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Wstęp 

W dzisiejszym świecie biznesu, ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego coraz 

bardziej popularne stają się usługi job-coacha. W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy 

i obniżenia wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta potrzeba wsparcia doradcy, 

już od poziomu szkoły podstawowej aż do późnego wieku aktywności zawodowej. 

Doradztwo zawodowe stanowi rodzaj działalności, która ewoluuje zarówno w zakresie 

treści merytorycznej jak i stosowanych metod, technik i narzędzi 

Celem niniejszej pracy jest pokazanie możliwości wykorzystania elementów coachingu                        

w doradztwie zawodowym, czyli sposobu na wyzwania, jakie niesie współczesny rynek pracy. 

Bazując na literaturze dotyczącej zagadnień metodyki pracy coacha i doradcy, postaram się  

pokazać co łączy, a co dzieli obie propozycje pracy z klientem oraz przedstawić ideę pracy 

coachingowej w doradztwie zawodowym i narzędzia z nią związane. 

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy to przedstawienie sposobu 

rozumienia (zdefiniowania) pojęcia coachingu oraz jego założeń. W tym rozdziale zostały także 

przedstawione kompetencje coachingowe International Coach Federation. W rozdziale drugim 

zostało przedstawione pokrótce czym proces coachingowy różni się od procesu doradczego,              

w którym również odnajdujemy osobę klienta, nastawienie na pracę w procesie oraz na 

osiągnięcie celu, z którym kieruje się do nas klient. Zmiany na rynku pracy wymagają od nas 

umiejętności odnalezienia się w ciągłej zmianie, dostosowania się do nowych warunków bycia 

bardziej elastycznym w kształtowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego – tematyce                   

job coachingu poświęcony jest rozdział trzeci pracy. Przedstawia połączenie wiedzy doradcy 

zawodowego z umiejętnościami coacha. Rozdział czwarty został poświęcony rozmowie 

coachingowej ponieważ jest ona podstawą nawiązania odpowiedniej relacji oraz zdobycia 

wzajemnego zaufania i szacunku. W rozdziale piąty zostały scharakteryzowane podstawowe 

narzędzia pracy coacha, które mogą mieć zastosowanie w pracy doradcy zawodowego. 

Omówiono tu narzędzia tj. lejek coachingowi, model GROW, białą kartkę, koło życia oraz 

metodę 6 kapeluszy de Bono. W rozdziale szóstym zwrócono uwagę na korzyści                                           

z zastosowania metod coachingowych w pracy doradcy zawodowego. Wydaje się, że coaching 

jest obecnie jedną ze współczesnych metod i form poradnictwa, wynikającą z potrzeb 

rozwijającego się dynamicznie rynku pracy, próbom  pomocy osobom także w ich środowisku 

pracy. 

Mam nadzieję, że informacje zawarte w pracy mogą stać się inspiracją dla wielu 

doradców zawodowych w zastosowaniu metod i narządzi coachingowych w ich pracy. 
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Rozdział I 

Coaching – definicja i założenia 
 

Coaching jest jedną z wielu praktycznych form wspierających rozwój osobisty. 

Podstawowym założeniem coachingu jest proces, w wyniku którego klient osiąga swój 

zamierzony cel. To metoda zawodowego i osobistego doskonalenia, opierającego 

się na założeniu, że wszystko czego potrzebujemy do osiągnięcia życiowego celu, 

już posiadamy. Musimy tylko nauczyć się, w jaki sposób wykorzystać własne zasoby.  1   

Zadaniem coacha (trenera)   jest wspieranie klienta w procesie samopoznania, w nabywaniu 

kompetencji społecznych i zawodowych, motywowanie do podejmowania aktywności, 

monitorowanie działań podjętych w kierunku zmiany sytuacji życiowej i powrotu na otwarty 

rynek pracy. Zapewnienie pomocy dostosowanej do   indywidualnej sytuacji klienta sprawia, 

iż jest to jedna z najskuteczniejszych form wsparcia.  Coachowie pracują z klientami                                

w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami zdrowiem i relacjami 

interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci określają konkretniejsze cele, optymalizują 

swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych 

umiejętności. Profesjonalni coachowie są nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowania 

własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań  

i strategii  z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. 

Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient 

już posiada.  

Coaching, bazując między innymi na pozytywnej psychologii, zakłada, że: 

• w każdym z nas są odpowiedzi i rozwiązania, 

• każdy z nas może żyć z wykorzystaniem całego swojego potencjału, 

• każdy z nas posiada talenty, które mogą pomóc w osiąganiu celów i realizacji misji, 

• głównym celem coachingu jest poszerzanie samoświadomości i odpowiedzialności za 

swoje życie. 

W coachingu wyróżniamy 11 kompetencji coachingowych2 

1. Budowanie relacji- coach potrafi budować relację z klientem oparta na zaufaniu i bliskości. 

2. Pozycja coacha – coach potrafi być obecny tu i teraz, wierzy, że klient posiada wszystkie 

zasoby potrzebne do tego, aby osiągnąć swoje zamierzenie. 

