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Darmowy ex-book wydany przez Expert Coaching.  Może być rozsyłany i 

powielany pod warunkiem utrzymania formy i treści ex-booka bez zmian.   
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Witaj 
 

 

Właśnie czytasz prawdopodobnie pierwszy tak kompletny i praktyczny 

poradnik informujący o  użyteczności coachingu i jego realizacji. 

Przygotowaliśmy go z takim zamysłem abyś w jednym miejscu 

znalazła/znalazł szeroki zestaw informacji i wskazówek oraz odpowiedzi 

na nurtujące pytania związane z coachingiem jako bardzo naturalnym i 

skutecznym  narzędziem rozwoju osobistego oraz osiągania celów. 

 

W materiale tym znajdziesz wyjaśnienie co to jest  coaching, jak wygląda 

w praktyce oraz jakie korzyści ze sobą niesie. Znajdziesz też tutaj dwa 

testy. Pomogą Ci one sprawdzić w jakim stopniu jesteś gotowa / gotowy 

do coachingu i jak do niego się przygotować.  

 

Koniecznie zajrzyj do rozdziału „Czym się kierować przy wyborze 

coacha”. Załączone wskazówki pomogą Ci ocenić prawdziwą jakość 

oferowanej usługi i wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla siebie.  

 
Życzymy szerokiej drogi do życiowej satysfakcji  

 
Joanna Moroń coach ACC  ICF  / Jacek Florysiak Coach ACC  ICF  

 

 

 

 

                                            Spis treści 

 

Wstęp: Jak coaching może pomóc  Tobie realizować  marzenia  i cieszyć 

się życiem ? 
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Wstęp  -  Jak coaching może pomóc Tobie realizować 

marzenia i cieszyć się życiem ? 

Każdy  z nas ma swoją historie życia. W każdej historii są radości i 

smutki, sukcesy i porażki. A co opowiada  Twoja historia? 

 

Jak  czujesz się teraz? Co Ciebie zadowala a co powoduje dyskomfort? 

Jakiego rodzaju emocje towarzyszą Ci w ciągu dnia? Jaki poziom 

satysfakcji odczuwasz z miejsca  w jakim jesteś ?   

A może chciałbyś znaleźć się w innym miejscu albo sytuacji? Stworzyć lub 

poprawić relacje z partnerem lub rodziną? Spełnić swoje osobiste 

marzenie dotyczące edukacji, życiowej roli, spełnionej relacji, sukcesu 

zawodowego albo stanu materialnego.  

 

Różnica między miejscem,  w którym jesteś obecnie a Twoimi marzeniami 

jest bardzo ważna. Może być źródłem emocji  złości,  frustracji, depresji  

albo chęci do zmiany i do lepszego życia. Żeby wykorzystać tą energię w 

pozytywny i budujący sposób muszą być spełnione 4 warunki: 

 

1. Powinieneś znać swoje potrzeby, wartości, silne strony, role życiowe  

i  autentyczne cele czyli mieć wysoką świadomość siebie 

2.  Powinieneś akceptować siebie   

3. Powinieneś wiedzieć co jest dla Ciebie najważniejsze. 

4. Powinieneś mieć świadomość  przeszkód  uniemożliwiających  Ci 

realizację twoich marzeń (np. przekonania, emocje, poczucie wartości) 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne działania i rozwój są możliwe, ale w większości przypadków mało 

efektywne. W natłoku myśli, emocji, nawyków i informacyjnego szumu często 

nie jesteśmy w stanie skonfrontować się ze sobą  i wykorzystać swojego 

potencjału. I tutaj właśnie jest miejsce dla coachingu. Poprzez rozmowę opartą  

na  szacunku  i szczerości coach pomoże odkryć Twoją najlepszą drogę do 

osiągania celów. Coach niczego nie radzi, natomiast poprzez pytania i pomoc w 

formułowaniu celów inspiruje Ciebie od odkrywania Twoich indywidualnych 

zasobów do zmiany.  

 

Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego 

działania. Jeśli nie ma działania to tak naprawdę  

nie podjąłeś decyzji.  

                                                                                       A. Robbins 

Właśnie podejmowanie właściwych decyzji i inspirujących działań  jest 

kluczowe dla naszego życia. Podjęte przez nas 

decyzje powinny być w pełni zgodne z nami. 

To znaczy z naszymi głębokimi przekonaniami 

i wartościami. Jeżeli nie będą, to nasza 

motywacja szybko wyparuje a działania będą  

po prostu nieskuteczne. 

