzystywania informacji; 4) J/P, czyli osądzanie (judging) – obserwowanie (perceiving), to
jest czy czerpiemy satysfakcję z realizacji określonych etapów i ich zamykania, czy też jesteśmy
wciąż ciekawi świata i lubimy być w podróży” 175. Przekłada się to na szesnaście typów
osobowości scharakteryzowanych za pomocą określonych cech. Cechy te wyznaczają słabe
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i mocne strony danej osoby. Świadomość zalet i wad pomaga w wykorzystywaniu atutów w pracy
oraz unikaniu sytuacji stresujących. Świadomość ta jest również punktem wyjścia do wszelkich
zmian oraz planowania działań. Dzięki temu możliwy jest rozwój.
Pewne znaczenie w procesie coachingu biznesowym przypisuje się także modelowi
PERFECT. Narzędzie to ułatwia podejmowanie działań poprzez podpowiedź, co należy robić oraz
w jakiej kolejności.

Ilustracja 7. Model PERFECT.
Transcendencja
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Źródło: A. Scoular, Coaching biznesowy, s. 125

Realizując konkretny cel zakłada się, że należy przeanalizować go posługując się modelem
PERFECT. Model ten odczytuje się rozpoczynając od dołu piramidy. Fizyczność oznacza pewne
uwarunkowania fizyczne: zdrowie, kondycję oraz dietę. Nasza fizyczność również pełni istotną
rolę w wykonywanej pracy, wyznacza bowiem pewne granice wytrzymałości fizycznej człowieka.
Kolejnym elementem jest otoczenie. W realizacji działań należy uwzględnić kontekst systemowy
czy kulturowy organizacji. Nasze zachowanie uzależnione jest od sytuacji, w której się
znajdujemy. Otoczenie może wymagać od nas dostosowania się do danego środowiska. Obok
otoczenia istotną rolę przypisuje się również relacjom interpersonalnym. Planując działania należy
zwrócić uwagę, z kim współpracuje się dobrze, a z kim ma się rozbieżne opinie. Idąc w górę
piramidy jednym z istotnych elementów w funkcjonowaniu człowieka w organizacji są również
uczucia i emocje. Nie da się ich powstrzymać, ale można nauczyć się panować nad sposobem ich
okazywania. Jest to kolejny obszar pracy coachingowej. Następnym poziomem piramidy jest
skuteczność myślenia. Chodzi tu o trening procesów myślowych, tworzonych asocjacji
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i wyciągane na ich postawie prawidłowych wniosków. Jest to umiejętność samokrytyki
i wynajdywania rozwiązań najwłaściwszych dla danej sytuacji. Idąc dalej, kolejnym ważnym
elementem jest ciągłość. Ciągłość ta jest rozumiana jako zdolność do łączenia faktów
z przeszłości, adaptacja ich w teraźniejszości oraz, na tej postawie, tworzenie planów na
przyszłość. Wszystkie te części zawierają się w punkcie ostatnim - transcendencji, czyli poczuciu
misji. Analiza kolejno następujących po sobie elementów tworzy jasny zarys działania według
priorytetów, ułatwiający dokonywanie wyborów.
Omówione w pierwszym rozdziale analiza transakcyjna Berne’a oraz koło życia, po
wprowadzeniu pewnych modyfikacji, służą jako narzędzie coachingowe w przedsiębiorstwach.
„W latach sześćdziesiątych analiza transakcyjna stała się popularna w odniesieniu do rozwoju
kadry kierowniczej, zwykle znajdując zastosowanie w manipulacji; twierdzono, że znając swój
schemat zachowania i odczuwania oraz schemat charakteryzujący drugą osobę, można tak
dostosować swoje zachowania, aby zyskać przewagę”176. Koło życia natomiast w przypadku
szkoleń biznesowych można wykorzystać w ocenie kompetencji menedżerskich177. Koło dzieli się
wówczas na osiem następujących części: podejmowanie decyzji, porozumiewanie się, rezultaty,
zarządzanie zmianą, planowanie strategiczne, obsługa klientów, rozwój zespołu, podejmowanie
ryzyka.
Na końcu pojawia się pytanie – czy da się i w jaki sposób można zmierzyć efektywność
coachingu w organizacji? Okazuje się, że istnieje kilka sposobów pozwalających ocenić
skuteczność tego procesu. W tym celu zastosować można między innymi metodę 360º. Jest to
informacja zwrotna uzyskana za pomocą ankiety wśród pracowników przedsiębiorstwa. Czasami
określa się tą metodę jako „ocenę wieloźródłową”, „ocenę z wielu punktów widzenia”, „pełną
informację zwrotną” lub też „sprzężenie zwrotne 360 stopni”. Nie jest to metoda doskonała.
Po pierwsze respondenci nie zawsze udzielają szczerych odpowiedzi ze względu na strach przed
identyfikacją i późniejszymi ewentualnymi związanymi z tym konsekwencjami. Czasami też
ocena nie jest obiektywna – kryją się za nią osobiste urazy czy obiekcje. Poza tym nie zawsze
odpowiedź jest merytoryczna. Poprzez samą ogólną krytykę ciężko jest dotrzeć do źródła
problemu. Z jednej strony anonimowość sprzyja szczerości, z drugiej jednak może równie dobrze
nic nie wnosić, ponieważ nie wiadomo z kim identyfikować konkretny zarzut i jak go bezosobowo
rozstrzygnąć. Ankieta jednak nie rozwiąże problemów tak, jak mogłaby to zrobić szczera rozmowa
pomiędzy dwoma podmiotami. Innym od tej metody narzędziem jest pomiar twardych czynników
takich jak sprzedaż, zysk, absencja. Dzięki dokładnym danym liczbowym można zmierzyć
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i zanalizować sytuację w sposób wymierny. Można również w ten sposób prowadzić rejestr
pojedynczych sukcesów i osiągnięć poszczególnych pracowników czy działów. Kolejną metodą
jest sporządzanie raportu dotyczącego zysków oraz osiągnięć z poszczególnych dni, tygodni czy
miesięcy. Szczegółowe odnotowywanie danych dotyczących działań podejmowanych przez firmę
obrazuje sytuację i stanowi podstawę do oceny jej rozwoju.
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III ROZDZIAŁ
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA HORSESENSE, MODELI
COACHINGOWYCH I METODY HORSE ASSISTED EDUCATION

§ 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
Na rynku pojawia się coraz więcej firm specjalizujących się w prowadzeniu szkoleń
z udziałem koni. Wśród nich znajduje się przedsiębiorstwo HorseSense. Zajmuje się programami
rozwojowymi z końmi metodą Horse Assisted Education. Jest akredytowanym ośrodkiem
HorseDream i EAHAE (The European Association for Horse Assisted Education). Do klientów
firmy HorseSense należą między innymi: Bank BPH, Blue Media, Bank Millennium, Bayer,
BZ WBK, Capgemini, CitiBank, DHL, Getahead Consulting, Grupa TROP, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, Hewlett-Packard, IKEA, ILF Consulting, ING Usługi Finansowe, Instytut NLP,
Keller, PricewaterhouseCoopers, Procter&Gamble, Schenker, Teva, TVP 2 oraz Zakłady
Farmaceutyczne PLIVA.
Przedsiębiorstwo HorseSense oferuje szkolenia dla osób indywidualnych, firm oraz dla osób
chcących uzyskać certyfikat Horse Assisted Education. Do produktów firmy zalicza się178:


programy rozwoju pracowników (Ścieżki menadżerskie, Talent Management,
Przywództwo, Zarządzanie zmianą i inne),



spotkania strategiczne wspierane Horse Assisted Education,



jedno i dwudniowe szkolenia w obszarach: świadome przywództwo, sprzedaż
i budowanie relacji z klientami, komunikacja, intuicja w biznesie, zarządzanie zmianą,
kreatywność,



coaching z końmi,



warsztaty certyfikujące w obszarze Horse Assisted Education (Train the Trainer,
licencja HorseDream).

Oferta skierowana jest do różnych środowisk. Początkowo w szkoleniach z udziałem koni
brały udział głównie międzynarodowe korporacje. Do popularyzacji produktów przedsiębiorstwa
przyczynił się wyemitowany w TVP program poprowadzony przez Joannę Brodzik oraz liczne
publikacje w artykułach prasowych.
Przedsiębiorstwo HorseSense powstało we wrześniu 2005 roku. Założone zostało przez Agatę
Wiatrowską. Początkowo funkcjonowało pod nazwą Spirit of Leadership. Było to pierwsze
przedsiębiorstwo zajmujące się tego typu działalnością w kraju. Charakterystyczna wydaje się już
sama nazwa przedsiębiorstwa. Odzwierciedla ona stosunek firmy do rozwoju: jest to realność
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i wizja. Koń (ang. horse) symbolizuje realność, 100% obecności, wymagając od człowieka
odpowiedzialności, pewności siebie i samoświadomości. Dream to wizja otwierająca horyzonty,
zmieniająca przekonania i wzmacniająca potencjał człowieka179.

Ilustracja 8. Historia Horse Assisted Education w Polsce.

Źródło: Odczyt na stronie: http://www.horsesense.pl/horse-assisted-education/Historia-HorseAssisted-Education/ dnia 05.05.2014

HorseSense należy do sieci HorseDream. HorseDream to firma założona w 1996 roku przez
Gerharda i Karin Krebs. Jej siedziba znajduje się obecnie w Gut Klein Nienhagen w Niemczech.
Przedsiębiorstwo to zajmuje się szkoleniami skierowanymi głównie do liderów, menedżerów oraz
innych osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Wśród partnerów sieci HorseDream
wymienić można: AEGON, Winterthur, Axel Springer, Barclays Wealth, Cap Gemini, Citibank,
Deutsche Bahn, Ernst & Young, Hewlett-Packard, IKEA, ING Johnson & Johnson, Karstadt AG,
Kodak, McDonald's, McKinsey, METRO Cash & Carry, Millennium Bank, NOKIA,
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PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble, RTL, SAP, Schenker, Winterthur, SHELL, Siemens,
UniCredit, Vattenfall, Vodafone, Würth Elektronik, ZDF.
W 2004 roku, również przez państwo Krebs, została założona organizacja European
Association for Horse Assisted Education. W dniu dzisiejszym obejmuje ona 35 krajów, 200
facylitatorów, trenerów, coachów oraz sympatyków metody Horse Assisted Education. Zadaniem
organizacji jest promowanie metody jako podstawowej formy osobistego i profesjonalnego
rozwoju w przedsiębiorstwach. „Partnerzy HorseDream dzielą główne założenia filozofii
warsztatów, pracują w podobny sposób zachowując standardy edukacyjne, etyczne
i bezpieczeństwa dla wielu klientów z całego świata”180.
Ilustracja 9. Historia Horse Assisted Education na świecie.