                                                           
1 International Coach Fedefation, www.icf.org.pl 
2 International Coach Fedefation, www.icf.org.pl 
 

http://www.icf.org.pl/
http://www.icf.org.pl/


5 
 

3. Ustalanie kontraktu – coach buduje pozytywnie sformułowany kontrakt oparty na 

procedurze dowodowej. 

4. Aktywne słuchanie – coach słyszy co mówi i czego nie mówi klient, rozpoznaje słowa 

kluczowe, widzi postawę klienta, gesty oraz dostrzega szerszy kontekst. 

5. Pytania sięgające sedna – coach zadaje pytania, które poszerzają świadomość klienta oraz 

przynoszą mu korzyści. 

6. Bezpośrednia komunikacja – coach posługuje się takim językiem, który pozytywnie 

wpływa na klienta. 

7. Budowanie świadomości – coach potrafi sięgać do różnych źródeł i różnych informacji, 

potrafi trafnie je oceniać, interpretować i wspierać klienta w dalszym poszerzaniu 

świadomości i osiąganiu zamierzonych celów. 

8. Tworzenie działań – coach skutecznie pomaga w identyfikowaniu takich działań, które 

pomagają klientowi w realizacji pożądanych rezultatów i dają możliwość ciągłego uczenia 

się. 

9. Planowanie i wytyczanie celów – coach potrafi wspierać klienta w budowaniu planu 

działania  oraz w identyfikowaniu zadań, które pomogą mu podtrzymać realizację planu. 

10. Zarządzanie postępami i odpowiedzialnością – coach pomaga utrzymać koncentrację 

klienta na tym, co dla niego ważne oraz przekazać mu odpowiedzialność za realizowanie 

planu. 

11. Zgodność z wytycznymi kodeksu etycznego i standardami zawodu coachingu- coach zna               

i zachowuje wytyczne Kodeksu Etyki International Coach Federation oraz standardy 

zawodu coacha. 
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Rozdział II 
Coaching a doradztwo zawodowe. 
 

Niezależnie od przyjętego przez doradcę modelu pracy z klientem poradnictwo zawodowe 

dopuszcza w swoich metodach m.in. sugerowanie, naprowadzanie, udzielanie rad i porad.                 

W coachingu żadne z wymienionych nie może mieć miejsca. Coach nie podchodzi do klienta       

z pozycji eksperta czy autorytetu. Relację coacha z klientem można określić jako partnerską.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Coaowie są ekspertami w tematyce procesu jakim jest coaching i nie muszą mieć 

specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej dziedziny życia, która dotyczy klienta. Z kolei               

w pracy doradcy zawodowego wiedza dotycząca zawodów, aktualnych trendów i zmian na 

rynku pracy jest kluczowa, aby poradnictwo można było określić jako profesjonalne                                 

i skuteczne. 

Kolejna różnica polega na relacji jaką nawiązuje się z klientem. W relacji coachingowej 

związek między coachem i klientem jest podstawą dla procesu coachingu. W poradnictwie 

zawodowym wsparcie klienta może być realizowane zarówno w procesie jak i jednorazowo. 

Praca procesowa zakłada w sobie zaufanie klienta do doradcy, nie tylko jako do specjalisty ale 

również do człowieka, natomiast jednorazowe wsparcie nie stwarza takiej możliwości. 

Coaching może dotyczyć bardzo różnych osobistych i zawodowych zagadnień. 

Poradnictwo zawodowe, co do zasady, swoim wsparciem obejmuje obszar zawodowy klienta. 

Osobiste tło często towarzyszy osobom, które wspiera doradca zawodowy, jednak cele nad 

którymi pracuje on z klientem zawierają się w obszarze życia zawodowego. W relacji 

coachingowej klient wspólnie z coachem określają zakres pracy, który nie powinien być 

ograniczony do żadnej wąskiej dziedziny.3 

Zarówno w procesie coachingowym jak i doradczym pracujemy z tzw. Zasobami klienta, 

którymi są m.in. umiejętności, talenty, predyspozycje, doświadczenie zawodowe itp. Doradca 

zawodowy wsparcie klienta może rozpocząć od diagnozy kompetencji, na podstawie której 

ustalamy cel zawodowy, a tym samym kierunek i cel współpracy. Coaching zawsze 

rozpoczynamy najpierw od doprecyzowania celu, w kontekście którego odkrywamy zasoby 

klienta, mające służyć jego realizacji. 