Zobacz naszą krótką prezentację video i 

pobierz STĄD bezpłatny ex-book z 

ćwiczeniami, które pomogą Ci odkryć  Co 

jest dla Ciebie najważniejsze 

 

https://www.facebook.com/Expert-Coaching-933600746653525/timeline/
http://www.expertcoaching.pl/
http://media.wix.com/ugd/0c4ee1_0d3418e816514357bf7471c3d31f41c9.pdf
http://media.wix.com/ugd/0c4ee1_0d3418e816514357bf7471c3d31f41c9.pdf
http://media.wix.com/ugd/0c4ee1_0d3418e816514357bf7471c3d31f41c9.pdf
http://media.wix.com/ugd/0c4ee1_0d3418e816514357bf7471c3d31f41c9.pdf
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Jeżeli masz odwagę skonfrontować się ze sobą to zapraszamy do wykonania  

poniższego ćwiczenia. Tylko doświadczanie siebie daje szanse na zmianę. 

Zdobywanie wiedzy poprzez książki , Internet i szkolenia jest ważne , ale daje 

tylko wiedzę, natomiast zmiana wymaga umiejętności. Umiejętności można 

zdobyć tylko poprzez stosowanie wiedzy czyli praktykę. 

Ćwiczenie 1- Spotkanie ze swoim Ja 

Zapewnij sobie spokojne otoczenie. Wyłącz telefon i komputer. 

Weź 3 głębokie i powolne oddechy.  Stań przed lustrem i patrząc sobie głęboko 

w oczy wypowiedz głośno zdanie:  

 

 

Jakie myśli się pojawiają? Jak się  czujesz mówiąc te słowa? Na czym się 

koncentrujesz?  Czy pojawia się dyskomfort czy poczucie zadowolenia ? 

 

Teraz zapisuj te myśli przez 3-5 minut. Koniecznie zrób to ręcznie, nie używaj 

komputera. Jeżeli  mocno zaangażowałeś/zaangażowałaś się w to ćwiczenie to 

pojawią się idee, cele a nawet motywacja. Zawsze pojawiają się pozytywne lub 

negatywne emocje. Są one bezcennymi wskazaniami tego, co jest dla Ciebie 

ważne.  

 

Odpowiedz następnie na pytania: 

1. Jaki pojawił pomysł na życie lub cel ? 

2. Jaka jedną małą z rzecz możesz zrobić dzisiaj lub jutro aby wejść na drogę 

do zmiany? 

 

Gratulujemy – przeprowadziłeś / przeprowadziłaś mini sesję coachingową 

 

Co dalej będziesz robił z tą wiedzą to zależy tylko od Ciebie.  

Zwykle nasze nawyki i emocje blokują dalszy rozwój.  Potrzebna jest energia z 

zewnątrz, która pozwala wejść na wyższy poziom życia. W całej historii 

ludzkości różne osoby szukały wsparcia w relacji ze starszyzną plemienia, 

kapłanami, szamanami, duchowymi guru itd.  

W XX wieku powstał coaching. Metoda oparta na  tysiącach lat doświadczeń i 

współczesnej nauce. Dająca szanse na rozwój poprzez  koncentrację na celach 

klienta, dobrą relację, szacunek i branie odpowiedzialności za swoje działania.  

 

Coaching teraz jest dostępny również dla Ciebie 

 

Dowiedz się więcej o zasadach coachingu na następnych stronach. 

 

Mogę kształtować swoje życie  
dokładnie tak, jak chcę, 

we wszystkich dziedzinach:  

relacji, rodziny, pracy i dobrobytu 

https://www.facebook.com/Expert-Coaching-933600746653525/timeline/
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1. W każdej sytuacji masz co najmniej 2 rozwiązania 

(albo 3) 

Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany  

na pracę przy osiąganiu celów kogoś innego. 

                                                                                            Brian Tracy 

Historia 1. Karolina myślała o zmianie pracy. W obecnej nie znajdowała ani 

satysfakcji ani zadowalającej ją pensji. Koleżanki dziwiły się, że tak długo tkwi 

w tym samym urzędzie, gdzie w dodatku nie doceniali jej wielu umiejętności. 

Karolina czuła, że żyje w marazmie, ale przez wiele lat nie podejmowała żadnych 

kroków licząc, że COŚ się zmieni…. W końcu Karolina wzięła sprawy w swoje ręce 

- wróciła do swojej pasji z lat studiów i znalazła formułę aby na tym zarobić.  

Dzisiaj Karolina jest właścicielką sieci osiedlowych klubików dla maluchów. 

Pomysł z godzinową opieką nad dziećmi okazał się strzałem w 10. Karolina 

wstaje codziennie do pracy z radością, poczuciem spełnienia i nowymi 

pomysłami na rozwój swojego biznesu. Jedyne czego dziś żałuje to tych kilku lat, 

które zmarnowała kręcąc się w kółko i nie podejmując żadnych sensownych 

kroków naprzód. 