Źródło: Odczyt na stronie: http://www.horsesense.pl/horse-assisted-education/Historia-HorseAssisted-Education/ dnia 05.05.2014
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§ 2. Opis metody Horse Assisted Education wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo
Francuski filozof Jacques Derrida twierdził, że „zwierzę patrzy na nas, a my jesteśmy przed
nim nadzy. Możliwe, że w tym miejscu zaczyna się myślenie”. Szkolenia z udziałem zwierząt
cieszą się coraz większą popularnością. Pomimo iż budzą wiele wątpliwości, przez co znajdują
zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, metoda ta jest coraz częściej wykorzystywana.
Z leczniczych właściwości znane są już zwierzęce terapie. Popularnością cieszy się zarówno
dogoterapia, terapia z wykorzystaniem delfinów czy hipoterapia. Te wymienione tutaj mają co
prawda więcej wspólnego z terapią, aniżeli szkoleniem samym w sobie, jednak coraz częściej
wykorzystuje się zwierzęta zarówno w leczeniu ludzkich schorzeń, jak i rozwoju umiejętności.
W pracy tej pragnę przybliżyć zagadnienia związane w wykorzystaniem koni w szkoleniach
coachingowych.
Szkolenie z udziałem koni to szkolenie tzw. „miękkie” – ma za zadanie rozwijać umiejętności
miękkie w człowieku. Inaczej określa się je jako umiejętności psychospołeczne czy
interpersonalne. Są to między innymi: kreatywność, zdolność komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, dynamizm działania, elastyczność, inicjatywa, asertywność, empatia, umiejętność
kooperacji, rozwiązywania problemów, autoprezentacji czy umiejętność pracy w grupie.
Kompetencje te decydują o zdolności współdziałania z innymi ludźmi. Służą one przekonywaniu
do swoich racji, motywowaniu, inspirowaniu, są niezbędne w zarządzaniu zespołami. Obok
umiejętności twardych (wiedzy i doświadczenia) oraz językowych, pełnią coraz ważniejszą rolę
w przedsiębiorstwach.
W interpretacji coachingu z udziałem koni często upraszcza się jego istotę. Wbrew pozorom
nie jest to impreza integracyjna w stadninie koni. Często wydaje się również, że jest to proces
analogiczny do „tradycyjnego” procesu coachingowego, tylko że dodatkowo uczestniczą w nim
konie. Okazuje się jednak, że w coachingu takim trzy podmioty uczestniczą aktywnie. Są nimi:
osoba coachowana (coachee), zwierzę oraz facylitator. Facylitator jest osobą neutralną, ale
jednocześnie jest zaangażowany w zagadnienia merytoryczne. Określa się go jako „katalizatora”
komunikacji. Facylitacja (ang. facilitate, fr. faciliter – ułatwiać) to wspieranie oraz ułatwianie
procesu komunikacji w grupie. Zadaniem facylitatora jest pomoc w nawiązaniu współpracy,
prowadzeniu dyskusji i pracy grupy. Facylitator czuwa nad bezpieczeństwem i samopoczuciem
uczestników – zarówno ludzi jak i koni. Jest on odpowiedzialny za proces coachingowy, jego
jakość i efektywność.
Przedsiębiorstwo HorseSense opiera się na metodzie Horse Assisted Education. Jest to
innowacyjna metoda uczenia się, w której uczestniczą konie. „Jej celem jest szeroko rozumiany
rozwój osoby – samoświadomości, przywództwa, umiejętności psychologicznych i społecznych
oraz pomoc w zmianie do której się dąży. Istotą tej metody jest stworzenie przestrzeni, w której
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możemy doświadczyć siebie w relacji z koniem”181. Metoda ta została opracowana przez Gerharda
i Karin Krebs. Powstała wskutek osobistych doświadczeń i obserwacji autorów – właścicieli firmy
informatycznej. Koncept pojawił się w momencie, gdy jeden z pracowników ich firmy ze względu
na duży stres i przemęczenie postanowił zrezygnować z pracy. Państwo Krebs zaproponowali
wówczas, aby pracownik ten odbył dłuższy urlop z jednym, dodatkowym warunkiem. Warunkiem
tym miała być wizyta w ich stajni oraz pomoc przy pracy z końmi odbywająca się przynajmniej
raz w tygodniu. Jak się później okazało, stan zdrowia pracownika polepszył się na tyle, że
dobrowolnie wrócił do pracy już po upływie trzech miesięcy. Od tego momentu zaczęły się
poszukiwania możliwości i korzyści, jakie może stwarzać praca z końmi. W ten sposób w 1996
roku powstała organizacja HorseDream. Podejmowała ona zagadnienia związane ze świadomym
przywództwem, zarządzaniem zmianą oraz budowaniem relacji w zespole zarówno wśród
klientów indywidualnych, jak i organizacjach.
„Programy rozwojowe z końmi to unikatowe doświadczenie rozwojowe, które uruchamia
procesy indywidualne, zespołowe i organizacyjne. Inicjuje procesy zmian. Poszukiwanie synergii,
uelastycznianie stylów przywództwa, rozwijanie odporności psychologicznej, osiąganie celów,
współpraca – to tylko niektóre z tematów, które pojawią się w trakcie trwania takich
programów”182. Podczas szkoleń z końmi człowiek doświadcza przede wszystkim samego siebie.
Ćwiczenia ze zwierzętami mają za zadanie uświadomić jednostce lub całej grupie ich mocne
i słabe strony, pokazać jak radzą, bądź też nie radzą, sobie ze stresem, w jaki sposób nawiązują
relacje i współpracę z innymi ludźmi, a przede wszystkim, czy wysyłane przez nich komunikaty
są czytelne i spójne z reprezentowanymi przez nich postawami.
Metoda Horse Assisted Education znajduje zastosowanie we wszystkich aspektach
rozwoju człowieka. Największą popularnością cieszą się programy rozwojowe dotyczące obszaru
przywództwa, sprzedaży, budowania relacji z klientami, komunikacji, intuicji w biznesie,
myślenia strategicznego, zarządzania zmianą i kreatywności. Warsztaty te bazują na
fundamentach, w kierunku których ewaluuje współczesna edukacja183. Jest to przede wszystkim
nauka przez doświadczenie, uczenie się eksperymentalne, uczenie się poprzez samostanowienie,
zakotwiczenie emocjonalne i długotrwałość.
Metoda ta budzi wiele kontrowersji. „[…] zazwyczaj gdy ludzie po raz pierwszy słyszą o Horse
Assisted Education, na ich twarzach pojawiają się pobłażliwe uśmiechy, zdziwienie
i niedowierzanie”184. Czasami sam fakt możliwości współpracy ze zwierzęciem wywołuje
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w ludziach blokadę, a nawet lęk: „Proponując programy rozwojowe z końmi zarządom różnych
firm niemal zawsze spotykamy się z lękiem. I wbrew pozorom nie jest to zwykły lęk przed końmi.
Wydaje się, że wielu ludzi nadal woli pakować się na grzbiet konia niż poznawać siebie poprzez
ćwiczenia z końmi <<z ziemi>>”185. Już w samym podejściu do warsztatów można zauważyć
pewne charakterystyczne cechy naszej osobowości.
Zaobserwowano zjawisko takie jak odporność psychologiczna. Jest to umiejętność dalszego
funkcjonowania mimo wystąpienia krótko- lub długoterminowych trudnych warunków oraz
umiejętność działania lub przetrwania w nowo pojawiających się okolicznościach186.
W warsztatach z końmi chodzi właśnie o to, aby starać się przełamywać pewne niekorzystne
przyzwyczajenia i nawyki. „Kluczem do rozwoju odporności psychologicznej jest tworzenie takiej
atmosfery, otoczenia czy środowiska, w którym ludzie, w wyniku wewnętrznej motywacji, chcą
się poruszać poza swoją sferę komfortu o jakiś mały krok”187. Właśnie o strefie komfortu mówi
się w procesie coachingu. Strefa komfortu jest to „pokoik, jaki umościł sobie twój umysł, a potem
całe twoje ciało, w rzeczywistości nawyków, stereotypów, prostych odpowiedzi, powtarzanych
wzorców. To letarg, w którym pozornie bezpiecznie powtarzasz te same nawyki, nie zastanawiając
się, czy one w ogóle są jeszcze do czegoś przydatne, czy spełniają twoje ukryte wymagania.
W strefie komfortu jesteś jak komunistyczna fabryka, która od dwudziestu pięciu lat produkuje
ten sam model pralki i zawsze znajduje odbiorcę. Komunistyczna fabryka funkcjonuje przecież
w zamkniętym szczelnie kraju, w którym permanentny kryzys przejawia się niedoborem
towarów”188. Strefą komfortu jest pewna wytyczona przez człowieka granica, na której kończą się
jego możliwości. Jest to stan, w którym tkwi przekonany o tym, że nie ma potrzeby stawiać przed
sobą jakichkolwiek wyzwań. Pewnego rodzaju mentalna pułapka. W strefie komfortu czuje się
bezpiecznie. Środki, którymi się posługuje, są mu znane. Ma poczucie kontroli nad
podejmowanymi działaniami – może przewidywać ich skutki. Jednak nie podejmując nowych
wyzwań oraz nie pozwalając na zmiany człowiek nie rozwija się, nie zauważa ani nie poszukuje
innych możliwości. Dlatego w szkoleniach coachingowych tak duży nacisk jest na to, aby ze strefy
komfortu wychodzić. „Kluczem do rozwoju odporności psychologicznej jest tworzenie takiej
atmosfery, otoczenia czy środowiska, w którym ludzie, w wyniku wewnętrznej motywacji, chcą
się poruszać poza swoją sferę komfortu o jakiś mały krok. Jest przy tym zachowana dobrowolność
[…]”189.
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Coaching z końmi różni się od tradycyjnych sesji coachingowych. W praktyce ćwiczenia
trwają zazwyczaj dwa dni. Grupa składa się z sześciu do ośmiu osób. Współpracuje z nią dwóch
facylitatorów i cztery konie. Ćwiczenia nagrywane są na kamerze wideo, a po ich zakończeniu
szczegółowo omawiane. Nawiązuje się dyskusja i każdy uczestnik ma za zadanie opowiedzieć
o swoich wrażeniach i wyciągniętych wnioskach. Warsztaty rozpoczynają się od zapoznania osób
biorących w nich udział z programem. Uczestnicy poznają również siebie wzajemnie (jeśli osoby
te wcześniej się nie znały) oraz formułują oczekiwania związane ze szkoleniem.
Pierwsze ćwiczenie polega na obserwacji kilku koni. Uczestnicy mają za zadanie określić
cechy, jakimi scharakteryzować można zachowanie poszczególnych zwierząt. Ponadto wskazują
na konia, który w ich opinii przewodzi stadem oraz konia, który najbardziej im się podoba.
Następnie uzasadnia się swój wybór. Po ćwiczeniu tym następuje dyskusja, która pokazuje różnice
w poszczególnych obserwacjach, preferencjach i ocenie koni lub sytuacji. Okazuje się, że każdy
widzi świat z innej perspektywy. Uczestnicy mogą dostrzegać w tym samym zwierzęciu czy
zachowaniu zupełnie odmienne cechy. Różnym koniom przypisuje się status lidera. Ćwiczenie to
uświadamia różnice w postrzeganiu i ocenianiu otaczającego świata. Aby zobaczyć więcej
i zrozumieć innych trzeba otworzyć się na ich perspektywę.
Ilustracja 10. Ćwiczenia z udziałem końmi - obserwacja.

Źródło: Odczyt na stronie: http://www.horsesense.pl/blog/ dnia 05.05.2014

W innych ćwiczeniach uczestnicy doświadczają już bezpośredniego kontaktu z koniem.
Ćwiczenia te jednak odbywają się z ziemi, bez wsiadania w siodło. Umiejętności jeździeckie nie
są wymagane, a wręcz utrudniają proces. Zadaniem uczestników jest nawiązanie z koniem
kontaktu oraz przeprowadzenie go z pomocą linki, lub bez jej użycia, do konkretnego celu,
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omijając przy tym po drodze przeszkody. Jest to pewnego rodzaju symulacja naszego działania
w zmaganiach z codziennymi zadaniami. Obejmuje podejmowane próby, wysyłane przez nas
komunikaty oraz podejście do pojawiających się problemów.
Ilustracja 11. Ćwiczenia z udziałem końmi – pokonywanie przeszkód.

