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Po co ludzie przychodz! do coacha a po co do 
doradcy? 
Anna Grygorcewicz (AG):
Pracuj!c jako Doradca biznesu oraz jako coach 
obserwuj", #e klienci przychodz! cz"sto w jednym 
celu a mianowicie potrzebuj! pomocy i chc! zmia-
ny swojej obecnej sytuacji. Czasami jest to poszu-
kiwanie nowego miejsca pracy dla siebie, czasami 
odnalezienie nowego spojrzenia na obecn! rutyn" 
w ich #yciu. 
Dlaczego zatem zawsze nie doradzi$ im najlepszego 
rozwi!zania? 
AG: Zgoda, czasami to dzia%a, nasza podpowied& 
jest jak strza% w dziesi!tk". Ale co je'li klient nie 
zaanga#uj" si" w podan! ide"? A je'li za jego po-
zorn! ch"ci! do pomys%u stoj! jego ograniczaj!ce 
przekonania? 
Jak w takim razie pomóc pokona" klientowi l#k 
przed zmian!?
AG: Moje do'wiadczenia pokazuj!, #e najbardziej 
satysfakcjonuj!ce dla klientów s! ich w%asne wy-
bory. Do nich s! przekonani, maj! motywacj" „od 

serca” rodz!c! si" z upragnionego celu i daj!c! co-
dzienn! energi" do dzia%ania. Porównuj!c coaching 
do podró#owania mo#emy powiedzie$, #e jest to 
droga pe%na wyzwa( i zwi!zanych z nimi emocji 
do'wiadczania. Coaching pokazuje klientowi jak 
podró#uje przez #ycie, czy sam wybiera drogi, któ-
rymi si" porusza, ile nowych miejsc odwiedza i co 
widzi podczas podró#y. Co wi"cej klient uczy si" 
u boku Coacha 'wiadomie wybiera$ miejsca swo-
jego przeznaczenia i budowa$ swój w%asny plan po-
dró#y. Tak przygotowany wyrusza w nowe miejsca 
lub poznaje na nowo ju# znane ciesz!c si" z samo-
dzielnej podró#y.
To ju$ jest coaching zawodowy czy jeszcze $ycio-
wy? Jakie s! rodzaje coachingu? 
AG: G%ównie pracujemy w coachingu indywidu-
alnym oraz grupowym. W prostym uj"ciu life co-
aching dotyczy spraw #yciowych klienta natomiast 
business coaching spraw zawodowych. W rze-
czywisto'ci oba te rodzaje coachingu przeplataj! 
si" nieprzerwanie, gdy# aby osi!gn!$ satysfakcj" 
i harmoni" #yciow! wa#na jest równowaga w ka#-
dym obszarze naszego #ycia. Mened#er, który chce 

Coaching, czy doradztwo zawodowe?
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Praktykuj!cy coach ACC ICF, konsultant i trener 
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umie! motywowa! swój zespó" potrzebuje si"y we-
wn#trznej p"yn$cej z zadowalaj$cego %ycia, zgodnie 
z warto&ciami. A dla klientki chc$cej znale'! dla 
siebie nowe mieszkanie wa%nym punktem pracy 
z Coachem b#dzie szukanie nowych perspektyw 
(nansowania nieruchomo&ci i planowanie kroków 
dzia"ania. Coaching grupowy wykorzystuje nato-
miast moc grupy jako pot#%ne 'ród"o nowej energii 
i katalizatora zmiany indywidualnej na bazie spo-
"ecznej akceptacji i przynale%no&ci. A w coachingu 
zespo"owym praca bazuje na wspólnym celu oraz 
komplementarnych umiej#tno&ciach i ró%nych 
punktach widzenia cz"onków zespo"u.
Czy z ka!dym klientem mo!na pracowa" metod# 
coachingow#?
Sylwia Prawdzik (SP):
Odpowiadaj$c na to pytanie, trzeba zastanowi! si# 
nad tym, czy coaching jest remedium na wszystkie 
problemy i mo%na go zastosowa! w ka%dej sytuacji 
i dla ka%dego. Otó% nie. Jest wiele sytuacji w któ-
rych musimy przekaza! wiedz# i informacje, a pra-
ca z klientem tak$ metod$ by"aby nieefektywna. 
W coachingu zak"adamy, %e klient ma wystarcza-
j$ce zasoby niezb#dne do zmiany oraz jest zmoty-
wowany do osi$gni#cia danego celu w tym wypad-
ku wymarzonej pracy. Wiadomo, %e nie wszyscy 
klienci, którzy tra(aj$ do doradcy s$ na tym samym 
etapie w %yciu. Jednym brakuje wiedzy, innym do-
&wiadczenia. S$ w&ród nich tacy, którzy maj$ nie-
zb#dn$ wiedz# i do&wiadczenie, ale brakuje im wia-
ry w siebie. 