 

Historia 2. Monika żyła z dnia na dzień. Zawsze wykonywała to, co jej się 

wydawało, że trzeba, bo tak mówili rodzice, przyjaciele, pracodawca. 

Teoretycznie miała wszystko co jej do szczęścia potrzeba. Często jednak 

przychodziły do niej myśli, że czegoś w jej życiu brakuje i zamiast radości 

najczęściej odczuwa rozczarowanie i brak entuzjazmu. 

 

 

 

Monika zaczęła intensywnie poszukiwać rozwiązań i sposobów na zmianę 

swojego nastroju. Pewnego dnia odkryła, że jedną z czynności, która 

wykonywała mechanicznie każdego dnia (gotowanie zdrowych posiłków dla 

rodziny) może wykorzystać w bardzo użyteczny i rozwojowy dla siebie sposób. 

Dziś – 3 miesiące od decyzji o zmianie - prowadzi prelekcje w klubie dla kobiet 

zainteresowanych zdrowym stylem żywienia i kwitnie . 

 

Zarówno Karolina jak i Monika uświadomiły sobie w jakimś punkcie życia, że 

odczuwają niezadowolenie i frustrację.  Pierwsza przez kilka lat zwlekała z 

podjęciem zdecydowanych działań, druga od razu intensywnie szukała 

rozwiązań. Ostatecznie obie osiągnęły podobny poziom życiowej satysfakcji.  

 

Z pewnością w Twoim życiu także zdarzyła się taka chwila, kiedy poczułaś / 

poczułeś, że chcesz czegoś innego. 

 

 Czy przypominasz sobie swoje myśli i działania z tamtego okresu ?  

 

Czy wyglądało to tak: jest jak jest, po co zmieniać, po co coś robić i 

podejmować wysiłek?   

A może tak: chcę coś zmienić, podejmuję zobowiązanie, że ……… (schudnę, 

poprawię relację z partnerem, zacznę dbać o siebie, znajdę nową pracę).  

Lub: 

Po jakimś czasie lub po natrafieniu na jakąś przeszkodę – Twoja motywacja 

jednak opadała i plan został zrealizowany tylko częściowo.  

https://www.facebook.com/Expert-Coaching-933600746653525/timeline/
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"Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz albo sobie 

współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent.  

Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą,  

która zatrzyma Twój rozwój. Wybór należy do Ciebie”  

                                                                                Wayne   Dyer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W każdej chwili swojego życia masz 3 opcje  rozwoju osobistego do 
wyboru:  
1. Pozostać w tym samym miejscu – czekając aż wydarzy się    coś co 
sprawi, że będzie Ci lepiej. 
2. Pracować nad sobą samodzielnie - zwykle jest to  mało efektywne i 
bardzo długotrwałe 
3. Poszukać wsparcia coachingowego. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Expert-Coaching-933600746653525/timeline/
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Aby osiągnąć rzeczy których dotąd nie osiągnąłeś, 

 musisz zacząć robić rzeczy których dotąd nie robiłeś 

 

Praca nad sobą w procesie realizowania spełnionego życia wymaga bardzo 

wysokiej świadomości czyli tego, co nami kieruje  i jak reagujemy na różne 

bodźce. Żyjemy zgodnie ze swoimi przekonaniami, wartościami i nawykami. 

Niektóre z nich zostały nam wszczepione przez rodziców, szkołę lub otoczenie. 

Mogą wśród nich być  negatywne a nawet destrukcyjne nawykowe sposoby 

reakcji. Jednak przyzwyczailiśmy się do nich. Uważamy, że są naszą jedyną 

prawdą i możliwością. Tworzą one naszą strefę komfortu, w której możemy czuć 

się źle, ale daje ona iluzję bezpieczeństwa. W konfrontacji z rzeczywistością 

może to powodować brak satysfakcji z życia, pogorszenie zdrowia,  konflikty, 

negatywne  relacje, niezdolność do realizacji celów, brak świadomości swoich 

silnych stron. Skorzystanie z profesjonalnego, zewnętrznego wsparcia niesie 

możliwość zidentyfikowania mechanizmów, przekonań, które nie służą Tobie, a 

których samodzielne odkrycie, a następnie zmienianie mogłoby być niezwykle 

trudne. Towarzyszenie profesjonalnego coacha daje Klientowi potężną szansę 

na pokonanie wewnętrznych przeszkód, odkrycie  jego potencjału do zmiany i 

uruchomienia motywacji do jej przeprowadzenia, identyfikację prawdziwych 

celów  i najlepszych strategii działania.  