Źródło: Odczyt na stronie: http://www.horsesense.pl/blog/ dnia 05.05.2014

Po każdym ćwiczeniu odbywa się dyskusja i wymiana refleksji. Dodatkowym elementem
szkolenia jest oglądanie nagranego materiału video. Umożliwia to analizę swoich zachowań,
a także zarejestrowanie szczegółów, które mogły umknąć uwadze podczas wykonywania ćwiczeń.
Jest to element wzmacniający zapamiętywanie wniosków z procesu uczenia się.
Uczestnicy mają całkowitą dobrowolność w decyzji o wzięciu udziału w poszczególnych
ćwiczeniach. Zlecane zadania są bezpieczne i dostosowane do wszystkich osób biorących udział
w szkoleniu. Nad bezpieczeństwem oraz prawidłowym przebiegiem warsztatów czuwa facylitator.
W ćwiczeniach nie chodzi o rywalizację, wykonanie zadań według podanego schematu, czy
osiągnięcie konkretnych, wspólnych dla wszystkich rezultatów. „Celem jest tu raczej przyjrzenie
się sobie, swoim reakcjom, refleksje z obserwacji innych, a tym samym poszerzenie świadomości
oraz repertuaru dostępnych zachowań”190. Obcując z końmi można bardzo wiele się o sobie
dowiedzieć. Wykonywanie kolejnych zadań stwarza jakby dodatkową przestrzeń, w której
sprawdza się swoje możliwości, zachowania, reakcje. Może się wydawać, że warunki, w jakich
wykonywane są ćwiczenia, są sztuczne, a sytuacja nie jest adekwatna do naszej codzienności.
Jednak właśnie dzięki temu, że konie dają natychmiastową informację zwrotną, odzwierciedlają
nasze zachowania, emocje, nastawienie – „możemy się w nich przejrzeć jak w lustrze”.
Należy pamiętać, że ćwiczenia ze zwierzętami są środkiem do celu, a nie celem samym w sobie.
„Proponowane ćwiczenia mają na celu rozwój umiejętności psychospołecznych ludzi, a praca
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z końmi jest doświadczeniem służącym temu celowi. Tym samym szkolenia nie są o koniach, ale
o ludziach”191. Metodę Horse Assisted Education można scharakteryzować w następujący sposób:
po pierwsze jest to uczenie się przez doświadczenie. Po drugie jest to uczenie poprzez samodzielne
stawianie sobie celów i poszukiwanie rozwiązań. Po trzecie jest to uczenie poprzez tzw.
kotwiczenie emocjonalne. Kotwiczenie to jedna z technik NLP. Polega na kojarzeniu bodźców
ze stanem emocjonalnym. Bodźcem wywołującym reakcję może być: dźwięk, słowa i hasła,
zapach, dotyk, osoba, obraz oraz wiele innych. Jest to rodzaj programowania, które stosował już
Pawłow w swoim doświadczeniu z psami. Ideą kotwiczenia jest umiejętność wprawiania siebie
i innych w stan, który aktualnie jest pożądany.

§ 3. Rola zwierzęcia w proponowanym modelu coachingowym
Zwierzę jest w stanie wydobyć z człowieka najbardziej wewnętrzną sferę. Okazuje się, że
proces socjalizacji wykształca w ludziach pewnego rodzaju maski. Programy rozwojowe z końmi
otwierają inną drogę poznawania siebie, która wychodzi poza myśl i ocenę, poza znaczenia
tworzone przez kulturę i wyuczone zachowania społeczne192. Ludziom nie zawsze udaje się
rozpoznać rzeczywiste intencje oraz ukryte emocje, które człowiek w sobie tłumi. Koń, jako
roślinożerca i zwierzę uciekające, jest szczególnie wrażliwy na sygnały niewerbalne, uczucia,
emocje i nastawienie. Stąd też istotną rolę przypisuje się modelowi „Koń i osobowość”.
„Model koń i osobowość ujmuje osobowość człowieka i jego zachowanie jako nieustanny
dialog trzech współistniejących w nim struktur. Czegoś, co można nazwać <<Ja jestem>> oraz
dwóch tworzących się w trakcie socjalizacji masek, czyli tzw. masce wewnętrznej – <<Kim boję
się być?>> oraz masce zewnętrznej – <<Za kogo się podaję?>>. […] W przeciwieństwie do
komunikacji pomiędzy ludźmi, koń stara się <<połączyć>> czy skomunikować z tym, co mamy
w najgłębszej warstwie, czyli właśnie z tym, co znajduje się w sferze <<Ja jestem>>. […]
Konie dzięki temu, że nie rozpoznają naszego statusu po powierzchownych kodach obecnych
i funkcjonujących w naszym otoczeniu społecznym, mogą dostarczyć nam cennych informacji
o nas samych. By się z nimi skomunikować, musimy sięgać głębiej do naszych bazowych postaw,
wartości, intencji czy emocji. Zwierzęta te potrafią nas odzwierciedlać i reagować na te sygnały,
co z kolei umożliwia nam – poprzez obserwację ich zachowań – poznawanie siebie i większą
świadomość tego, co znajduje się w naszym <<Ja jestem>>”193.
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Za faktem, że zwierzęta takie jak konie mogą istotnie wspomagać proces coachingowy,
przemawia wiele elementów194. Po pierwsze koń potrafi odzwierciedlać nasze emocje i intencje.
W skutek udomowienia zwierzęta te nauczyły się pewnego rodzaju akomodacji - dostosowują się
do ludzkich zachowań oraz emocji. Eksperymenty z udziałem koni i ludzi wykazały, że konie
odzwierciedlają stan emocjonalny człowieka. Natomiast nie występuje relacja odwrotna, tzn.
ludzie nie reagują na stan emocjonalny koni195. Cecha ta wskazuje na fakt, iż zwierzę, jego
zachowania, emocje i nastawienie jest adekwatne do zachowania, emocji i nastawienia człowieka,
który z nim obcuje. Koń poszukuje spójności dla swojego bezpieczeństwa. Cecha ta dotyczy
głównie poziomu komunikacji, jej jednoznaczności oraz jasności. Jedynie takie sygnały były
w stanie ratować stado przed niebezpieczeństwem. Dlatego też kiedy sygnały wysyłane przez
człowieka nie charakteryzują się tymi cechami, zwierzę nie wykona prawidłowo zadania i nie
spełni jego oczekiwań. Jest to znak, że podmiot nie komunikuje się w sposób jasny. Ponadto koń
ma umiejętność bycia „tu i teraz”. Zwierzęta te funkcjonują w czasie teraźniejszym, postępują
intuicyjnie. Nie rozpatrują przeszłości, nie sięgają też planami daleko w przyszłość. Zachowują
się w sposób najwłaściwszy dla danego momentu. Jako zwierzę stadne, koń ma także wrodzoną
chęć współpracy. Żyjąc w stadzie funkcjonuje według ściśle określonej hierarchii: stado ma
swojego przywódcę, osobniki silniejsze i słabsze. Każde zwierzę pełni jakąś rolę. Z związku z tym
zwierzęta te nauczyły się ze sobą współpracować. Żeby przetrwać, każdy członek stada musi
zachowywać się w określony sposób. „Prowadzącą stado i będącą z nimi cały czas jest klacz.
Zazwyczaj starsza, mądra, nierzucająca się w oczy, jeśli nie wymaga tego sytuacja. Ogier broni,
alarmuje i obstawia <<tyły>> w czasie ucieczki. Tempo ucieczki nie jest jednak dyktowane ani
przez klacz ani przez ogiera, tempo ucieczki nadają …. źrebne klacze. Całe stado dostosowuje się
do tego tempa wiedząc, że to właśnie one są najważniejsze”196.
Dzięki temu, że konie dostosowują się do ludzi mamy możliwość nie tylko uświadomienia
sobie własnych słabych i mocnych stron, ale również poznania sposobu przezwyciężania
negatywnych cech. „Horse Assisted Education reguluje te skrajności i umożliwia trwałą zmianę
na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Konie naturalnie, niekiedy tylko
przez samą swoją obecność, pozwalają utrzymać czy umocnić swój własny balans. Osoby bardzo
wrażliwe i te, które mają trudności z poradzeniem sobie z emocjami, które wiele przeżywają
w relacjach z końmi, uczą się opanowania. Osoby władcze i nieznoszące sprzeciwu uczą się
wrażliwości. Pozostali natomiast, nawet jeśli niczego specjalnego się nie uczą, to spotykają się
z końmi i samymi sobą”197.
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§

4.