Kiedy zatem pracowa" metod# coachingow#?
SP: Zanim zdecydujemy si# czy zastosowa! co-
aching po pierwsze musimy dowiedzie! si# z jakim 
celem klient do nas przychodzi i co chce osi$gn$!. 
Nast#pnym krokiem powinien by! wywiad jakie 
dana osoba posiada zasoby, czyli jak$ posiada wie-
dz#, wykszta"cenie, do&wiadczenie, kompetencje 
zawodowe, czy kompetencje spo"eczne. I w"a&nie 
na tym etapie mo%emy okre&li! metod# pracy jak$ 
zastosujemy. Je%eli tra(a do nas osoba, która ma-
rzy o otworzeniu w"asnej dzia"alno&ci, dobrze jest 
dowiedzie! si# czy zna bran%e, czy ma ju% jakie& 
do&wiadczenia w tym obszarze, ale te% czy ma wy-
starczaj$cy kapita" do prowadzenia i rozwoju w"a-
snego biznesu. Wiele osób otwiera w"asn$ dzia"al-
no&!, a nast#pnie zamyka j$ po roku, poniewa% nie 
jest przygotowana na ró%ne sytuacje z jakimi musi 
zmaga! si# przedsi#biorca. W takiej sytuacji, je%eli 
dana osoba nigdy nie prowadzi"a w"asnego biznesu 
warto doradzi! jej i udzieli! jak najwi#cej informa-
cji, na co musi si# przygotowa!, jakie koszty mo%e 
ponie&! w zwi$zku z prowadzon$ dzia"alno&ci$, ja-
kie zagro%enia mog$ si# pojawi!, etc. Dopiero, gdy 
taki klient b#dzie mia" wystarczaj$ce informacje 
mo%emy rozpoczyna! prac# metod$ coachingow$. 
Zanim rozpoczniemy sesj# coachingow$, warto 
sprawdzi! czy pomys" z otwarciem w"asnej dzia"al-
no&ci jest jego pomys"em. Nierzadko zdarza si#, %e 
motywacja do zmiany wynika z presji otoczenia, 
nacisków %ony, przyjació"… Je%eli dany cel nie jest 
celem klienta, nie b#dzie on pracowa" efektywnie, 
a konsekwencj$ tego mo%e by! frustracja oraz wy-