 

 

 

 

2. Co to jest „coaching”, na czym w praktyce polega i jakie 

korzyści przynosi?  

 

W literaturze istnieje bardzo wiele różnych definicji coachingu. Powoduje  to  

bardzo wiele nieporozumień. Najkrócej mówiąc, coaching jest wspieraniem w 

osiąganiu celów i pokonywaniem wewnętrznych przeszkód. Jest oparty na 

dobrej relacji między klientem i coachem oraz podnoszeniu samoświadomości 

i odpowiedzialności klienta. Istnieje wiele metod i rodzajów coachingu, 

najważniejsza jest jednak skuteczność i bezpieczeństwo Klienta, które są 

zagwarantowane wówczas gdy coach działa w  oparciu o nadrzędny kodeks 

etyczny (sprawdź tutaj przykład kodeksu International Coach Federation). 

 

A oto jeszcze dwie definicje coachingu : 

"Coaching jest procesem pomagania ludziom w wykonywaniu zadań w 
możliwie jak najbardziej skuteczny sposób. Obejmuje on wydobywanie 
mocnych stron (doskonalenie słabszych), pomaganie w omijaniu lub 
neutralizowaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągania osobistej 
doskonałości oraz ułatwianie efektywnego funkcjonowania"  

Robert Dilts 

 

„Coaching to inspirowanie, wzmacnianie i aktywowanie ludzi, którzy silnie 

orientują się na przyszłość i konsekwentnie działają w teraźniejszości. 

Coaching to poszerzanie granic ludzkich możliwości, aby dokonały się zmiany 

w życiu jednostek, ich organizacji i w ich świecie. To wywieranie wpływu na 

ludzkie wizje i wartości oraz oferowanie im skutecznej  pomocy w stworzeniu 

na nowo ich osobowości, ich sposobu myślenia i ich zachowań tak, aby dawały 

im szansę osiągać to, co chcą osiągać.”  

                                                                                                           Robert Hargrove 

https://www.facebook.com/Expert-Coaching-933600746653525/timeline/
http://icf.org.pl/pl98,kodeks-etyczny-icf.html
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Na czym w praktyce polega coaching ? 
 

Coaching to w praktyce rozmowa oparta na dobrej relacji, w  której coach przy 

użyciu pytań pomaga Klientowi odkrywać najlepsze sposoby osiągania celów 

i pokonywania przeszkód. Profesjonalny coach znacznie więcej słucha i 

obserwuje niż mówi, bo wie, że w tej relacji najważniejszy jest Klient, jego 

potrzeby i cele. Profesjonalny i doświadczony coach zawsze dopasowuje 

narzędzia do celu, potrzeb, oczekiwań i gotowości Klienta.  

 

Kompletny proces coachingu z punktu widzenia klienta obejmuje:  

1. Pracę nad wytyczeniem celu 

2. Odnalezieniu źródeł motywacji i zaangażowania ich do jego realizacji  

3. Konsekwentne działania prowadzące do jego wykonania  

 
 

Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia 

 i podjęcie działania 

                                                                                   Walt Disney 

 

Ile czasu trwa coaching ? 
 

Coaching z założenia jest narzędziem nastawionym na doprowadzanie do 

osiągania celów – dlatego ilość spotkań jest zależna od tego na ile Klient 

przybliżył się do wyznaczonego przez siebie celu i jakiego wsparcia 

potrzebuje. W praktyce proces trwa najczęściej ok 6-12 sesji. Należy 

jednak podkreślić, że ostateczna ilość sesji jest indywidualna dla każdego 

Klienta. Jedna sesja trwa zazwyczaj nie więcej jak 1 h, a spotkania 

odbywają się co tydzień lub 2 tygodnie. 

  

Jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki spotkaniom z 

coachem? 

W rezultacie coachingu stajesz się (bardziej) świadomy swoich wartości 

i zasobów. Odkrywasz przekonania, które do tej pory blokowały Twoje 

działania i zastępujesz je takimi, które są dla Ciebie wspierające. Dzięki 

temu w pełni wykorzystujesz swój potencjał we właściwy dla siebie 

sposób, a zmiany zachodzą znacznie szybciej niż przy samodzielnej 

pracy. Rezultatem tego może być: 

 łatwiejsze określanie i osiąganie wyznaczonych celów 

 szybsze podejmowanie właściwych decyzji 

 większa pewność siebie i swoich umiejętności 

 satysfakcjonujące relacje interpersonalne z innymi 

 poczucie bycia spełnionymi i życie w zgodzie z samym sobą 

 poprawa efektywności działania  

 

 

CEL

MO

TY
WACJA 

DZIAŁANIE

https://www.facebook.com/Expert-Coaching-933600746653525/timeline/
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3. Fakty i mity na temat coachingu 

W świadomości społecznej istnieje wiele przekonań na temat coachingu. 