Znaczenie

metody

Horse

Assisted

Education

dla

funkcjonowania

przedsiębiorstwa
Warsztaty z końmi znalazły swoje zastosowanie w przedsiębiorstwach. Jako środowisko,
w którym na co dzień funkcjonuje pewna grupa ludzi, przedsiębiorstwo jest miejscem, w którym
zapotrzebowanie na prawidłową komunikację jest szczególne uzasadnione. Ponieważ organizm
ten tworzony jest przez różnorodne jednostki, posiadające odmienne punkty widzenia, charaktery
czy osobowości, jednym z najważniejszych zadań coachingu jest usprawnianie komunikacji
między nimi. Poprzez współpracę z końmi weryfikuje się spójność i autentyczność wysyłanych
komunikatów. Wyraźnie zarysowuje się styl, w jakim człowiek komunikuje się z otoczeniem.
Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość zobaczenia jak reagują w sytuacjach stresowych,
jak porozumiewają się, gdy mają do rozwiązania problem i – najważniejsze – czy komunikowanie
jest efektywne. Koń odczytuje przede wszystkim sygnały niewerbalne, nastawienie oraz emocje.
W przypadku braku spójności w komunikacji, zwierzę prawdopodobnie odmówi współpracy.
Może stawiać także wyraźny opór, wyrazić zniecierpliwienie, apatię i znudzenie, albo rezygnację
i uciec. W metodzie Horse Assisted Education zakłada się, że ma to swoje przełożenie na
funkcjonowanie w organizacji. Zapewne właśnie w takim stylu ludzie porozumiewają się ze
swoim otoczeniem i właśnie takie, jak podczas szkolenia, przynosi ono skutki w funkcjonowaniu
na co dzień w firmie.
W każdym modelu biznesowym są obszary wymagające większej i mniejszej odporności
psychologicznej. Zadanie, jakie coaching z końmi ma spełniać, jest dopasowanie zadań do ludzi
i ich osobistej odporności psychologicznej. Z drugiej strony można przyjrzeć się organizacji
i zobaczyć, czy nie ma tzw. punktów zapalnych, czyli sytuacji powodujących konflikty,
występujących między jednostkami lub działami198. Są to nie tylko działania prewencyjne,
zapobiegające powstawaniu stresu i nieporozumień, ale także działania mające na celu
wyeliminowanie bądź zminimalizowanie istniejących już czynników, które je powodują.
W obszarze zawodowym, jak i prywatnym wzmacnianie odporności psychologicznej to przede
wszystkim zachowanie zdolności do podejmowania suwerennych i dobrych decyzji, budowanie
umiejętności czy siły do niepodlegania naciskom i wykonywania zadań. Natura organizacji i życia
związana jest z sinusoidą gorszych i lepszych momentów. Umiejętność wychodzenia z takich
kryzysów, przy zachowaniu wierności własnym wartościom, będzie świadczyła o odporności
psychologicznej199. Coaching z końmi stwarza nowy obszar umożliwiający ludziom
doświadczenie siebie w sytuacjach stresowych. Poprzez ćwiczenia ze zwierzętami można
zaobserwować charakterystyczne dla siebie cechy oraz zmierzyć się z nimi w działaniu. Chodzi tu
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o nabywanie pewności siebie, ale zarazem dystansu do własnej osoby. Poprzez obserwację
i świadomość możliwa jest zmiana. Ćwiczenia z końmi umożliwiają więc rozwój osobisty. Rozwój
osobisty wydaje się również niezbędny z punktu widzenia funkcjonowania organizacji.
Rozwijanie kompetencji interpersonalnych jest równie ważne jak zdobywanie wiedzy czy
poszerzenie kompetencji językowych. Podsumowując, aby organizacja rozwijała się, niezbędnym
czynnikiem wydaje się rozwijanie jej pracowników.
Warsztaty Horse Assisted Education umożliwiają wypracowanie rozwiązań i nabycie
umiejętności odnoszących się do danego wyzwania i kontekstu, w jakim znajduje się
przedsiębiorstwo. Jest to możliwość spotkania, które wsparte doświadczeniem z końmi, pozwala
włączyć „widzenie globalne” i uruchomić potencjał tkwiący w ludziach, który jest konieczny do
samodzielnego zarządzania sytuacją. Dzięki włączeniu koni w proces uczenia się programy
rozwoju ludzi nabierają nowych wartości. Podczas zajęć pojawiają się nowe kreatywne pomysły
oraz idee, które łączą emocje, uczucia oraz myśli. Staje się możliwe otwarcie nowej drogi
i wypracowanie nowych metod działania200. Ponieważ organizacja jest synergią działań
pracujących w niej osób, bardzo ważny jest poziom komunikacyjny. „Świadomie tworzona kultura
organizacyjna, nad którą pracują działy HR, którą tworzy zarząd, kadra menedżerska i wszyscy
pracujący bez wyjątku, jest czymś takim, co umożliwia wyrażanie się, przekazywanie informacji
oraz reguluje sposób jej przekazywania”201.
Charakterystyczną cechą dla warsztatów jest brak założeń dotyczących kierunku w jakim
należy postępować, aby osiągnąć cel. Kierunek kształtuje się sam, wskutek inicjatyw
podejmowanych przez grupę. Jest to żywy, elastyczny mechanizm, zależny od osób w nim
uczestniczących. W ćwiczeniach z końmi chodzi o to, aby wyrwać się z utartych schematów
i określonych sposobów myślenia. Niemożliwe jest zrobienie kroku naprzód, jeśli za wszelką cenę
pozostaje się wiernym dotychczasowym przyzwyczajeniom i przekonaniom. „Chodzi o to, żeby
zmiana przestała być postrzegana w charakterze rewolucyjnym, a zaczęła w ewolucyjnym” 202.
Zajęcia z końmi mają na celu zmianę kultury organizacyjnej, najczęściej z niepodzielnego
przywództwa na „współprzywództwo”, czyli większą skłonność do współpracy. To właśnie
współpraca jest kluczowym elementem funkcjonowania firm. Jest możliwa dzięki łączeniu
indywidualnych i wspólnych celów, niepodleganiu pod siebie wzajemnie, dużej przestrzeni do
wyboru sposobów i formy działania u poszczególnych liderów, umiejętności elastycznego
zmieniania z przewodzenia na podążanie i na odwrót. Procesy, które sprzyjają rozwojowi
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współpracy to uelastycznienie menedżerów do zmiany pozycji, niepisany kontrakt, budowanie
tkanki społecznej, oraz niepodzielna odpowiedzialność.
Współcześnie odchodzi się od tradycyjnych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw opartych
na zasadzie pionowej hierarchii. Ściśle określone granice pomiędzy poszczególnymi
stanowiskami, wyraźny podział odpowiedzialności, podporządkowanie i sztywna dyscyplina
ustępują na rzecz przestrzeni pracy zorganizowanej poziomo. W tym drugim przypadku relacje
oraz więzi tworzą się na zasadzie sieci. Wiąże się to również z otwieraniem na różnorodność,
przejmowaniem odpowiedzialności, rozwijaniem empatii, rezygnowaniem z manipulacji. Z jednej
strony wyznaczenie lidera wydaje się koniecznością, i to koniecznością służącą wyższym,
słusznym z resztą celom. Wydaje się, że bez lidera zapanowałby chaos. Jednak właśnie dlatego na
liderze najczęściej spoczywa cała odpowiedzialność za działania podejmowane przez zespół.
Pozostałe osoby pozostają więc niezaangażowane, brakuje im motywacji. Mając poczucie braku
realnego wpływu na sytuację, nie czują się odpowiedzialne i nie biorą aktywnego udziału
w funkcjonowaniu organizacji. Jest to niekorzystne z punktu widzenia efektywności
przedsiębiorstwa. W coachingu z końmi postuluje się model „współprzywództwa” zakładający
rozłożenie się niepodzielnej odpowiedzialności pomiędzy wszystkich pracownikami. Oznacza to,
że każda osoba jest tak samo odpowiedzialna za działania podejmowane przez firmę. Akcentuje
się również współpracę pomiędzy jednostkami, ponieważ każda osoba wnosi dodatkową wartość
do organizacji.
Funkcjonujące przekonanie, że karierę można osiągnąć jedynie dbając o swój własny interes,
odbywa się kosztem innych. Ponieważ w tym przypadku cel uświęca środki, człowiek ucieka się
do manipulacji, chwytów erystycznych oraz innych technik, aby osiągnąć upragnione rezultaty.
Niesie to za sobą pewne konsekwencje. Osoba taka staje się podejrzliwa, nieufna, zamknięta na
innych, doszukuje się spisków, a także zawiera koalicje z jednymi, żeby występować przeciw
drugim. Rywalizacja jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym ludzkości. Jak się jednak
okazuje, w rzeczywistości większość osób chce ze sobą współpracować, uczyć się od siebie oraz
działać razem. Rywalizację traktuje się raczej jako smutną i męczącą konieczność niż swoją
naturalną predyspozycję. Podczas ćwiczenia „Współdziałanie” wszystkie te kwestie mają szansę
zostać zweryfikowane. Aby pokierować koniem potrzeba autentycznego zaangażowania dwóch
osób, które muszą zacząć się ze sobą komunikować i eksperymentować. Często okazuje się, że nie
docenia się drugiej osoby, albo przecenia siebie. Wspólne doświadczenie z końmi łączy i pozwala
na zaistnienie tego, co wcześniej było niemożliwe czy znacznie utrudnione ze względu na dystans
i brak odczucia realnego wpływu swojego oddziaływania na siebie wzajemnie203.
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Aby przedsiębiorstwo osiągało zamierzone rezultaty, na sukces pracuje cały zespół. Dlatego
niezbędne jest, aby podążać w tym samym kierunku i realizację swoich prywatnych interesów
umieścić na drugim, podrzędnym miejscu. Sukces firmy to efekt synergii, która tworzy się dzięki
różnorodności, otwartości na wymianę i wzajemnemu uczeniu się od siebie, wzajemnemu
uzupełnianiu się, drożnej komunikacji, współautorstwu i rezonowaniu pomysłów204. „Posługując
się modelem jungowskim można powiedzieć, że [szkolenie z końmi] pomaga rozwijać wszystkie
funkcje psychiczne, a zwłaszcza te zaniedbywane przez inne, standardowe formy uczenia się.
Angażuje uczucie – ponieważ ćwiczenia z końmi są z reguły intensywnie przeżywane
emocjonalnie, odnoszą się wprost do relacji, które tworzymy, a przecież językiem relacji są emocje
i uczucia. Rozwija percepcję – obecność z końmi wymaga zaangażowania całej naszej uwagi, na
którą nas stać w danym momencie. I to zarówno uważności ekstrawertycznej, nakierowanej na
konia i jego zachowania, jak i introwertycznej, ukierunkowanej na nasze zachowania, gesty itp.
Aktywuje intuicję ponieważ, nie otrzymując sprawdzonych technik i trików, sam musi
eksperymentować, nadawać sens i kierunek swoim działaniom, przewidzieć ewentualne skutki.
Pobudza również myślenie – uczestnicy analizują swoje zachowanie, przypominają sobie
towarzyszące emocje i myśli, porównują doświadczenia z ćwiczenia z tym, co widzą na filmie,
oraz stawiają hipotezy i wyciągają wnioski”205.

§ 5. Modele coachingowe stosowane w szkoleniach z końmi
Jako że szkolenia z końmi to szkolenia miękkie, istotną rolę przypisuje się w nich inteligencji
emocjonalnej. Istnieją dwa sposoby ujmowania inteligencji emocjonalnej: jako model
zdolnościowy (ability model) oraz jako modele mieszane (mixed models). Pierwszy model
początkowo określał inteligencję emocjonalną jako zdolność do rozumienia własnych i cudzych
uczuć oraz do wykorzystywania emocji w myśleniu i działaniu206. W późniejszym okresie
definicja ta została zmodyfikowana i brzmiała w następujący sposób: [Inteligencja emocjonalna
to] „umiejętności właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, umiejętności dostępu do uczuć,
zdolności ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, umiejętności rozumienia
emocji i zrozumienia wiedzy emocjonalnej, oraz umiejętności regulowania emocji tak, by
wspomagać rozwój emocjonalny i intelektualny”207. Jest to definicja autorstwa trzech badaczy:
Johna Mayera, Petera Salovey’a i Richarda Caruso.

A. Wiatrowska, I. Popławska, Menedżer uczy się od koni, s. 91
Tamże, s. 96-98
206
Red. M. Śmieja, J. Orzechowski, Inteligencja emocjonalna, Warszawa 2008, s. 20
207
Tamże, s. 20
204
205

84

Drugi nurt teoretyczny reprezentowany jest przez badacza Daniela Golemana. Jego definicja
inteligencji emocjonalnej zakłada, że IE to „takie talenty jak zdolność motywacji i wytrwałość
w dążeniu do celu mimo niepowodzeń, umiejętność panowania nad popędami i odłożenia na
później ich zaspokojenia, regulowania nastroju i niepoddawania się zmartwieniom
upośledzającym zdolność myślenia, wczuwania się w nastroje innych osób i optymistycznego
patrzenia w przyszłość”208. Jeszcze inny badacz inteligencji emocjonalnej - Reuven Bar-On stworzył model, w którym określa się ją jako „zespół powiązanych ze sobą emocjonalnych
i społecznych kompetencji, zdolności i cech determinujących efektywne rozumienie i wyrażanie
siebie, rozumienie innych ludzi i relacje z nimi, a także radzenie sobie z codziennym życiem”209.
Upraszczając całość, inteligencja emocjonalna jest rozumieniem uczuć innych, swoich oraz
umiejętność zachowania w sytuacjach stresowych. W jej skład wchodzą między innymi takie
kompetencje jak asertywność, empatia, perswazja, motywacja, sumienność, samokontrola,
samoocena, zdolności adaptacyjne, przywództwo i współpraca. Nie jest to zjawisko całkowicie
uwarunkowane genetycznie. Kształtuje się wraz z rozwojem osobistym człowieka: „[…]
przeprowadzone do tej pory badania pokazują, że występowanie różnic indywidualnych na kilku
poziomach emocjonalnego funkcjonowania, które ogólnie można określić jako pewne aspekty
<<inteligencji emocjonalnej>>, prawdopodobnie wynika zarówno z procesów biologicznych, jak
i socjalizacyjnych. […] kluczowy wpływ na rozwój emocjonalny ma interakcja społecznego
uczenia się oraz czynników biologicznych”210.
Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa inteligencja emocjonalna jest ważnym
czynnikiem kształtującym relacje w środowisku organizacji. Właściwe odczytywanie
i interpretowanie emocji pomaga w zapobieganiu, a także w rozwiązywaniu powstałych już
konfliktów. Również rozumienie własnych emocji i ich odpowiednie wykorzystanie ma
przełożenie na jakość wykonywanej pracy. „Goleman stawia hipotezę, według której sukces
zawodowy zależy w co najmniej jednej trzeciej od zaangażowania IQ (inteligencji umysłowej)
i w dwóch trzecich EQ (inteligencji emocjonalnej). W przypadku dyrektorów i prezesów udział
inteligencji emocjonalnej rośnie aż 85%”211.
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Ilustracja 12. Schemat ćwiartkowy EQ.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: C. Wilson, Coaching biznesowy, s. 65