Sposób pracy z klientem zależy od jego potrzeb. Jeśli klient szuka informacji, wiedzy na 

konkretny temat związany z rynkiem pracy czy z zawodami, oczekuje diagnozy posiadanych 

kompetencji, wypracowania dokumentów aplikacyjnych czy wsparcia w przygotowaniu do 

                                                           
3 Cywińska A. ,Majewska S., Pępiak-Kowalska K., Szwec E. „Coaching” Wydawnictwo Fundacja FCC, Lublin 2014 r. 
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rozmowy kwalifikacyjnej to bez wątpienia nie ma tu przestrzeni na pracę coachingową. Jeśli 

natomiast klient nie wie czego chce, jeśli ma obrać kierunek działań, jaką decyzję podjąć, jak 

zmienić dotychczasowe schematy działania lub odwrotnie – wie dokąd zmierza, ale brak mu 

przekonania i motywacji, wówczas praca oparta na rozmowie coachingowej czy narzędziach 

może być tą formą, która wesprze skutecznie i efektywnie. 
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Rozdział III 
Czym jest Job Coaching? 
 

Job-coach jest osobą prowadzącą, wspierającą i inspirującą w osiąganiu coraz lepszych 

efektów i coraz bardziej ambitnych celów zawodowych. Odkrywa zasoby swoich klientów, 

wzmacnia ich samodzielność i wierzy w osiągnięcie zakładanych przez klienta celów 
Zadaniem Job coachingu jest wspieranie rozwoju kariery zgodnie z aspiracjami 

zawodowymi i życiowymi wartościami klienta. Coach kariery wspiera klienta w ocenianiu jego 

własnej sytuacji, tak by klient samodzielnie ocenił własne umiejętności, kwalifikacje, mocne 

strony, a następnie określił gdzie chciałby być, co chciałby robić, jakie swoje zdolności, 

kwalifikacje chciałby wykorzystać i co dla niego jest ważne w pracy. Klient dostrzega, jakie 

cechy, umiejętności potrzebuje w sobie rozwinąć, aby świadomie pokierować własna karierą. 

W rezultacie uczestnictwa w Job coachingu klient podejmuje konkretne działania, dzięki 

którym ma możliwość podwyższyć satysfakcję czerpaną z własnego rozwoju zawodowego. 

W procesie Job-coachingu biorą udział Job-coach oraz klient. Rolą Job-coacha nie jest 

doradztwo lub podsuwanie gotowych rozwiązań problemów jakich doświadcza klient, a raczej 

inicjowanie, motywowanie oraz prowadzanie klienta przez proces zmian, który ma 

doprowadzić go do właściwego miejsca na rynku pracy. Poszczególne zadania klient wykonuje 

sam pod opieką Job-coacha np. wybór zawodu i ścieżki edukacji, tworzenie listów 

motywacyjnych, CV, ofert, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, czy handlowej. Cały 

proces job-coachingu opiera się na wzmacnianiu mocnych stron klienta oraz na pomocy w 

wytyczaniu realnych etapów do osiągnięcia zakładanych rezultatów. 4 

W procesie coachingu kariery, klient dzięki wsparciu coacha ma możliwość: 

• Efektywniej szukać pracy (rozwój, spójność osoby, poznanie swoich słabych i mocnych 

stron prowadzi do korzystnej autoprezentacji, ułatwia zrozumienie, w jakim zawodzie 

najlepiej się odnajdzie i będzie najefektywniejszy), 

• Nabyć kompetencje społeczne sprzyjające integracji zawodowo – społecznej, 

• Stworzyć swój indywidualny plan działania, 

• Uświadomić sobie własne kompetencje, umożliwiające spełnianie się w nowych rolach, 

wzmocnić poczucie kontroli i wpływu na własne życie, 

• Zwiększyć swoją efektywność w poruszaniu się po rynku pracy poprzez rozwijanie 

własnego potencjału, 

                                                           
4 www.hrtrendy.pl/2014/04/07/czym-job-coaching-zostac-job-coachem/ 

 

http://www.hrtrendy.pl/2014/04/07/czym-job-coaching-zostac-job-coachem/
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• Wzmocnić poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości, 

• Wzbudzić motywację do samorozwoju. 

Decydując się na spotkanie z coachem i uczestniczenie w sesjach, klient decyduje się na 

świadomą pracę nad własnym rozwojem. Wielu doradców zawodowych korzysta z technik 

coachingowych w celu ułatwienia klientowi odnalezienia się w relacjach współczesnego rynku 

pracy. Klient sam decyduje, czy poprawienie życia zawodowego stanowi dla niego priorytet. 
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Rozdział IV 
Rozmowa coachingowa w pracy doradczej. 

 

Osoby, które się zwracają do doradcy lub do coacha, przychodzą z problemami, za którymi 

stoją określone potrzeby, np. potrzeba znalezienia pracy, potrzeba zmiany pracy, potrzeba 

wyższej pensji itp. 

 Na początku określamy zakres wsparcia i jeśli decydujemy się , wspólnie z klientem, na 

to aby pracować na celach, które nie wymagają  wsparcia stricte doradczego, możemy podjąć 

się pracy, korzystając z narzędzia jakim jest rozmowa coachingowa, która jest czymś więcej 

niż tylko rozmową. 