Poniżej możesz zapoznać się z najbardziej istotnymi faktami i mitami na temat 

tej metodologii. 

 

FAKT nr 1 :  

Coaching generuje zmiany i koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości 

oraz poszukiwaniu rozwiązań – PRAWDA   

Celem coachingu jest wprowadzenie zmian, poprawa jakości wykonywanej 

pracy lub ogólnego funkcjonowania, zmaksymalizowanie tego, co dobre i 

wyeliminowanie tego, co niechciane.  

„Co by Ci pomogło dotrzeć do celu?” 

 

FAKT nr 2:  

Coaching wydobywa i uruchamia niewykorzystane zasoby Klienta - PRAWDA  

Z coachingu korzystają klienci, którzy konfrontują się z określonym 

wyzwaniem. Proces coachingowy pomaga im pokonać te trudności, przybliża 

ich do osiągnięcia celów. Rolą coacha jest wydobywanie pokładów energii i 

pokierowanie Klienta do maksymalnego wykorzystania wszystkich jego 

zasobów.   

„Zrób to co chcesz korzystając z tego co już masz”  

 

Ten, kto pokonuje innych, jest silny.  

Ten, kto pokonuje siebie, jest potężny. 

 

 

 

 

 

FAKT nr 3: 

 Podstawą udanego coachingu jest wola i zaangażowanie Klienta do podjęcia 

działań - PRAWDA   

Klient, który oczekuje zmiany, angażuje się  i podejmuje  w tym kierunku 

wysiłek. Tylko wtedy jest odpowiednia przestrzeń na coaching. 

Właściwie prowadzony coaching z zaangażowanym klientem gwarantuje 

osiągnięcie celu. Chociaż nie jest wykluczone, że po drodze klient uświadomi 

sobie, że wcale nie chce go osiągnąć, że tak naprawdę chce czegoś innego, 

czego do tej pory nie był świadomy. To właśnie rolą coacha jest takie 

poprowadzenie Klienta aby ten uświadomił sobie czego tak naprawdę chce, 

jakie są jego wartości, cele i oczekiwania. 

 „Co Cię motywuje do tej zmiany ?” 

 

FAKT nr 4:  

Narzędzie coachingu są na tyle elastyczne i różnorodne, że istnieje 

możliwość wyboru najbardziej optymalnych i skutecznych w zależności od 

typu osobowości i stylu działania Klienta – PRAWDA   

Profesjonalny i doświadczony coach, świadomy typu osobowości i stylu 

działania Klienta dobierze najbardziej optymalne i wspierające narzędzia.   

„W jaki sposób to, czego dowiedziałeś się o sobie wpłynie na Twój kolejny 

krok?”  
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Mit nr 1: Coach musi się znać na temacie Klienta. NIEPRAWDA 

Wiele osób przekonanych jest, że coach, który nie ma wiedzy fachowej z ich 

dziedziny, nie jest w stanie im pomóc. Tymczasem coach nie musi mieć wiedzy 

z dziedziny, w której chce rozwijać się klient. Istotą coachingu jest przekonanie, 

że klient sam ma wszystkie zasoby potrzebne mu do tego, by pokonać swoje 

trudności i osiągnąć cele. Zadaniem coacha jest je wydobyć i maksymalnie 

wykorzystać dla dobra klienta. 

 

MIT nr 2:  

Coaching jest dobry na wszystko i dla wszystkich. Jeśli tylko zacznę korzystać 

z niego, mogę być pewna / pewny, że uzyskam to czego chce. NIEPRAWDA 

Coaching jest skuteczny i pożądany tylko w określonych sytuacjach.  Tam gdzie 

nie znajduje zastosowania - otwiera się przestrzeń dla innych form wsparcia np. 

coacha kryzysowego, psychologa, psychoterapeuty, konsultanta, doradcy, 

mentora, trenera. Profesjonalny coach w trakcie pierwszej sesji potwierdzi czy 

sytuacja z jaką chcesz pracować podlega kompetencjom coachingu i jeśli zajdzie 

potrzeba - dokładnie wyjaśni różnice pomiędzy coachingiem a innymi formami 

wsparcia. Coaching nie jest terapią ani miejscem na rozwiązywanie problemów 

psychicznych. 

 

Przestań szukać odpowiedzi  u obcych ludzi.  

Odpowiedzi dla Twojego życia są w Tobie.  

Tylko Ty wiesz co sprawia, że Twoje serce czuje się  dobrze.  

Tylko Ty potrafisz usłyszeć swój wewnętrzny głos.  