Ćwiczenia z końmi ilustrują stan emocjonalny człowieka. Odczytując sygnały pozawerbalne,
zwierzę jest w stanie zweryfikować rzeczywiste intencje poszczególnych osób. Dzięki
natychmiastowej

reakcji

zwrotnej otrzymujemy informację, jakie

reakcje u innych

prawdopodobnie wywołują nasze emocje i zachowania. W przypadku gdy dane rozwiązanie nie
przynosi oczekiwanych rezultatów, podczas warsztatów zachęca się do podejmowania kolejnych
prób rozwiązania danego problemu. Ze względu na chęć ukończenia ćwiczenia czy uzyskania
konkretnego rezultatu, człowiek uczy się modyfikować swoje emocje i zachowania tak, aby dany
cel osiągnąć. Uczy się także jak dostosowywać poziom swoich emocji oraz wykorzystać je w celu
osiągnięcia konkretnych rezultatów. Co więcej, zwierzę nie jest w stanie „podać” gotowych
rozwiązań. Może jedynie „podsunąć” pewne wskazówki, ale to człowiek musi podjąć wysiłek
i sam dojść do pewnych wniosków. W ten sposób następuje samouczenie się.
W ćwiczeniach z końmi zastosowanie znajduje integralny model Kena Wilbera. „Upraszczając
model Wilbera, możemy powiedzieć, że rzeczywistość, która nas otacza, w tym oczywiście
rzeczywistość biznesowa, ma wiele wymiarów. […] Według Wilbera zawsze poruszamy się
w rzeczywistości integralnej, nawet jeśli tego nie zakładamy. Każdy sposób zarządzania
wynika z pewnej koncepcji człowieka (najczęściej przyjmowanej nieświadomie) i jednocześnie
tworzy wizję człowieka poprzez promowanie pewnych zachowań i postaw”212.
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Ilustracja 13. Integralny model Kena Wilbera.
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W modelu tym każda ćwiartka odpowiada za konkretną perspektywę w świecie. Lewa górna
jest obszarem indywidualnym niewidocznym, intencjonalnym. Zawiera w sobie wartości,
duchowość, priorytety i wewnętrzne motywacje. W ćwiartce tej znajduje się również inteligencja
emocjonalna oraz indywidualne zdolności przywódcze. Narzędziem pomocnym w pracy nad tą
częścią będzie coaching, a także indywidualne programy rozwojowe. Prawa górna ćwiartka to
poziom indywidualny widoczny. Jest to mózg i organizm, których działanie można dostrzec za
pomocą metod naukowych. W tym obszarze pomocne może być indywidualne KPI, cele
sprzedażowe, biznesowe i zachowania. Lewa dolna ćwiartka to normy grupowe, kultura grupowa,
zwyczaje, nawyki, moralność, dobro, wspólny dla grupy cel. Tutaj zastosowanie znajdzie coaching
grupowy. Prawa dolna ćwiartka natomiast to systemy społeczne i zjawiska, jakie w obrębie
społeczeństwa zachodzą. Są to między innymi systemy IT czy narzędzia HR, gdzie również
pomocny będzie coaching grupowy.
W podejmowanych przez firmę działaniach istotne jest, aby ćwiartki te były integralne.
Przy rozwiązywaniu problemów należy uwzględniać wszystkie cztery ćwiartki. Wykorzystanie
jednej czy dwóch, przy jednoczesnym zignorowaniu pozostałych, może być niewystarczające, aby
osiągnąć wybrany cel. Czasami źródło problemu może leżeć zupełnie w innej części, niż
pierwotnie się zakłada. Przykładowe wykorzystanie tego modelu w biznesie obrazuje następująca
sytuacja: „W firmie, która ma rozbudowany obszar teleobsługi, wprowadzono system wspierający
nadzorowanie jakości obsługi. Głównym celem było, żeby klienci nie czekali zbyt długo na
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odebranie telefonu. Na poziomie systemu był to informatyczny moduł naliczający czas od
pojawienia się połączenia do odebrania (ćwiartka dolna lewa). Na poziomie jednego konsultanta
było to pojawienie się myśli i motywacji do szybkiego odbierania telefonów (górna lewa), które
skutkowało mierzalnym wskaźnikiem sekundowym, który wykazywał po jakim czasie średnio
telefon był odbierany (górna prawa). Całość zanurzona w kulturze organizacyjnej, która do tej
pory była dość zrelaksowana, jeśli chodzi o dzwoniące telefony (dolna lewa)”213.
Integralne mapowanie z końmi jest kolejnym narzędziem stosowanym podczas warsztatów
z końmi. Składa się z czterech elementów: konia, ustawień systemowych, modelu integralnego
Wilbera oraz mapy myśli. Jego zastosowanie w praktyce wygląda tak, że zespół określa zadanie,
jakie ma realnie do wykonania. Ustala również możliwe utrudnienia, które mogą się pojawić
podczas realizacji danego celu. Następnie na placu do ćwiczeń z końmi układa się „tor przeszkód”,
za pomocą różnych kolorowych przedmiotów, które symbolizują omówione wcześniej utrudnienia
mogące wystąpić na drodze w dążeniu do celu. Całość może zostać dodatkowo zreorganizowana
po wspólnej dyskusji z facylitatorem. Każda osoba z zespołu może coś dodać, albo coś ująć.
W ten sposób tworzy się pewna mapa, po której następnie porusza się grupa wraz z koniem.
W ćwiczeniu tym na poszczególnych etapach mogą pojawiać się dodatkowe nieprzewidziane
okoliczności. Pokonywanie kolejnych przeszkód oraz efekt pracy uzależniony jest od współpracy
całego zespołu. Podczas ćwiczeń tych ważne jest, aby zostały uwzględnione wszystkie cztery
ćwiartki z integralnego modelu Wilbera. Chodzi o to, aby poruszać się we wszystkich
płaszczyznach – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym, tym co zewnętrzne
i wewnętrzne. Uzyskana w ten sposób spójność i całościowe spojrzenie na dany problem pozwala
na poszerzenie perspektywy możliwych rozwiązań. Współpraca zwiększa prawdopodobieństwo
osiągnięcia obranego przez grupę celu uwzględniając możliwości, oczekiwania i obawy
wszystkich uczestników procesu.
Nawiązując z kolei do analizy transakcyjnej Erica Berne’a, warsztaty z końmi odwzorowują
relację dorosły-dorosły. Stan ten „stanowią samodzielnie wypracowane wzory, oparte na
obiektywnej ocenie rzeczywistości zarówno psychologicznej, jak i społecznej”214. Jest to relacja
równoległa, w której dwa podmioty rozumieją się na tym samym poziomie. „Ja” jednej osoby
znajduje się w stanie oczekiwanym przez drugą osobę i odwrotnie. Ponieważ porozumienie
zachodzi na tym samym poziomie, w sposób łatwy można zaobserwować płaszczyzny, w których
występują pewne błędy w komunikacji. Postrzeganie świata, rozumienie występujących w nim
procesów oraz oczekiwań względem siebie są zbliżone.
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Ponieważ Berne uważał, że w istocie interakcje międzyludzkie to gra, istnieją więc pewne
mechanizmy i prawidłowości warunkujące stosunki społeczne. Wymianie podlegają bodźce
i reakcje. Istota transakcji sprowadza się głównie do komunikacji. Współpracując z końmi, obnaża
się więc pewne mechanizmy związane ze spójnością i szczerością wysyłanych komunikatów.
Określona reakcja zwierzęcia na dany bodziec ukazuje reguły prowadzonej przez podmiot gry.
Podczas warsztatów można też przyjrzeć się swojemu nastawieniu na cel i na drogę, która do
tego celu prowadzi. Możliwe podejścia obrazuje poniższa matryca:
Ilustracja 14. Nastawienie na cel i drogę.
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Jednym z najczęstszych dylematów, z którymi pracują uczestnicy programów z końmi
podczas ćwiczeń z celami, jest rozstrzygnięcie kwestii co jest ważniejsze: cel czy droga. Ludzi
znajdujących się w pierwszej ćwiartce charakteryzuje stan rezygnacji i poczucie braku wpływu.
Doświadczając tego stanu można zdać sobie sprawę z tego, czego naprawdę się chce, a czego nie.
Odpowiedź może być wskazówką, co należy zmienić. W ćwiartce drugiej istnieje
niebezpieczeństwo ulegania zasadzie „cel uświęca środki”. Osiągnięcie celu w tym przypadku
wiąże się z bardzo dużym kosztem. Nadmierne skupienie na celu może zawężać sposób
postrzegania rzeczywistości. W trzeciej ćwiartce dostrzega się ważność zarówno drogi jak i celu.
Podejście to charakteryzuje się elastycznością i łatwością adaptacji oraz modyfikacji w przypadku
pojawiających się zmian. Czwarta ćwiartka określa osoby, które z jakiegoś powodu doświadczają
oporu wobec realizacji celów. Przyczyną może być silny nacisk na wykonywanie zadań
w środowisku pracy, w wyniku czego pojawia się zmęczenie nieustannym realizowaniem celów
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firmy czy też ustalaniem własnych priorytetów215. Podczas wykonywania ćwiczeń z końmi
weryfikuje się, w której ćwiartce znajduje się aktualnie uczestnik.
W warsztatach z końmi wykorzystuje się także podejście doceniające (ang. appreciative
inquiry). Składa się ono z następujących po sobie faz. Pierwszą z nich jest „odkrywanie” (ang.
discover). Jest to identyfikacja procesów oraz elementów, które „działają”. To zorientowanie się
w otaczającej przestrzeni, „przejrzenie” się w niej, zrozumienie tego, co jest dla konkretnej osoby
dobre. Uwzględnia się tu środowisko pracy, obowiązki i zadania, zespół w jakim się pracuje.
Drugą fazą jest „marzenie” (ang. dream). W tej fazie następuje wyobrażenie sobie tego, jak
powinno być. Nie ma tu ograniczeń, odrzuca się to, co człowieka aktualnie otacza i ogranicza.
Kolejną fazą jest „projektowanie” (ang. design). Na podstawie dwóch poprzednich faz następuje
proces kreowania nowej rzeczywistości, aby w ostatniej fazie – „dostarczenie” (ang. destiny),
powstał konkretny plan działań. Podejście doceniające to przede wszystkim poszukiwanie
pozytywnych stron oraz konstruktywnych rozwiązań, a także umiejętne wykorzystanie
posiadanych zasobów w połączeniu z realnym planem działania. Jest to podejmowanie prób
poprzedzonych analizą. Dołączenie do tego procesu koni umożliwia pracę, która pomaga
poszerzyć rozwiązania generowane przez naszą lewą półkulę o pomysły i interpretacje związane
w półkulą prawą. Obserwowanie koni i ich reakcji poszerza mapę poznawczą. Konie wprowadzają
w wyższy poziom kompleksowości, co umożliwia zauważenie zależności niewidocznych przy
pierwszym podejściu216.
Podsumowując, w trakcie programów z końmi obszar konfliktu ujawnia się w inny sposób, niż
na standardowych spotkaniach grupowych. Warsztaty z końmi osadzają ludzi w kontekście czegoś
do zrobienia i żeby to zrobić konieczne jest opanowanie swoich partykularnych chęci i interesów.
Chociaż zdarzają się ćwiczenia, które ujawniają różnice zdań, to kontakt z końmi potrafi to
rozpuścić lub zespolić grupę w działaniu217.
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IV ROZDZIAŁ
WARSZTATY KOMPETENCJI PSYCHOSPOŁECZNYCH DLA
DZIENNIKARZY I ICH PROMOCJA