palenie. Coaching jest skuteczny 
w sytuacjach, gdy chcemy pomóc 
odkry! klientowi jego wewn#trzny 
potencja" i jego talenty, wzmocni! 
jego wiar# w swoje mo%liwo&ci. Jest 
równie% skuteczny w sytuacjach, 
gdy klient wie co chce osi$gn$!, ma 
odpowiednie do&wiadczenie, ale 
potrzebuje odkry! nowe pomys"y 
i rozwi$zania oraz zaplanowa! stra-
tegi# dzia"ania, co wbrew pozorom 
nie dla ka%dego jest prostym zada-
niem. Podsumowuj$c, coaching jest 
bardzo skutecznym narz#dziem, je-
%eli stosujemy go w odpowiedniej 
sytuacji. 
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Coaching jest ostatnimi czasy bardzo modny, co 
takiego jest w coachingu, !e klienci s" zadowoleni 
z jego efektów? 
AG: Dla mnie najwi!ksz" warto#ci" z coachingu 
jest fakt, $e klienci s" zadowoleni z  samych sie-
bie. Poznaj" w%asne talenty, mocne strony, buduj" 
strategie dzia%ania w sukcesie i pora$ce. Nabieraj" 
mocy sprawczej nad w%asnym $yciem. Poszerzaj" 
w%asn" stref! wp%ywu i buduj" odpowiedzialno#& za 
swoje $ycie. Oczywi#cie nadal  $yjemy w otoczeniu, 
gdzie cz!#& rzeczy wymyka si! spod naszej kontroli. 
Jednak w procesie coachingowym klienci odkrywa-
j" na co maj" rzeczywisty wp%yw. Poznaj" mechani-
zmy zmiany i pokonuj" w%asnych wewn!trznych sa-
bota$ystów. Mo$na #mia%o powiedzie&, $e coaching 
pomaga znale'& w sobie najm"drzejsze rozwi"zania 
i sta& si! jeszcze lepsz" wersj" samego siebie. 
Coraz cz#$ciej s%yszymy g%osy, !e coaching karie-
ry jest now" drog" w doradztwie zawodowym, czy 
rzeczywi$cie?
SP: Klient, który przychodzi do doradcy ufa, $e 
otrzyma dobr" rad! i w ko(cu jego $ycie zawodo-
we wejdzie na w%a#ciwe tory. Pytanie tylko czy kto-
kolwiek z nas jest w stanie zna& wszystkie zawody 
i mo$liwo#ci jakie pojawiaj" si! na rynku. Mo$e 
na rynku lokalnym tak, a co je$eli nasz klient ma 
wy$sze aspiracje i marzy o tym, $eby wyjecha& do 
wi!kszego miasta lub za granic!. 

Poza tym, czy w dzisiejszym wci"! zmieniaj"cym 
si# $wiecie i ogromnej ilo$ci informacji jeste$my 
w stanie zna& si# na wszystkim? 
Coraz cz!#ciej przekonujemy si!, $e jest to niemo$-
liwe. To zmusza nas do poszukiwania nowych dróg 
i tu doskonale sprawdza si! coaching kariery. Coach 
nie doradza, tylko prowadzi klienta poprzez pyta-
nia, towarzysz"c mu w  osi"gni!ciu upragnionego 
celu. Wykorzystuj"c ró$ne narz!dzie coachingowe, 
pobudza jego kreatywno#&, poszerza #wiadomo#& 
oraz odkrywa w nim cz!sto u#pione mo$liwo#ci 
i talenty. Ka$dy z nas posiada wyj"tkowe zdolno-
#ci, cz!sto klientom tra)aj"cym do doradcy bra-
kuje wiary w siebie i to cz!sto stoi na przeszkodzie 
do tego aby realizowa& si! zawodowo. Coaching 
równie$ doskonale sprawdza si! w takiej sytuacji. 
Stosuj"c odpowiednie metody, mo$emy poprowa-
dzi& klienta tak, aby odkry% w sobie to co dla niego 
najlepsze oraz pomóc mu w uwierzeniu we w%asne 
mo$liwo#ci. Doradzaj"c ryzykujemy, $e wskazane 
przez nas propozycje nie sprawdz" si! i nasz klient 
nie osi"gnie swoich celów. 
Jakie s" zagro!enia w pracy doradcy zawodowego 
i coacha? Bo przecie! takie istniej".
SP: Oczywi#cie, zarówno w pracy doradcy zawodo-
wego jak i coacha mo$emy napotka& podobne za-
gro$enia, pojawiaj"ce si! w pracy z drugim cz%owie-
kiem. Bez wzgl!du na to w jakich rolach w danym 
momencie funkcjonujemy, zawsze podlegamy tym 
samym mechanizmom psychologicznym. Ka$de-

mu z nas zdarza si! oceni& 
innego cz%owieka, czasem 
k%ócimy si! z innymi, bo dla 
ka$dego z nas co innego jest 
wa$ne, co innego nam si! 
podoba. 
Czego powinien si# wy-
strzega& w swojej pracy za-
równo doradca zawodowy 
jak i coach? Nad czym powi-
nien pracowa& ka!dy z nich, 
aby najlepiej wspiera& in-
nych ludzi, przy okazji nie 
krzywdz"c ich?
SP: Jedn" z wa$niejszych 
kwestii jest akceptacja. 
Nie chodzi tylko o szacu-