Kluczem jest zadawanie odpowiednich pytań.  

                                                                                                                  C. Nordyke 

 

 

MIT nr 3: Jeśli pójdę do coacha to on mi najlepiej doradzi co zrobić. 

NIEPRAWDA 

 

Coach nie daje żadnych wskazówek ani porad. Oczywiście w trakcie procesu 

coachingowego Klient może dojść do wniosku, że powinien doszkolić się w 

określonej dziedzinie, pogłębić wiedzę, lecz musi to zrobić poza procesem 

coachingowym, gdyż rola szkoleniowca czy mentora nie leży w kompetencjach 

coacha. 

  

Jeśli chcesz się przekonać  czy coaching jest w Twojej sytuacji będzie 

pomocny  oraz czy jesteś gotowa / gotowy na coaching wykonaj testy 

znajdujące się w dalszej części PORADNIKA.   

 

TEST 1 -  jak rozpoznać czy coaching będzie dla mnie użyteczny w tej chwili ? 

TEST 2 – w jakim stopniu jestem gotowa / gotowy na coaching ?  
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4. Test – jak rozpoznać czy coaching będzie dla mnie 

użyteczny w tej chwili ? 
 

Odpowiedz TAK lub NIE na poniższe pytania, aby upewnić się czy Twoja 

obecna sytuacja jest wyzwaniem, w którym może wesprzeć Cię coaching.    

(Jeśli Twoja odpowiedź brzmi NIE * to zajrzyj na koniec testu)  

 

1.Jesteś zdecydowany osiągnąć 
konkretny cel, ale nie 

podejmujesz działań lub Twoja 
motywacja i zaangażowanie 
szybko się wyczerpują. Miewasz 
tendencję do odkładania 

działań na „jutro” ?  

  TAK !   

 

Coaching może stanowić dobre 
wsparcie oraz pomoc w odkrywaniu i 

pokonywaniu przeszkód, które 
blokują Ci drogę do osiągnięcia celu.  

   
2.Znajdujesz się w trudnej dla 
siebie sytuacji (np. konflikt 
wewnętrzny lub z ważną dla 

Ciebie osobą, konieczność 
podjęcia ważnej życiowo 
decyzji), brakuje Ci jasności co 
do celu jaki chcesz osiągnąć ?                                                                                                                  

  TAK!  

 

 

Coaching może stanowić dobre 
wsparcie w odkrywaniu hierarchii  
wartości i spojrzeniu na sytuację z 

różnych perspektyw. Dzięki temu 
masz szanse wybrać najbardziej 
optymalne dla siebie rozwiązanie. 

   
3.Brakuje Ci pewności siebie, 
odczuwasz stres w określonych 
sytuacjach (np. przy 

podejmowaniu się nowych 
zadań), masz problem z 
podejmowaniem decyzji.                                      

  TAK !   

 

 

Coaching może stanowić dobre 
wsparcie w odkryciu przyczyn i 
zbudowaniu skutecznych strategii 
radzenia sobie z tego typu 
wyzwaniami. 

   

4.Wchodzisz w nową, życiową 
rolę (w wyniku własnej decyzji  

lub okoliczności zewnętrznych – 
np. związek/rozstanie z 
partnerem, narodziny dziecka, 
awans zawodowy lub 

zmiana/utrata pracy)    

  TAK !   

 

 

Coaching może stanowić dobre 
wsparcie w nabywaniu nowych 

umiejętności, które pomogą Ci 
łatwej/szybciej /efektywniej poradzić 
sobie z nową sytuacją. Uwaga: jeśli  
dotknęła Cię wyjątkowo trudna 

sytuacja - rozważ kontakt z coachem 
kryzysowym, który w bezpieczny i 
fachowy sposób pomoże Ci przejść 
przez proces zmian. 

   
 
5.Odczuwasz stagnację, 

marazm, brak poczucia 
spełnienia i szczęścia.  Masz 
wrażenie, że czegoś w życiu Ci 
brakuje?                                                                                                                                                              

  TAK !   

 

 
Coaching może stanowić dobre 

wsparcie w odkrywaniu Twojej 
prawdziwej pasji, misji i celu życia.  
Jeśli zaczniesz podejmować działania, 
które przynoszą Ci wewnętrzną 

radość to daje to wysoką gwarancję 
tego, że zaczniesz odczuwać poczucie 
spełnienia i szczęścia. 

 
 

  

NIE * - jeśli szczerze odpowiedziałaś NIE na powyższe pytania o 

gratulujemy Ci poziomu jakie osiągnęłaś / osiągnąłeś w swoim życiu.  