 Podczas spotkania poruszamy się  według określonego schematu, dzięki któremu klient 

skupia się  nie tylko na swoich potrzebach, ale dąży do sprecyzowania celu, szuka rozwiązań             

i nowych opcji oraz podjęcia konkretnych decyzji. Na koniec zobowiązuje się do podjęcia 

takiego działania, na które jest gotowy i które pozwoli mu zweryfikować  to co ustalił                              

i wypracował podczas spotkania z nami. Niezależnie od przyjętego modelu konwersacji                       

w rozmowie coachingowej są obecne następujące elementy: wizja, rzeczywistość, możliwość  

i działanie. Modele konwersacji sprawdzają się nie tylko podczas sesji coachingowych, lecz 

również podczas krótkich interreakcji z klientem – 10 – 15 minutowych, które mogą przybrać 

charakter coachingowi. Przyczyniają się do zwiększenia efektywności rozmowy i zachęcają do 

celowego nastawienia na działanie.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Stoltzfus T. „Sztuka zadawania pytań w coachingu”, Wydawnictwo Aetos Media Wrocław 2012 r. str. 28 
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Rozdział V 
Narzędzia coachingowe stosowane w doradztwie zawodowym. 
 
2.1 Lejek coachingowy 

Lejek coachingowi to wizualny model rozmowy coachingowej, która zaczyna się od 

określenia celu, tj. odpowiedzi jaki jest ostateczny cel klienta. Następnie za pomocą pytań 

otwartych poszerzamy obraz sytuacji, eksplorując ją. Uzyskanie jak największej ilości 

informacji pomaga w dookreśleniu opcji i wybraniu tych, które są odpowiednie dla sytuacji 

klienta. 

W kolejnym kroku klient podejmuje decyzję  o wyborze sposobu działania i rozmowa 

kończy się , gdy klient wybiera krok lub kroki, do których realizacji się zobowiązuje 

Obrazowo interakcja z klientem oparta o model lejka  może wyglądać tak jak na poniższym 

rysunku. 

Rys.1: Lejek coachingowi 

 
 

Przykład pytań, które można zadawać w poszczególnych etapach podczas rozmowy 

coachingowej 6 

 

 

                                                           
6 Stoltzfus T. „Sztuka zadawania pytań w coachingu”, Wydawnictwo Aetos Media Wrocław 2012 r. str. 38 
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Krok 1: Pytania o cel 

• Co chcesz osiągnąć poprzez spotkania ze mną? 

• Co się zmieni gdy osiągniesz cel? 

• Jak zmierzymy Twój postęp? Po czym poznasz, że osiągnąłeś cel (że spotkania miały sens)? 

• Co chciałbyś zmienić za trzy miesiące, za pół roku(lub w innym wybranym terminie)? 

• Jak brzmi Twój cel, ten który zależy tylko i wyłącznie od Ciebie (nie od innych)? 

Krok 2: Eksploracja 

• Wspomniałeś, że….(np. straciłeś pracę..). Co doprowadziło do tej sytuacji? 

• Wspomniałeś, że czujesz się…(np. zmęczony). Co się za tym kryje? 

• Widzę, że jest to ważne dla Ciebie….Możesz powiedzieć coś więcej? Z jakiego powodu? 

Krok 3: Opcje 

• Co mógłbyś zrobić, aby zbliżyć się do Twojego celu? 

• Co jeszcze? 

• Jakie inne możliwości przychodzą Ci do głowy? 

• Jak inaczej można to zrobić? 

• Czego byś nigdy nie zrobił? 

• Jakie przeszkody czy pokusy widzisz na drodze do osiągnięcia celu? Jak możesz ich 

uniknąć lub przeciwdziałać? 

Krok 4: Decyzja 

• Możliwości, które wymieniłeś to:…Która z nich jest najłatwiejsza do zrealizowania? 

• Która jest najtrudniejsza? 

• Która najszybciej Cię doprowadzi do celu? 

• Którą opcję wybierasz? 

Krok 5: Działanie 

• Co konkretnie zrobisz? 

• Co zrobisz i kiedy? 

• Do czego chcesz się zobowiązać? 

• Jak realny jest to plan? Czy mamy omówić jakieś przeszkody? 

 

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że do momentu kroku nr 3 tj. opcji opieramy się na pytaniach 

otwartych. Dopiero w momencie, gdy klient doprecyzuje decyzję i działanie warto zadać 

pytania zamknięte, tak aby zacieśniać rozmowę i prowokować klienta do podjęcia decyzji oraz 

działania. Dodatkowo należy podkreślić , że pytania są krótkie. Całość wymaga od nas 
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kompetencji związanych z umiejętnym komunikowaniem się, szczególnie związanych                           

z aktywnym słuchaniem, dzięki któremu wiemy w jakim momencie i jakie pytania możemy 

zadać. 