§ 1. Charakterystyka problemu i cele warsztatów
Media są jednym z czynników kształtującym rzeczywistość. Wpływają one na sposób
myślenia i zachowania innych osób. Przez to uważane są często współcześnie za „czwartą
władzę”. Dlatego dziennikarz, jako podmiot kreujący przekaz medialny, to zawód związany
z ogromną odpowiedzialnością. Przede wszystkim właśnie ze względu na społeczny wymiar
działalności dziennikarskiej, pełnienie pewnego rodzaju misji, dziennikarstwo jest obszarem
wymagającym podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w tym zawodzie oraz usprawniania
umiejętności miękkich. Na efekt dostarczanych do społeczeństwa informacji składa się praca
całego zespołu. Oprócz dziennikarza-reportera, swój udział w materiale mają między innymi
researcher, operator, montażysta, realizator dźwięku, edytor, redaktor, producent oraz wydawca.
Ważnym elementem jest więc współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami redakcji.
Podnoszenie kwalifikacji pojedynczych dziennikarzy jest tylko jedynym z czynników
usprawniających działalność mediów. Drugim jest rozwijanie pracy zespołowej. Dlatego też
coaching w środowisku wewnętrznym mediów może być pomocny w podnoszeniu jakości
dziennikarstwa.
Kompetencje psychospołeczne są bardzo ważnym czynnikiem w środowisku pracy. „Pracę
otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się
ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych”218.
Oprócz wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności językowych bardzo ważną rolę w zawodzie
dziennikarza przypisuje się właśnie umiejętnościom miękkim. Jak pisałam w poprzednim
rozdziale, przez kompetencje miękkie rozumiem tutaj cechy takie jak kreatywność, zdolność
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, dynamizm działania, elastyczność, motywacja, inicjatywa,
asertywność, empatia, przywództwo, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów czy
umiejętność pracy w grupie. Kompetencje te decydują o zdolności współdziałania z innymi
ludźmi, a zawód dziennikarza to przede wszystkim praca z ludźmi i dla ludzi.

218

Odczyt na stronie:
http://www.postawnarozwoj.uni.lodz.pl/admin/zdjecia/file/ebooks/KOMPETENCJE%20MI%C4%98KKIE.pdf dnia
30.05.2014
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Głównym celem proponowanych w tej pracy warsztatów jest wsparcie umiejętności miękkich
oraz pracy zespołowej. Wśród celów szczegółowych wyróżniam następujące elementy:


wsparcie umiejętności obserwacji otoczenia, w tym uwrażliwienie na najmniejsze
i najmniej zauważalne sygnały z zewnątrz,



wsparcie umiejętności odczytywania sygnałów pozawerbalnych,



wsparcie empatii w stosunku do drugiego człowieka,



modyfikowanie relacji z otoczeniem,



integracja ze środowiskiem wewnętrznym przedsiębiorstwa,



wsparcie zdolności behawioralnych,



wsparcie świadomości odpowiedzialności społecznej za podejmowane działania,



wsparcie pracy zespołowej oraz świadomości odpowiedzialności za działania
podejmowane przez ten zespół,



wsparcie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji,



wsparcie procesu komunikacji w grupie,



wzmaganie cierpliwości, wytrwałości, koncentracji i pokory,



wsparcie efektywności wykonywanych działań,



uświadomienie potrzeby nieustannego uczenia się,



uświadomienie potrzeby wprowadzania zmian,



uświadomienie realnego wpływu na kreowanie rzeczywistości poprzez własne
działania, zachowania, gesty i słowa.

Grupą docelową warsztatu są dziennikarze pracujący w mediach. Według raportu Journalism
in Change – professional journalistic cultures in Russia, Poland and Sweden w Polsce w roku
1989 było ok. 11 000 dziennikarzy, w 2000 roku 18 000, a w 2011 – 12 000. Kobiety stanowią
41% tej grupy. Średnia wieku dziennikarzy w poszczególnych mediach wynosi: w agencjach
informacyjnych – 49 lat, gazetach codziennych – 40 lat, telewizji – 29 lat, radiu – 32 lata, online
– 33 lata. 84,2% dziennikarzy ma wyższe wykształcenie, 31,6% ukończyło studia dziennikarskie
(dla porównania: w Rumunii – 78,4, w Słowacji – 39, w Czechach – 19%). Większość polskich
dziennikarzy pracuje w mediach więcej niż 10 lat (w agencjach informacyjnych – 20 lat, w prasie
– 15 lat, w telewizji – 3 lata, online – 5 lat)219. Jest to grupa bardzo zróżnicowana, ale w przypadku
tego rodzaju warsztatów wydaje się to korzystne.

219

Odczyt na stronie: http://www.sdp.pl/analizy/600,dziennikarstwo-w-rosji-polsce-i-w-szwecji-raport,1357808649
dnia 16.05.2014
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§ 2. Konspekt proponowanych warsztatów
Tabela 3. Przykładowe warsztaty coachingowe – „KONIEc z bździennikarstwem”.
Konspekt warsztatów dzień I
Tytuł warsztatów: Synergia dzięki różnorodności
Sesja I – Zapoznanie oraz wprowadzenie do programu I dnia warsztatów
Moduł/Cele
Aktywność
Czas
Sesja wstępna.
Powitanie i przedstawienie się facylitatorów.
1h
Przedstawienie się uczestników.
Ustalenie i uzyskanie
Przedstawienie przez uczestników oczekiwań związanych z
akceptacji zasad
warsztatami.
obowiązujących podczas
Prezentacja celów i programu warsztatów.
warsztatów.
Ustalenie kontraktu.
Zapoznanie z ogólną
Przedstawienie celów i programu warsztatów dnia
tematyką warsztatów oraz
I.
tematyką I dnia warsztatów. Wprowadzenie do tematyki coachingu: burza mózgów
uczestników oraz przedstawienie teorii przez facylitatorów.
Narzędzia
Burza mózgów – ćwiczenie polega na podaniu przez uczestników
skojarzeń, określeń czy czynności związanych ze słowem coaching.
Podawane hasła zapisane zostaną na flipcharcie.
Prezentacja multimedialna – posługując się prezentacją
multimedialną facylitatorzy omówią teorię.
Przerwa 15 minut
Sesja II – Różnorodność i indywidualność a zespół
Moduł/Cele
Procedura
Czas
Doświadczenie
Obserwacja grupy koni.
2,5 h
różnorodności.
Określenie przez uczestników:
1) który koń najbardziej się podoba i dlaczego,
Wsparcie umiejętności
2) który koń przewodzi stadem i co na to wskazuje.
obserwacji otoczenia, w tym Dyskusja grupowa moderowana przez facylitatorów:
uwrażliwienie na
1) porównanie obserwacji i wyborów poszczególnych
najmniejsze i najmniej
uczestników,
zauważalne sygnały z
2) poruszenie zagadnienia „etykietowania”,
zewnątrz.
3) wskazanie grupie przez facylitatora konia, który
Ukazanie różnic w
rzeczywiście jest przewodnikiem stada wraz z
odbieraniu i ocenianiu
podaniem cech, które decydują o jego pozycji w
rzeczywistości.
stadzie.
Różnorodność metodą
Przedstawienie przez facylitatorów modelu SWOT.
budowania synergii.
Zastosowanie przez uczestników modelu SWOT.
Uczestnicy mają za zadanie określić:
Uświadomienie słabych i
1) swoje mocne strony,
mocnych stron oraz
2) swoje słabe strony,
związanych z tym
3) związane z tym możliwości,
możliwości i zagrożeń.
4) związane z tym zagrożenia.
Integracja ze środowiskiem Dyskusja grupowa moderowana przez facylitatorów:
wewnętrznym
1) przedstawienie swoich analiz grupie,
przedsiębiorstwa.
2) porównanie spostrzeżeń przedstawionych przez
Wsparcie pracy zespołowej.
daną osobę ze spostrzeżeniami innych uczestników,
Efekt synergii.
3) poszukiwanie efektu synergii: w jaki sposób
wymienione przez poszczególnych uczestników
elementy mogą mieć pozytywny wpływ na pracę
całego zespołu.
Narzędzia
Prezentacja multimedialna – posługując się prezentacją
multimedialną facylitatorzy omówią teorię.
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Model SWOT – ćwiczenie polega na określeniu mocnych i słabych
stron, oraz związanych z tym możliwości i zagrożeń. Uczestnicy
dokonują analizy indywidualnie na kartkach, a następnie omawiają
poszczególne punkty wspólnie z grupą.
Przerwa 30 minut
Sesja III – Proces zmiany indywidualny oraz proces zmiany w zespole
Moduł/Cele
Procedura
Czas
Przygotowywanie procesu
Przedstawienie przez facylitatorów modelu archetyp
2h
zmiany.
przejścia.
Dyskusja grupowa moderowana przez facylitatorów:
Poszukiwanie czynników
1) określenie przez uczestników który/które z
motywujących do zmiany.
podanych archetypów jest/są mu
Minimalizacja oporów
najbliższy/najbliższe podczas wykonywanych
wobec zmian.
obowiązków w pracy,
2) określenie związanych z tym korzyści oraz wad.
Przedstawienie przez facylitatorów modelu czteropokojowe
mieszkania Claesa Janssena.
Narzędzia
Prezentacja multimedialna – posługując się prezentacją
multimedialną facylitatorzy omówią teorię.
Archetyp przejścia – ćwiczenie polega na określeniu przez
uczestników, jakie postawy (archetypy) charakteryzują ich na co
dzień w środowisku pracy oraz jakie wiążą się z tym mocne i słabe
strony.
Czteropokojowe mieszkanie Claesa Janssena – zaprezentowana
teoria ma zadanie uświadomić uczestnikom, że zmiana jest
związana z różnymi etapami.
Sesja IV – Zakończenie warsztatów dnia I
Moduł/Cele
Procedura
Czas
Ewaluacja.
Podsumowanie doświadczeń uczestników zdobytych
1h
podczas warsztatów:
Wyciągnięcie wniosków ze
1) omówienie przez facylitatorów treści
zdobytej dotychczas wiedzy
merytorycznych,
oraz dokonanych działań i
2) dyskusja moderowana przez facylitatorów z
spostrzeżeń.
uczestnikami,
Ocena szkolenia.
3) wypełnienie przez uczestników anonimowej
ankiety na kartkach dotyczącej mocnych i słabych
stron warsztatów.
Tytuł warsztatów: Współpraca w zespole
Sesja I – Wprowadzenie do programu II dnia warsztatów
Moduł/Cele
Procedura
Czas
Sesja wstępna.
Przedstawienie celów i programu warsztatów dnia II.
1h
Przedstawienie przez facylitatorów modelu GROW.
Zapoznanie z tematyką II
Zastosowanie przez uczestników modelu GROW.
dnia warsztatów.
Uczestnicy mają za zadanie określić:
1) cel, jaki chcą osiągnąć,
2) warunki, w jakich się aktualnie znajdują, w jakich
pracują,
3) możliwości i przeszkody, jakie mogą wystąpić w
związku z realizacją celu,
4) plan działań.
Narzędzia
Prezentacja multimedialna – posługując się prezentacją
multimedialną facylitatorzy omówią teorię.
Model GROW – uczestnicy dzielą się na podgrupy. Każda
podgrupa otrzymuje zadanie związane z pracą zawodową.
Ćwiczenie polega na rozpisaniu na kartce modelu GROW.
Przerwa 15 minut
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Moduł/Cele
Wspólne cele.
Wsparcie pracy zespołowej
oraz świadomości
odpowiedzialności za własne
działania oraz działania
podejmowane przez zespół.
Wsparcie umiejętności
szybkiego podejmowania
decyzji.
Uświadomienie realnego
wpływu, kreowania
rzeczywistości poprzez
własne działania,
zachowania, gesty i słowa.
Narzędzia

Sesja II – Realizacja celów
Procedura
Ćwiczenie z końmi.
Praca w podgrupach.
Zastosowanie modelu GROW w praktyce:
1) przypomnienie poszczególnych części modelu,
2) ustawienie toru przeszkód za pomocą dostępnych
elementów na placu do ćwiczeń z końmi,
3) dyskusja moderowana przez facylitatora,
4) wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do
ustawionego toru przeszkód,
5) wyznaczenie lidera,
6) podział ról i zadań pomiędzy poszczególnymi
członkami podgrupy,
7) wykonanie ćwiczenia z końmi.