nek do drugiego cz!owieka, ale przede wszystkim 
o niejako „przyzwolenie na bycie sob"”. Akceptacja 
oznacza w tym rozumieniu zgod# na to, aby inni 
mieli prawo do obrony w!asnych warto$ci, do wi-
dzenia $wiata na swój w!asny sposób. To jak ka%dy 
z nas postrzega rzeczywisto$& nie jest wspólne dla 
wszystkich, co nie oznacza, %e jest to z!e i powin-
ni$my to zmienia&. Nie jest to zadanie !atwe. Jak 
powiedzia!am na pocz"tku ka%dy z nas ulega tym 
samym mechanizmom psychologicznym. Naszym 
zadaniem w pracy z drugim cz!owiekiem jest spoj-
rzenie na $wiat z jego perspektywy. Nasza osoba ma 
stanowi& jedynie lustro w którym mo%e przegl"da& 
si# klient. To co dobre dla nas nie koniecznie b#dzie 
dobre dla innych. 
Kolejn" trudno$ci" jak" mo%emy napotka&  w swo-
jej pracy jest my$lenie stereotypowe. Ka%dy z nas 
funkcjonuje w ten sposób. Jest to mechanizm, któ-
ry pozwoli! nam na przetrwanie. Oceniamy, nawet 
je$li nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tu z pomoc" 
przychodzi ciekawo$&. Je%eli pozwolimy sobie na 

spojrzenie na drugiego cz!owieka z zaciekawieniem 
i ch#ci" odkrycia i poznania go, mamy szans# na to, 
aby uchroni& si# przed zgubn" ocen".  Tylko b#d"c 
$wiadomym naszych „s!abo$ci” i  pami#taj"c o nich 
na co dzie' w pracy mo%emy mie& pewno$&, %e 
nasi klienci otrzymaj" od nas w pe!ni profesjonalne 
wsparcie. 
Jak zatem budowa! autorytet w pracy doradcy 
i coacha?
SP: (wiat si# zmieni!. Doro$li ucz" si# wielu rzeczy 
od dzieci, dawne warto$ci przestaj" mie& znaczenie. 
Kiedy$ autorytet si# mia!o, dzisiaj coraz cz#$ciej 
s!yszymy, %e trzeba sobie na niego zapracowa&. 
W dzisiejszych czasach autorytetu nie buduje si# 
ju% na wiedzy, bo nie jeste$my w stanie wiedzie& 
wszystkiego. Jak w takim razie budowa& go 
w naszej pracy? Czego oczekuje klient przychodz"c 
do doradcy zawodowego? Przede wszystkim 
informacji o zawodach, o mo%liwo$ciach, chce 
równie% informacji o sobie oraz oczekuje wsparcia 
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w podj!ciu decyzji. Klienci, którzy tra"aj# do nas 
równie$ oczekuj# wsparcia i pomocy w dotarciu 
do celu. Zasadnicza ró$nica polega na tym, $e co-
ach nie sugeruje $adnych rozwi#za%, nie podaje 
niczego „na tacy”. Ca&a odpowiedzialno'( za de-
cyzje pozostaje po stronie klienta. Dzi!ki zasto-
sowaniu metod coachingowych doradca mo$e 
uchroni( si! przed utrat# autorytetu opartego na 
wiedzy. Poprzez zadawanie odpowiednich py-
ta% b!dzie prowadzi( klienta do podj!cia decyzji, 
ale bez podejmowania jej za niego. Stosuj#c ró$-
ne techniki coachingowe b!dzie móg& pobudza( 
klienta do kreatywnego my'lenia i samodzielnego 
poszukiwania najlepszych dla niego rozwi#za%. 
Coaching to doskona&e uzupe&nienie ró$nych 
metod stosowanych w pracy doradcy zawodowego. 
Dlaczego  zosta!a" Coachem? 
AG: Zawsze lubi&am kontakt z lud)mi: przyjació&-
mi, wspó&pracownikami, klientami, dostawcami 
i publiczno'ci#. Ludzie otaczaj# mnie od pierwszych 
kroków zawodowych. W marketingu, a nast!pnie 
w zarz#dzaniu i sprzeda$y zostali nieodzown# cz!-
'ci# mojego dnia pracy. Oko&o 8 lat temu zauwa-
$y&am, $e ogromn# przyjemno'( daje mi dzielenie 
si! wiedz# i wypracowywanie w grupie nowych 
rozwi#za% dla otaczaj#cych nas wyzwa%. Poznaj#c 
zasady funkcjonowania "rm z ró$nych bran$ po-
tra"! doradza( jako konsultant w zakresie zarz#-
dzania i sprzeda$y. Ale dopiero coaching zintegro-
wa& ca&# moj# wiedz! i pozwoli& pomaga( klientom 
w obszarze styku ich przekona% i budowania wizji 
siebie oraz odnajdowania swojego miejsca w dobrze 
znanym mi 'wiecie biznesu. B!d#c Coachem mog! 
w odpowiednim momencie rozwoju klienta wes-
prze( go w odnalezieniu jego upragnionego celu, 
zgodnego z misj# $yciow# i pomóc w jego realizacji.
Czego biznes szuka u Coacha? 