 

 

2.2 Model GROW 

Jednym z popularnych modeli rozmowy coachingowej jest model GROW, którego nazwa 

stanowi skrót składający się z pierwszych liter opisujących poszczególne etapy rozmowy.  

GOAL – jak cel – jaki jest cel naszego spotkania? 

REALITY- jak rzeczywistość – gdzie jesteś teraz? 

OPTIONS – jak opcje – co możesz zrobić by osiągnąć cel? 

WILL – czyli wola - - którą opcję wybierasz dla siebie? 

Model GROW jest prostym i skutecznym schematem prowadzenia sesji coachingowej lub 

spotkania o charakterze coachingowym.  Skupia się na obiektywnych czynnikach i konkretnych 

działaniach, dlatego najlepiej sprawdza się w pracy na celach sprecyzowanych oraz 

wymiernych, tj. ustalanie planu działania czy podjęcie decyzji. Jeśli mamy do czynienia                         

z klientem, który chce popracować nad osobistą misją, pokonaniem własnych słabości lub 

innymi osobistymi celami, wówczas pracujemy mniej schematycznie. W przypadku wsparcia 

w obszarze zawodowym model GROW jest jak najbardziej adekwatnym i skutecznym 

narzędziem.7 

 

Przykład pytań możliwych do zastosowania w rozmowie według modelu GROW:  

Krok 1: Pytania o zdefiniowanie celu 

• Co chcesz osiągnąć podczas dzisiejszego spotkania? 

• Po czym poznasz, że osiągnąłeś cel? 

• Czego oczekujesz? 

• Na ile masz na to wpływ? 

 

Krok 2:  Pytania o rzeczywistość 

• Czego próbowałeś do tej pory w kontekście Twojego celu? 

• Jak to wygląda dzisiaj? 

                                                           
7 Sidor–Rządkowska M. „Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy”.  Wydawnictwo Wolters 
Kluwer, Warszawa 2018. Str. 93 
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• Co doprowadziło Cię do tego miejsca? 

• Co jest najważniejsze w tej sytuacji? 

 

Krok 3: Pytania o opcje 

• Jakie masz możliwości? 

• Co możesz zrobić? Co jeszcze? 

• Co by było gdybyś na wszystko miał wpływ? A co  gdybyś miał nieograniczone 

możliwości? 

• Jakie są wady i zalety wymienionych rozwiązań? 

• Kto mógłby Ci pomóc? 

• Jakie widzisz zagrożenia a  jakie korzyści tych rozwiązań? 

 

Krok 4: Decyzja i zobowiązania 

• Którą możliwość wybierasz? 

• Co zrobisz? 

• Jaki będzie Twój pierwszy krok? 

• W skali od 1 do 10 na ile osiągnąłeś cl spotkania? 

 

Niezależnie od tego na jaki model rozmowy się zdecydujemy, warto aby na początku skupić 

się na jednym schemacie i jak najczęściej go praktykować. Praktyka pozwala osiągnąć moment, 

kiedy w sposób naturalny i elastyczny, będziemy używać wybranego schematu podczas 

rozmowy czy interreakcji z klientem.8 

 

2.3 Biała kartka – czyli jak sprawnie ustalić cel z klientem, który nie wie czego chce 

Często osoby, które zwracają się o pomoc do coacha czy doradcy zawodowego czują się 

zagubione w życiu i zamiast spełnienia i satysfakcji, borykają się z wieloma problemami dnia 

codziennego. Rozpoczęcie procesu wsparcia od pytania czego pragniesz? O czym marzysz? 

Wydaje się nie na miejscu, gdyż to, z czym się mierzy klient w danym momencie, to jak 

najszybsze rozwiązanie problemu. W takim wypadku jednym z bardzo prostych i szybkich 

narzędzi, które można przeprowadzić w ciągu 20 minut jest biała kartka. Kładziemy przed 

klientem czystą kartkę papieru. Pośrodku rysujemy pionową linię dzieląca kartkę na dwie 

części. Lewą stronę tytułujemy „czego nie chcę” i prosimy klienta aby wypełnił (wszystkie 

                                                           
8 Stoltzfus T. „Sztuka zadawania pytań w coachingu”, Wydawnictwo Aetos Media Wrocław 2012 r.  
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rzeczy, sytuacje), których nie chce w swoim życiu. Następnie prawą stronę kartki tytułujemy 

„czego chcę”  i prosimy aby wypisał tu czego pragnie. Klient może w prosty sposób odwrócić 

antycele zmieniając je na cele lub wpisać te, które być może już pojawiły się w jego głowie. 