Czas
2h

Model GROW – na podstawie sporządzonego w poprzedniej sesji
modelu GROW każda podgrupa ma za zadanie zastosować go w
praktyce podczas ćwiczeń z końmi. Na placu do ćwiczeń z końmi
uczestnicy tworzą trasę prowadzącą do celu wraz z torem
przeszkód. Trasa wraz z przeszkodami symbolizuje omówione
wcześniej możliwości oraz przeszkody. Zadanie podgrupy polega
na przeprowadzeniu konia przez wyznaczoną trasę do celu,
pokonując występujące po drodze przeszkody.
Przerwa 15 minut
Sesja III – Odpowiedzialność zespołu
Moduł/Cele
Procedura
Czas
Niepodzielna
Dyskusja moderowana przez facylitatorów - umówienie
1h
odpowiedzialność.
poprzedniego ćwiczenia z końmi:
1) określenie przez uczestników, czy osiągnęli
Uświadomienie potrzeby
zamierzony cel,
wprowadzania zmian
2) ocena ról poszczególnych osób w wykonywanym
Wsparcie pracy zespołowej.
ćwiczeniu,
Wsparcie poczucia
3) ocena pracy zespołowej,
współodpowiedzialności za
4) omówienie ewentualnych zmian i modyfikacji,
działania podejmowane
jakie miały miejsce podczas wykonywania
przez zespół.
ćwiczenia,
5) określenie bliskich uczestnikom archetypów z
modelu archetyp przejścia podczas wykonywania
ćwiczenia.
Podsumowanie przez facylitatorów wykonanego zadania.
Narzędzia
Archetyp przejścia – uczestnicy określają, które archetypy były im
bliskie podczas wykonywania ćwiczenia. Zastanawiają się, czy
nastąpił proces „przejścia” – zmiany postawy.
Przerwa 15 minut
Sesja IV – Sieć w zespole
Moduł/Cele
Procedura
Czas
Tworzenie sieci.
Przedstawienie przez facylitatorów modelu Gravesa.
1h
Zastosowanie przez uczestników modelu Gravesa.
Integracja zespołu.
Uczestnicy mają za zadanie określić:
Określenie cech
1) poziom, na którym aktualnie się znajdują jako
poszczególnych jednostek w
indywidualne jednostki,
zespole.
2) poziom, na którym chcieliby się znajdować jako
indywidualne jednostki,
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Określenie cech
charakterystycznych dla
zespołu.
Wyznaczenie obszarów
współpracy.

Narzędzia

Moduł/Cele
Ewaluacja.
Wyciągnięcie wniosków ze
zdobytej dotychczas wiedzy
oraz dokonanych działań i
spostrzeżeń.
Ocena szkolenia.

3) poziom, na którym aktualnie się znajdują jako
zespół,
4) poziom, na którym chcieliby się znajdować jako
zespół,
5) porównanie spostrzeżeń poszczególnych
uczestników dotyczących poziomu, na jakim
chcieliby, aby zespół się znajdował,
6) poszukiwanie środków umożliwiających
wprowadzenie zmian i osiągnięcie ustalonego
poprzednio poziomu, do którego zespół dąży.
Prezentacja multimedialna – posługując się prezentacją
multimedialną facylitatorzy omówią teorię.
Model Gravesa – na podłodze rozłożone zostaną karteczki z
nazwami poszczególnych poziomów z modelu Gravesa. Każdy
uczestnik ma za zadanie stanąć obok kartki z poziomem, który
kolejno: charakteryzuje go jako jednostkę indywidualną, chciałby,
aby go charakteryzował, charakteryzuje zespół, chciałby, aby
zespół charakteryzował.
Sesja V – Zakończenie warsztatów
Procedura
Czas
Podsumowanie doświadczeń uczestników zdobytych
1h
podczas warsztatów:
1) omówienie przez facylitatorów treści
merytorycznych,
2) dyskusja moderowana przez facylitatorów z
uczestnikami,
3) wypełnienie przez uczestników anonimowej
ankiety na kartkach dotyczącej mocnych i słabych
stron warsztatów.
Rozdanie certyfikatów uczestnictwa.
Pożegnanie.
Źródło: Opracowanie własne

Proponowane przeze mnie warsztaty opierają się na Cyklu Kolba. Ich punktem wyjściowym
będzie doświadczenie. Poprzez praktyczne ćwiczenie uczestnicy będą mogli zweryfikować efekty
swoich działań oraz posługiwanie się umiejętnościami miękkimi. Kolejnym etapem będzie
refleksja, czyli analiza tego, czego uczestnicy doświadczyli podczas poprzedniego ćwiczenia.
Podczas refleksji wyciągnięte zostaną wnioski, w wyniku czego następnie powstanie pewna teoria,
hipoteza. Ostatnim elementem jest zastosowanie teorii w praktyce, czyli efekt uzyskany po
przeprowadzeniu warsztatów. Efekt wprowadzonej w życie hipotezy można umówić na kolejnej
sesji coachingowej, dokonać jej modyfikacji bądź wprowadzić w codzienne procesy działania
zawodowego.
Jak wspomniałam we wstępie, powyższa propozycja warsztatów jest jedynie konceptem
stworzonym na potrzebę tej pracy. Koncept opiera się głównie na materiałach zgromadzonych
w poprzednich rozdziałach oraz treściach udostępnionych przez przedsiębiorstwo HorseSense.
Koncept ten nie był konsultowany z osobami związanymi z wymienioną organizacją.
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§ 3. Promocja warsztatów
Promocja jest bardzo ważnym narzędziem z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa.
Jej definicja jest nieco węższa od komunikacji marketingowej: „Zakłada się, że jest to zespół
różnorodnych, wzajemnie skoordynowanych wysiłków sprzedawcy o charakterze informacyjnoperswazyjnym, mających na celu łatwiejsze sprzedanie produktu określonym grupom nabywców.
Promocja jest rodzajem interakcji między organizacją a jej klientami, realizowanej poprzez
działania informacyjno-perswazyjne. Promocja ma za zadanie wyróżnić produkt (markę)
i podkreślić jego wartość, by w ten sposób zachęcić klienta do zakupu”220. Podkreśla się zatem jej
perswazyjny charakter oraz nawiązywanie relacji pomiędzy podmiotami. W promocji kładzie się
nacisk na komunikację, płaszczyznę porozumienia umożliwiającą przepływ informacji.
„Promocja wypełnia komunikacyjną funkcję marketingu”221. Promocja nazywana jest także
polityką komunikacji. Jest to komunikowanie się z potencjonalnymi nabywcami towarów i usług
w taki sposób, aby wpłynąć na ich postawy i zachowania na rynku. Poprzez promocję firmy
zwiększa się rozpoznawalność jej marki, zachęca do zakupów oraz korzystania z oferty
w określonym miejscu, czasie i na określonych warunkach, a także dąży do zdobycia przewagi
nad konkurentami222.
Istnieją różne formy promocji. Na potrzebę pracy omówione zostaną te elementy, które
uznałam za korzystne dla proponowanych w tym rozdziale warsztatów.

Direct mail
Reklama pocztowa budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony uważa się ją często za zbędne
„zaśmiecanie” skrzynki pocztowej, z drugiej trudno nie wskazać na pewne istotne zalety tej
metody. „W przeprowadzonym niedawno badaniu pytano respondentów, co zrobili z ostatnio
otrzymaną reklamą pocztową. Tylko 40% otworzyło ją i przeczytało, 40% wyrzucało ją od razu
do kosza, zaś pozostałe 20% otworzyło przesyłkę, lecz zawartość nie była na tyle interesująca, by
poświęcić jej uwagę (Consumer Direct Mail Trends Survey, 2004). Jeżeli więc odsetek
negatywnych reakcji na reklamę pocztową jest tak wysoki, to dlaczego reklamodawcy się na nią
decydują? Odpowiedź brzmi: bo jest efektywna”223. O jej efektywności świadczyć może fakt, że
przedsiębiorca jest w stanie dokładnie określić ilu konsumentów odpowiedziało na reklamę
pozytywnie. Może także nawiązać dialog z potencjalnymi klientami. Informacja zwrotna, uwagi
czy ocena, są istotnymi wiadomościami, pomagającymi wprowadzać zmiany oraz dostosować
produkt do odbiorcy. Ponadto poszukiwanie przez organizację indywidualnego kontaktu,
Pod. za: M. Gędek, Reklama. Zarys problematyki, Lublin 2013, s. 211-212
A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 23
222
A. Dejnaka, Strategia reklamy, marki, produktów i usług, Gliwice 2013, s. 11
223
K. Burtenshaw, N. Mahon, C. Barfoot, Reklama kreatywna, Warszawa 2008, s. 58
220
221
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bezpośrednie zwrócenie się do odbiorcy jest z psychologicznego punktu widzenia korzystne dla
wizerunku przedsiębiorstwa. Reklama taka może sugerować konsumentom, że nie jest skierowana
do wszystkich, a jedynie do wybranych osób. Kolejnym jej pozytywnym aspektem jest możliwość
umieszczenia dużej ilości informacji. Nadawca nie musi ograniczać treści, ponieważ nie płaci za
jej zawartość. Podsumowując, wyszczególnia się następujące zalety oraz wady direct mail224:
- zalety direct mail:


przesyłki pocztowe można personalizować nie tylko nazwiskiem, można także informacje
lub inne oferty przygotować zgodnie z potrzebami konsumentów – co czyni je bardziej
osobistymi niż inne media,



reklamę pocztową można mierzyć w kategoriach liczby odpowiedzi i przełożenia na
sprzedaż. Stanowi to o jej przewadze nad innymi mediami, gdzie często nie można odnieść
kampanii bezpośrednio do sprzedaży,



można użyć reklamy pocztowej do nawiązania dialogu z konsumentem, co czyni ją
medium potencjalnie interaktywnym,



po nawiązaniu dialogu, można zacząć budować relację z klientem. Organizacje
charytatywne właśnie tak postępują z darczyńcami, stosując programy długoterminowej
komunikacji obliczone na budowanie zaufania i lojalności,



reklama pocztowa może być użyta do sprzedaży bezpośredniej, omijając pośredników
i detalistów. Oznacza to, że klient otrzymuje lepszą cenę ponieważ nie musi płacić marży
handlowej,



reklama pocztowa jest bardzo przydatna, gdy musimy przekazać dużą ilość informacji.
Można w ten sposób wspierać kampanię w innych mediach.

- wady direct mail225:


wiele osób postrzega reklamę pocztową jako wypełniacz śmietników, często więc nawet
istotne przesyłki lądują w koszu bez otwierania,



należy liczyć się dużym odsetkiem strat, ponieważ liczba odpowiedzi jest relatywnie mała.
Firma powinna być zadowolona z 10% odpowiedzi, ale to oznacza, że pozostałe 90%
potencjalnie trafiło do kosza. Duża część przesyłek została więc zmarnowana – dlatego
właśnie tyle wysiłku wkłada się w poszukiwanie najlepszych sposobów na zwiększenie
liczby odpowiedzi,



trudno jest mierzyć efekty reklamy pocztowej w zakresie świadomości istnienia marki czy
stosunku do marki. Odbiorca, nawet jeśli otworzy i przeczyta przesyłkę, może nie podjąć
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żadnego działania. Komunikacja może wpływać na odbiór marki – pozytywny lub
negatywny,


problemy z dostawą czy realizacją oferty mogą skutkować negatywnym doświadczeniem
z marką – firmy sprzedaży wysyłkowej powinny być absolutnie pewne, że dysponują
odpowiednim sprzętem umożliwiającym realizację zamówień w terminie.