W takim przypadku coaching może być dla Ciebie znakomitym 

narzędziem wspierającym osiąganie kompletności i poczucia 

spełnienia. Zastanów się czy masz jakieś niespełnione marzenia ? Co 

chciałabyś / chciałbyś jeszcze zrobić dla siebie lub otoczenia?  Czego 

chciałbyś się jeszcze nauczyć lub rozwinąć? 

 

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku - Konfucjusz                                              
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Jesteś  jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał  

                                                                                                               Zig Ziglar  

5. Test – w jakim stopniu jestem gotowa / gotowy na 

coaching  
 

Jeśli czytasz nasz Poradnik od początku, to wiesz już czym jest coaching i jakie 

rezultaty może wnieść w Twoje życie.  

Odkrycie potrzeby coachingowej to pierwszy, bardzo ważny krok – i to miałaś / 

miałeś okazję sprawdzić w pierwszym proponowanym przez nas teście. 

Drugim jest gotowość na zmiany.  Coaching przynosi pożądane rezultaty jeśli 

faktycznie pragniemy zmiany i jesteśmy gotowi podjąć odpowiedni wysiłek, aby 

zrealizować swoje cele. Wypełniając ten test poznasz poziom swojej gotowości.  

 

Określ swój aktualny stan w skali od 1 do 4 i wpisz w kolumnie Twoja ocena 

liczbę odpowiadającą swojemu wyborowi  

1- Całkowicie się nie zgadzam  

2- Trochę się nie zgadzam 

3- Zgadzam się  

4- Całkowicie się zgadzam 

 

 

Następnie zsumuj wyniki i przeczytaj interpretację.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pytanie Twoja 

ocena 
1 Wiem dokładnie czym jest coaching i jaką rolę pełni  

coach a jaką ja jako klient 
 

2 Jestem przekonana, że chcę wejść w relację 
coachingową, która polega na moim zaangażowaniu się 
w prace nad wybranym celem 

 

3 Jestem gotowa/y zobowiązać się do przychodzenia na 
coaching przygotowana/y i w ustalonym terminie 

 

4 Zdaję sobie sprawę, że to ja jestem w pełni 
odpowiedzialna/y w swoim życiu za wszelkie 
konsekwencje związane z realizacją swoich działań  

 

5 Jestem gotowa/y na szczerość. Jeśli poczuję, że nie 
otrzymuję tego, czego oczekuję od relacji coachingowej 
poinformuję o tym mojego coacha i określę swoje 
oczekiwania 

 

6 Postrzegam coaching jako wartościową inwestycję w 
swoje życie. Dysponuję odpowiednimi funduszami i 
czasem na coaching 

 

 Suma Twoich punktów  
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Interpretacja wyników testu Twojej gotowości do podjęcia coachingu 

 

0 – 10      W tym momencie stopień Twojej gotowości do coachingu jest dość 

niski. Wróć jeszcze raz do pytań, na którym przypisałaś najniższą punktację i 

zastanów się dlaczego tak brzmi obecnie Twoja odpowiedź. Jeśli skontaktujesz 

się z profesjonalnym coachem to może Ci on pomóc uświadomić co Cię blokuje 

lub wskazać  Ci jaka formuła rozwoju jest dla Ciebie obecnie najbardziej 

odpowiednia.  

 

11 – 17   Coaching jest dla Ciebie – pod warunkiem, że postanowisz 

zaangażować się w cały proces i będziesz gotowa/y do podjęcia niezbędnego 

wysiłku na rzecz wprowadzenia zmian w swoim życiu. Dobrym rozwiązaniem 

dla Ciebie może być rozmowa z coachem, podczas której mogą zostać 

wyjaśnione Twoje obawy lub znaki zapytania. Najskuteczniejsze w tej sytuacji 

będzie prowadzenie przez profesjonalnego coacha, który może celnie pomóc Ci 

interpretować spadki zaangażowania i podtrzymywać motywację na drodze do 

celu. 

 

18 – 24  Coaching z pewnością jest dla Ciebie i możesz na nim wiele skorzystać. 

W tym punkcie swojego życia warto abyś skorzystał z usług coacha. Możesz 

rozważyć np. udział w sesji coachingu grupowego lub indywidualnego. Masz 

duży potencjał na wielkie kroki do przodu, coaching może pomóc Ci go wyzwolić 

i przynieść ponadprzeciętne rezultaty.  

 

Wykorzystaj to  ! 

 

 

 

 

6. Pięć powodów dlaczego coaching jest taki skuteczny 

Powód nr 1 - Zindywidualizowane podejście 

Coaching polega na wydobywaniu mocnych stron, pomaganiu w pokonywaniu 

osobistych barier i ograniczeń aby  osiągać cele. Zawsze pracujesz na swoich 

zasobach, potrzebach, wartościach i odkrywasz najlepsze dla siebie 

rozwiązania.  