To proste narzędzie pozwala klientowi na wypuszczenie powietrza z emocjonalnego balona 

oraz przyjrzenia się „czarno na białym” sytuacji, w której się znajduje i przejścia od negacji do 

konstruktywnego procesu myślowego 

 

2.4 Koło życia  

Koło rozwoju pozwala dokonać klientowi samooceny kluczowych dla niego obszarów życia, 

najczęściej jest nazywane kołem życia. Dzięki niemu klient może dokonać oceny swojej 

rzeczywistości, wybrać obszar będący dźwignią dla pozostałych, doprecyzować cele zarówno 

te, w których osiągnięciu będziemy go wspierać, jak i te, które będzie mógł osiągnąć 

samodzielnie. W wyniku pracy z kołem życia, klient będzie mógł stworzyć  plan działania                     

i zdecydować jakie kroki podejmie, aby zbliżyć się do realizacji swojego celu.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Cywińska A. ,Majewska S., Pępiak-Kowalska K., Szwec E. „Coaching” Wydawnictwo Fundacja FCC, Lublin 2014 r. 
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Rys.2 koło życia 

 

    

Ponieważ koło życia pozwala klientowi dokonać samooceny w kluczowych dla niego 

obszarach życia, zarówno ilość tych obszarów oraz ich nazwy zależą od indywidualnej sytuacji 

klienta. W początkowej pracy z tym narzędziem można posiłkować się zaproponowanymi  na 

rysunku obszarami. Każdy z zaproponowanych obszarów może mieć różne znaczenie                          

w zależności od klienta, z którym pracujemy. Warto też pamiętać, że nie wszystkie wymienione 

obszary mogą być obecne w życiu osoby, którą wspieramy.  Koło może inaczej wyglądać  dla 

osoby samotnej, matki lub ojca . Również obszar związany z pracą może być rozumiany inaczej 

przez osoby bezrobotne, a inaczej przez osoby chcące zmienić pracę.10 

Należy pamiętać aby zawsze doprecyzować ilość obszarów kluczowych dla życia klienta 

oraz ich znaczenie. Możemy pomóc w doprecyzowaniu zadając pytania: Jak rozumiesz ten 

obszar? Co jest w nim obecne? Kto jest w nim obecny? Pracę z kołem życia zaczynamy od 

poproszenia klienta o określenie poziomu zadowolenia z każdej wymienionej w nim dziedziny 

życia. 

                                                           
10 Sidor–Rządkowska M. „Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy”.  Wydawnictwo Wolters 
Kluwer, Warszawa 2018. Str. 96 
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Przykładowa sekwencja pytań jakie możemy użyć 

• Jaka jest Twoja satysfakcja / zadowolenie w każdym z tych obszarów? 

• Oceń ją na wybranej przez siebie skali (np. 1- 10, 0 – 100%) 

• Co widzisz patrząc na swoje koło? 

• Które obszary wpływają na siebie wzajemnie? 

• Co łączy te wszystkie obszary? 

• Która z zaznaczonych części w największym stopniu wpływa na pozostałe? 

• Wypisz 10 – 15 działań, których możesz się podjąć aby zwiększyć w wybranym obszarze 

swój poziom zadowolenia/ satysfakcji. 

• Które z wymienionych działań jest najłatwiejsze dla Ciebie? 

• Które jest najtrudniejsze? 

• Które działanie jest najbardziej efektywne tj. najszybciej przybliży Cię do celu(niezależnie 

od tego czy jest trudne czy łatwe)? 

• Wybierz z nich 3 działania możliwe do zrobienia w najbliższym czasie. 

• Wybierz jedno działanie, które zaczniesz wykonywać już dziś. 
 

 

2.5 Metoda 6 kapeluszy de Bono 

Twórcą metody sześciu kapeluszy jest Edward de Bono, maltański lekarz, światowej sławy 

autorytet w dziedzinie kreatywnego rozwiązywania problemów, to on opracował termin 

myślenia lateralnego. Idea jest pomocna w twórczym podejściu do rozwiązywania problemów, 

w prosty sposób wskazuje sześć możliwości, w jakich można postrzegać dany problem. 
Metoda jest skuteczna, prosta i praktyczna, zachęcam do stosowania jej w środowisku 

edukacyjnym. Dzięki sześciu kapeluszom możemy zmienić dyskusję ze zwykłego argumentowania 

i bronienia racji, w dyskusję bardziej konstruktywną. Idea polega na przyjęciu „sztucznego” stanowiska 

w danej sprawie. Stosowanie metody pozwala uniknąć emocjonalnego związania z obroną własnych 

racji przy jednoczesnym wyrażaniu swoich uczuć (w wybranym kapeluszu), bez przejmowania się tym, 

jak odbiorą to koledzy. Pokazuje także, jak sprawnie potrafimy zagospodarować czas na twórczy 

wysiłek, wprowadzić porządek tworzenia bez obawy, że pominiemy któryś z aspektów problemu. 