W przypadku proponowanych w pracy tej warsztatów promocja drogą pocztową polegałaby
na rozesłaniu informacji o szkoleniu na adresy e-mail podawane na stronach internetowych
różnych redakcji. Dotyczyło by to zarówno tych adresów, które podawane są w celu
kontaktowania się z mediami osób mających do przekazania istotną informację czy ciekawy
pomysł na materiał, jak i innych dostępnych do stronach internetowych redakcji. Maile zostały by
rozesłane także do tych dziennikarzy, z którymi osoby związane z organizacją HorseSense mają
kontakt.

Reklama online
W związku z rozwojem internetu i jego coraz powszechniejszą dostępnością, reklama
internetowa staje się doskonałym miejscem do promowania się przedsiębiorstw. „Częścią
potencjału reklamy online, jako medium stwarzającym duże możliwości twórcze, jest jej nowość.
Jest medium eksperymentalnym i ciągle ewoluuje, co oznacza, że z punktu widzenia twórcy
niemal wszystko jest możliwe. Jej nowość oznacza także, że nie ma mentorów ani modeli do
naśladowania czy kopiowania, pozwala na oryginalność i świeże podejście”226. Reklama
internetowa łączy w sobie różne elementy. Stosowany w niej może być zarówno tekst, jak
i dźwięk, obraz, film video, czy różnego rodzaje animacje. Medium, jakim jest internet, stwarza
szeroką bazę możliwości docierania do odbiorców.
Wśród zalet reklamy online wymienia się następujące cechy227:


reklama online może być interaktywna, zajmująca i angażująca w dużo bardziej
bezpośredni sposób niż większość mediów reklamowych,



jest to idealny sposób dotarcia do relatywnie młodej i zainteresowanej nowinkami
technologicznymi publiczności,



internet bywa czasami anarchizujący/zwariowany, co sprawia że dopuszczalne jest tu
więcej niż w innych mediach,



popularne kampanie mogą się rozprzestrzeniać niewiarygodnie szybko i szeroko dzięki
przesyłaniu linków/plików znajomym przez użytkowników – to tzw. efekt wirusowy,
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w kampaniach online można z łatwością zastosować animacje lub filmy.
Za wady tej metody uważa się natomiast kolejne elementy228:



reklama online jest ciągle nowością i nie została jeszcze w pełni zbadana,



jest ograniczona tylko do osób mających dostęp do komputera – dotarcie np. do osób
starszych może być trudne,



indywidualne preferencje ustawień ekranowych i niska rozdzielczość ekranu mogą
stanowić wyzwanie dla projektu i typografii kampanii online.

Reklama w internecie przybierać może różne formy. Poniżej prezentuję wybrane metody,
których użycie wydaje mi się uzasadnione dla warsztatów proponowanych przeze mnie w tej
pracy.
Facebook to portal społecznościowy istniejący od 2004 roku. W zamyśle autorów miał służyć
głównie uczniom szkół średnich oraz studentom wyższych uczelni. W stosunkowo niedługim
okresie zyskał on jednak popularność także wśród innych grup użytkowników. Jest stosunkowo
młodym narzędziem, jakim posługują się przedsiębiorstwa do budowania relacji z klientami.
Portal ten stwarza możliwości wymiany informacji, kreowania wizerunku oraz promowania marki
czy produktu. Reklama na portalu tym może być bezpłatna (tzw. fan page) oraz płatna (social ads,
engagement ads, reklama banerowa). Może mieć także charakter reklamowo-informacyjny albo
wizerunkowo-sprzedażowy.

Ponieważ

wirtualną

społeczność

tworzą

zarówno

osoby

indywidualne jak i przedsiębiorcy, zaciera się więc granica przepływu informacji pomiędzy jej
podmiotami. Cechami społeczności wirtualnych są otwartość, gotowość na wymianę informacji
oraz wyrażanie swoich postaw i przekonań229.
Firma HorseSense posiada swój fan page na Facebooku. Umieszczane są tam informacje
o aktualnych szkoleniach, konferencjach, relacje z warsztatów, zdjęcia, filmy, artykuły oraz inne
aktualności związane z działalnością przedsiębiorstwa. W dniu 30.05.2014 fan page miał na
swoim koncie 5 931 osób, które zaznaczyły opcję „lubię to”. Już samo zaznaczenie tej opcji
stanowi promocję organizacji. Im więcej osób „lubi” dany fan page, im więcej udostępnia jej
posty, „lajkuje” wpisy czy dodaje komentarze, tym większy rozgłos firma zyskuje. Tym samym
zwiększa się prawdopodobieństwo dotarcia do większej ilości potencjalnych klientów.
Jeszcze innym rodzajem promocji, jaki umożliwia Facebook, jest tworzenie „wydarzeń”.
„Wydarzenie” to podstrona, na której umieszczane są informacje takie jak organizator, miejsce,
czas, a nawet wzmianka o pogodzie. Znajduje się tam również informacja kto w danym
wydarzeniu weźmie udział. „Wydarzenie” może być udostępniane na prywatnych profilach.
Można także wysłać zaproszenie do udziału swoim znajomym. Przypomina to działania
228
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charakterystyczne dla reklamy wirusowej. „Terminem marketing wirusowy określamy każdą
strategię, która zachęca odbiorcę do przekazywania informacji marketingowej innym osobom,
tworząc potencjalnie wzrost ekspozycji tej informacji i jej wpływu”230. Pomimo, iż w przypadku
„wydarzeń” nie ma nacisku na promocję przez odbiorcę, to poprzez jego zaproszenie czy
zadeklarowanie się, informacja zostaje w pewien sposób rozpowszechniona. Działanie to można
również zaliczyć do obszaru zastosowań reguł socjotechnicznych, w szczególności ilości oraz
dowodu społecznego.
Na Facebooku funkcjonują także „grupy”. Jest to podstrona przypominająca trochę fora
internetowe. „Grupy” tworzy się w celu nawiązania do konkretnego tematu, problematyki czy
innych charakterystycznych cech oraz potrzeb. Tworząc nową grupę dotyczącą coachingu
z końmi dla dziennikarzy, dodając do niej nowych członków, wzmocniło by się działania
promocyjne dla proponowanych przeze mnie warsztatów. Wzmocniło by je również umieszczanie
informacji o szkoleniu w innych „grupach” związanych z mediami czy środowiskiem jeździeckim.
Przedsiębiorstwo HorseSense posiada także stronę internetową. Oprócz podstawowych
informacji dotyczących działalności organizacji, na stronie tej umieszczona jest także informacja
o ofercie. Znajdują się tam propozycje warsztatów z określeniem ich założeń, miejsca, czasu, ceny
oraz ilości wolnych miejsc. Na stronie przedsiębiorstwa umieszczone są także inne podstrony
dotyczące między innymi stosowanej metody, filozofii oraz filmy i artykuły związane z jego
działalnością.
Kolejnym miejscem w przestrzeni internetowej, która umożliwia promocję warsztatów, są fora
internetowe. Pomimo iż znajduje się tam wielu użytkowników i często trudno scharakteryzować
rzeczywistych odbiorców umieszczanych tam komunikatów, informacja o organizowanych
warsztatach ma szansę uzyskać w ten sposób rozgłos. Chcąc wypromować coaching z końmi dla
dziennikarzy, informację umieszczono by na forach związanych ze środowiskiem medialnym,
a także jeździeckim.
Podsumowując, w promocji proponowanych przeze mnie warsztatów wykorzystałabym
funkcjonującą już stronę internetową oraz fan page na portalu Facebook, a także różne fora
internetowe. Utworzone zostałyby „wydarzenie” oraz „grupa”, co wiązało by się równocześnie
z rozesłaniem zaproszeń do jak największej liczby osób związanych z mediami, posiadającymi
profil na portalu Facebook. Oprócz tego, za pomocą reklamy pocztowej rozesłane zostałyby
informacje o warsztatach oraz zaproszenie do udziału.
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ZAKOŃCZENIE

Coaching to proces, który budzi wiele kontrowersji. Napotyka na opór pewnych środowisk,
ale zarazem zyskuje także wielu swoich zwolenników. O jego popularności świadczyć może
między innymi szerokie zastosowanie. Ponieważ adaptuje się go do różnych środowisk, wskazując
jednocześnie na elastyczność i podporządkowanie klientowi, coaching staje się metodą
uniwersalną.
Jednym z obszarów, które coraz częściej uwzględniają coaching w swoich działaniach, jest
dziedzina biznesu. Wiąże się to z ciągłą potrzebą rozwoju, rosnąca konkurencją oraz stresem,
który, obok depresji, często uznaje się za współczesną chorobę cywilizacyjną. Organizacje
inwestują więc zarówno w szkolenia coachingowe, jak również zatrudniają tzw. coachów
wewnętrznych.
W pracy tej skupiłam się głównie na roli, jaką coaching może odegrać w komunikacji
wewnętrznej firmy. Interpretując działania związane z public relations, coraz częściej akcentuje
się znaczącą rolę wewnętrznego PR. Pracowników danego przedsiębiorstwa określa się jako
„żywy kapitał firmy”. Stanowią oni istotny czynnik, od którego zależy efektywność
podejmowanych przez organizację działań. Jednocześnie zaznacza się fakt, że są to ludzie,
posiadający zarówno mocne, jak i słabe strony. Stąd poszukiwanie wspólnych rozwiązań dla celów
indywidualnych oraz celów, do których realizacji dąży przedsiębiorstwo.
Coaching staje się narzędziem mającym na celu wspomagać działania podejmowane przez
firmę. Wiąże się to z pewną zmianą, obejmującą między innymi kulturę organizacyjną
przedsiębiorstwa. Obszary, jakich dotyczy, związane są głownie z komunikacją między
podmiotami, a także ich kompetencjami miękkimi. Coaching z założenia nie rozwija tzw.
umiejętności twardych. Bezpośrednim celem tego procesu nie jest zazwyczaj zdobycie wiedzy
z zakresu branży, jaką firma się specjalizuje. Coaching jest raczej pewną metodą, którą podmioty
wykorzystują do realizacji ustalonych wcześniej celów.
Tak rozumianym coachingiem posługuje się organizacja HorseSense. Włączając do
procesu tego zwierzęta, uświadamia osobom biorącym udział w warsztatach jakie efekty
przynoszą podejmowane przez nich działania, głównie w aspekcie komunikacyjnym. Konie, które
w sposób szczególny reagują na spójność oraz jednoznaczność wysyłanych przez człowieka
komunikatów, odzwierciedlają ludzkie zachowania. Ich reakcje są dla uczestników warsztatów
pewną informacją zwrotną dotyczącą skuteczności reprezentowanych postaw. Dzięki temu
zwierzęta stają się istotną wartością dodaną do procesu coachingowego.
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WYKAZ SKRÓTÓW
ang. - angielski
ds. - do spraw
EI - ang. Emotional Intelligence, inteligencja emocjonalna
EQ - ang. Emotional Intelligence Quotient, inteligencja emocjonalna
HR - ang. human resources, zasoby ludzkie
ICF – ang. International Coach Federation, ogólnoświatowa organizacja coachingowa
IE – inteligencja emocjonalna
itd. - i tak dalej
itp. - i tym podobne
IQ - ang. intelligence quotient, iloraz inteligencji
IT - ang. information technology, technologia informacyjna, zagadnienia, metody, działania
związane z przetwarzaniem informacji
KPI – ang. Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności
np. - na przykład
ok. - około
PR - Public Relations
tzw. - tak zwany
zł – złoty
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