AG: To jest bardzo ciekawe pytanie. Coaching, tak 
jak doradztwo i szkolenia, jest jedn# z form rozwoju 
biznesu i jego cz&onków: mened$erów, pracowni-
ków, przedsi!biorców. Moda na t# form! rozwo-
ju jest poparta jej wysok# skuteczno'ci# (ponad 
5-o krotnie przewy$szaj#c# form! szkoleniow#). 
G&ównym aspektem pracy jest budowanie zaan-
ga$owania i wyznaczanie w&asnego, skutecznego 
modelu pracy. Takie indywidualne podej'cie w co-
achingu pozwala na now# jako'( wypracowanych 
przez klienta rozwi#za%, z wykorzystaniem jego 
pe&nych zasobów. Klienci odkryli, $e w zmieniaj#-
cym si! dynamicznie otoczeniu samo przyswajanie 
nowej wiedzy to za ma&o, aby wypracowa( ponad-
przeci!tne rezultaty. We)my na przyk&ad osob!, 
która chce zosta( ekspertem sprzeda$y.  Ucz#c si! 
wy&#cznie coraz to nowych technik negocjacyjnych 
oraz s&uchaj#c wskazówek do'wiadczonych kole-
gów z bran$y mo$e nie uzyska( wzrostu efektyw-
no'ci swojej pracy je'li nie uzupe&ni jej w pewnym 
momencie o rozwój wewn!trzny. Coaching pozwa-
la na wzmocnienie w aspekcie w&asnych talentów 
i mocnych stron oraz przezwyci!$enie prawdzi-
wych „strachów” i ogranicze%, z którymi jeste'my 
cz!sto tak z$yci, $e trudno nam je odkry(.
Jak coaching pomaga w karierze? 
AG: G&ówn# zalet# coachingu jest fakt, $e chodzi 
o to by stawa( si! coraz lepszym, z dnia na dzie% 
lepszym od siebie. Tym samym odpada nam ca&y 
„wy'cig szczurów” i cz!sto podlega demaskacji 
moda na pewne zawody. Klient dokonuje wyborów 
zgodnie ze swoim systemem warto'ci, ma szans! na 
poznanie wzmacniaj#cych go przekona% oraz prze-
formu&owanie tych, które trzyma&y go do tej pory 
w miejscu. W coachingu przewa$aj#ca cz!'( podro-
$y klienta jest skierowana na przysz&o'(. To forma 
pracy, która pozwala wizualizowa( swoje marzenia, 
odkrywa( co zapomniane i niedozwolone przez 
ramy rzeczywisto'ci. Rezultatem pokonywania ba-
rier i poszerzania w&asnej strefy komfortu s# cz!sto 
wyniki, o których klienci nie marzyli na pocz#tku 
drogi. Coaching umacnia wiar! w siebie klienta 
i bazuje na jednej z podstawowych zasad, $e to co 
jest mo$liwe dla innych ludzi mam szans! dokona( 
tak$e ja.
Z Ann# Grygorcewicz i Sylwi# Prawdzik Rozma-
wia&a Agnieszka Ciereszko