 

Kapelusz biały: 

Dzięki myśleniu spod białego kapelusza poznajemy fakty i liczby, odsuwamy 

interpretacje.  Myślenie zgodnie z zasadami tego kapelusza zmusza nas do rozgraniczenia 
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faktów od ich ekstrapolacji i interpretacji. Unikamy stosowania argumentowania przytaczanych 

przez nas danych, również nie dokonujemy interpretacji faktów, lecz podajemy suche 

informacje, bez otoczki interpretacyjnej. Myślenie spod białego kapelusza umożliwia nam 

stosowanie faktów domniemanych, które powinny zostać odpowiednio zaakcentowane                         

i potwierdzone. Musimy pamiętać o dwustopniowej hierarchii faktów: domniemane                                

i potwierdzone. Nie możemy wyrażać swoich myśli i opinii, ale powinniśmy w ramach faktów 

przekazać opinie innych osób. Zabrania się przedstawiania faktów, aby poprzeć określony 

punkt widzenia. Myślenie spod białego kapelusza pozwala na osiągnięcie dyscypliny                       

i ukierunkowania.  W trakcie przedstawiania sytuacji i faktów staraj się zachować bardziej 

neutralnie i obiektywnie. Neutralność, którą powinniśmy się wykazać, warunkuje włożony 

przez nas kapelusz koloru białego. 

Kapelusz czerwony: 

Myślenie spod czerwonego kapelusza ingeruje we wszystkie kwestie, które związane są                       

z emocjami, odczuciami i nieracjonalnymi aspektami myślenia. Akceptujemy, szanujemy to, 

co myślimy, czynią to samo osoby słuchające naszych wypowiedzi. Nie tłumaczymy się, gdyż 

pozwalamy pokazać swoje emocje. Emocje niekontrolowane zaburzają nasz sposób myślenia  

i negatywnie wpływają na podejmowane decyzje. Kiedy w sposób kontrolowany, myśląc                      

z czerwonym kapeluszem, mówimy o emocjach, intuicji, przeczuciu i odczuciach, pozwalamy 

wyrazić emocje i w odpowiednim momencie skończyć ich uzewnętrznianie. Poddajemy się 

emocjom na określoną przez nas chwilę, sami wyznaczamy czas jej trwania. Działając pod 

wpływem emocji, bez czerwonego kapelusza, nie mamy wpływu na czas trwania i zakończenia 

wypowiedzi nasyconej emocjami. Należy pamiętać, iż zabrania się usprawiedliwiania emocji, 

próby argumentowania mogą zostać odebrane, jako fałszywe. 

Kapelusz czarny: 

Myślenie spod czarnego kapelusza jest negatywne, ale nie emocjonalne. Taki sposób myślenia 

wymaga od nas podania logicznych i uzasadnionych informacji. Pozwalamy sobie na 

negatywne myślenia w sposób kontrolowany, ale świadomy. Faktom obiektywnym                                

i pozytywnym, należy udowodnić ich błędność lub niemożność zastosowania w praktyce. 

Wyrażanie informacji negatywnych powinno odbywać się w sposób obiektywny. Pojawi się 

zatem pytanie czy najpierw zakładamy kapelusz czarny czy myślimy z kapeluszem żółtym. 

Prostszym sposobem wydaje się najpierw czarny, aby podważyć fakty. Pomysł, przez to może 
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szybko upaść. Podajemy pomysł, fakty i płynące z niego korzyści. Dopiero potem lepiej działać 

przez czarny kapelusz. 

Kapelusz żółty: 

Patrzymy, że warto coś zrobić w przyszłości, spekulujemy w sposób pozytywny. Aspekt 

pozytywny nie wynika z zobaczenia zalet, ale jest on zakładany z góry. Należy szukać 

optymistycznych cech, założeń, gdyż zawsze mimo pierwszego wrażenia, dostrzeżemy 

pozytywy mogący mieć ogromne znaczenie. Musimy spoglądać na wszystko od logiczno-

pozytywnego myślenia do huraoptymizmu. Pozytywne sugestie należy oznaczyć stopniem 

prawdopodobieństwa: potwierdzony, bardzo-prawdopodobny, prawdopodobny, są spore 

szanse, istnieje taka możliwość, nikłe szanse lub perspektywa długofalowa. Powinniśmy dążyć 

do uzasadnienia swojego optymizmu, ale nie za wszelką cenę. Myślenie konstruktywne podlega 

żółtemu kapeluszowi, niesie ze sobą pozytywną zmianę. Tworzymy propozycje i pozytywnie 

je uzasadniamy. 

Kapelusz zielony: 

Zielony kapelusz odpowiada za kreatywność. Osoba, która go wkłada, ma na celu świadome 

szukanie zmian i nowego podejścia do rozważanego problemu. Odnalezienie nowego podejścia 

wymaga szukania najlepszej alternatywy, a nie zadowalania się pierwszym rozwiązaniem. 

Założenie zielonego kapelusza często nie wystarczy, aby pojawiły się nowe pomysły. 

Kreatywność dla jednego jest czymś naturalnym, dla innych wymaga ćwiczeń. Wynika to                      

z typowego schematu działania mózgu, w którym kreatywność nie jest stanem zbyt częstym. 

Dzięki technikom wspierającym powstawanie nowych pomysłów można pobudzić 

kreatywność. 

Kapelusz niebieski: 

Niebieski kapelusz myślowy Ostatnim kapeluszem, który spina pozostałe, jest niebieski 

kapelusz myślowy. Jego rola to organizacja procesu myślenia i czuwanie nad jego efektywnym 

przebiegiem. Dokonuje się tego, między innymi, poprzez wybieranie i ustalanie kolejności 

użycia poszczególnych kapeluszy myślowych. Niebieski kapelusz przekształca bezładną debatę 

w zorganizowany proces myślowy. Początek jego działania to ustalenie struktury procesu 

myślenia i sposobu tworzenia obrazu sytuacji, poprzez wszystkie kapelusze. Następnie 

niebieski kapelusz odpowiada za pilnowanie reguł i zażegnanie sporów, co pozwala na sprawne 

podążanie ustaloną ścieżką rozważań. W trakcie i na końcu, określa on, w którym punkcie 
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rozważań się znajdujemy i co zostało osiągnięte. Wszystko po to, aby, przy w miarę niewielkim 

wysiłku, proces myślenia dawał najlepszy możliwy rezultat.  
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Rozdział VI 
Korzyści z coachingu w poradnictwie zawodowym. 
 

Coraz częściej obecność coachingu w poradnictwie zawodowym nie powoduje absolutnie 

odejścia od wsparcia czysto doradczego. Zastosowanie wybranych modeli, technik czy 

narzędzi coachingowych może wzmocnić pozycje doradcy, uczynić jego pracę bardziej 

skuteczną i efektywną oraz pozwolić na osiąganie, w możliwie krótkim czasie, korzyści 

zarówno przez klienta jak i doradcę.11 

Rozwinięcie warsztatu doradczego o kompetencje coachingowe może przynieść wymierne 

korzyści dla doradcy zawodowego w postaci: 

• skutecznych i efektywnych pojedynczych spotkań z klientem oraz całych procesów 

doradczych, 

• wzrostu satysfakcji doradcy wynikającej z jego pracy, 

• wyzwolenia kreatywności w pracy i działaniu, 

• zapewnienia stałego rozwoju, 

• przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, 

• budowania własnej gotowości do podejmowania zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Kukla D. ,Duda W. „Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016 r. 
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Zakończenie 

 
Rozwój jest warunkiem zmiany, a metoda coachingu jest nowym sposobem, który 

można z powodzeniem zastosować we współczesnym doradztwie zawodowym. Dzisiejszy 

rynek pracy podlega ciągłym zmianom, zatem i poradnictwo zawodowe powinno być coraz 

lepiej organizowane. Stale wzrasta znaczenie całożyciowego rozwoju, ponieważ pojawiają się 

nowe oczekiwania rynku pracy. Specjaliści zajmujący się rozwojem zawodowym i osobistym 

koncertują się na ulepszaniu metod pracy z jego uczestnikami.  

Metody, narzędzia rozwiązania stosowane w doradztwie zawodowym są na bieżąco 

dostosowywane  do subiektywnych potrzeb klientów. Współczesne doradztwo zawodowe 

akceptuje przede wszystkim indywidualne podejście do każdego klienta. Tradycyjne doradztwo 

wspierało głównie osoby mające deficyty kwalifikacji, umiejętności praktycznych                                    

i społecznych. Dziś coraz częściej klientem doradcy zawodowego jest osoba dobrze 

wykształcona, posiadająca doświadczenie zawodowe, kompetencje, a tym samym bardziej 

wymagająca, formułująca konkretne oczekiwania. Standardowy proces doradczy nie zawsze 

spełni oczekiwania takich klientów. Profesjonalny doradca zawodowy w tej sytuacji 

wykorzystuje bardziej pogłębione metody oddziaływania, stosując m.in. opisane narzędzia 

coachingowe. Doradztwo zawodowe i coaching mają często te same zadania, jednak nie ma 

potrzeby aby je utożsamiać. Coraz częściej doradcy zawodowi w swojej pracy odrzucają 

dyrektywny styl doradztwa, a przyjmują styl nastawiony na proces, bliskie relacje, pogłębione 

analizy. Zarówno w coachingu jak i doradztwie zawodowym używa się wielu metod, technik i 

narzędzi podobnych, a niejednokrotnie tych samych. Doświadczenia praktyków w dziedzinie 

doradztwa zawodowego wykorzystujących elementy coachingu w procesie doradczym 

wskazują na bardzo korzystne efekty pracy. Przede wszystkim optymalizują pracę z klientem.   

Tak realizowane doradztwo zawodowe przyczynia się do zmiany postaw klientów, które 

przejawia się w samodzielnym podejmowaniu decyzji, formułowaniu realnych celów, 

świadomym wykorzystaniu własnych zasobów. 
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