Powód nr 2 -  Celowość 

W coachingu każde działanie służy z góry określonemu mierzalnemu celowi. 

Dzięki temu łatwo Ci ocenić zasadność i skuteczność podejmowanych działań i 

w razie potrzeby na bieżąco je weryfikować. 

Powód nr 3  - Uniwersalność zastosowań 

Coaching to narzędzie wspierające podejmowanie bieżących decyzji oraz 

długofalowych celów.  Wspiera także radzenie sobie z problematycznymi lub 

kryzysowymi stanami  (sprawdź informację na temat coachingu kryzysowego) 

Powód nr 4 - Elastyczność 

Coaching dysponuje szeregiem narzędzi, które można elastycznie dopasować i 

wspomóc Cię w realizacji zamierzeń Coaching to nie tylko zadawanie pytań, to 

także szereg doświadczeń, które przejdziesz, zadań, ćwiczeń, praca z ciałem i 

umysłem itp. Zestaw instrumentów będzie dopasowany do celu, potrzeb, 

oczekiwań i Twojej gotowości na użycie określonych narzędzi. 

Powód nr 5 - Udowodniona skuteczność 

W badaniach rezultatów osiągniętych dzięki coachingowi klienci  wskazali 

m.in. poprawę w obszarach: pewność siebie (80%), związki (73%), zdrowie, 

dobre samopoczucie (63%). 
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7. Jak wybrać dobrego coacha, takiego przez duże C ? 
 

Wybór coacha dla siebie to bardzo istotna kwestia gdyż od tego będzie w dużej 

mierze zależał profesjonalizm i jakość Waszej współpracy. Wybierając coacha 

należy zwrócić uwagę na tzw. twarde i miękkie aspekty. 

 

Z aspektów twardych zwróć uwagę na przygotowanie kandydata na Twojego 

coacha do wykonywania tego zawodu. Potwierdzeniem jego kompetencji jest 

np. uzyskana akredytacja wystawiona przez nadrzędną instytucję, która 

zweryfikowała jego doświadczenie i umiejętności. Jedną z najbardziej liczących 

się na świecie (i w Polsce) instytucji w tej branży jest International Coach 

Federation.  Każdy coach akredytowany przez ICF posiada certyfikat, możesz 

więc poprosić o jego okazanie.  

 

Profesjonalnego coacha możesz także poznać po tym w jaki sposób 

przebiegnie Wasze  spotkanie i jakie informacje Ci przekaże.  Coach,  

z którym możesz rozważyć dalszą współpracę:  

1. Poda Ci definicję coachingu – opisze czym jest coaching oraz pokaże Ci 

różnice pomiędzy coachingiem a np.  terapia, doradztwem, mentoringiem i 

szkoleniem. Przede wszystkim jednak zbada czy problem z jakim do niego 

przyszedłeś jest „materiałem” na coaching.  

2. Wskaże Ci jakie są wymogi efektywności coachingu – opisze jakie warunki 

muszą być spełnione aby coaching był efektywny.  

3. Nakreśli Ci przebieg procesu coachingowego – opowie jak wygląda, czemu 

służy i ile trwa proces coachingu Ustali z Toba jakie techniki i narzędzia 

coachingowe są akceptowalne dla Ciebie. 

4. Wyjaśni Twoja rolę i zakres odpowiedzialności w procesie – opowie jakie 

są oczekiwania w stosunku Ciebie aby zapewnić skuteczną realizację procesu.   

5. Pokaże Ci wzór kontraktu, który będzie jasno określał zasady Waszej 

współpracy. 

W ramach aspektów miękkich zwróć uwagę na jakość relacji , atmosferę 

zaufania i współpracy jaka się wytworzyła pomiędzy Wami podczas 

pierwszego spotkania. Praca nad konfrontacją ze swoimi wewnętrznymi 

blokadami  bywa bardzo  trudna. Z tego powodu istotne jest aby towarzyszyła 

Ci w tym osoba, z którą czujesz się po prostu bezpiecznie.   

 

Zwróć uwagę na zapisy kontraktu:  profesjonalny coach  - jeśli zauważy lub TY 

sam mu powiesz, że nie czujesz się w jego obecności komfortowo/bezpiecznie  

powinien zakończyć pracę z Tobą. Takiego rozwiązania wymaga choćby 

kodeks etyczny ICF.  

Może też zarekomendować Ci innego coacha.   

 

Klienci, którzy już skorzystali z usług coacha wskazują najczęściej na  

5 warunków do uzyskania pełnego  zadowolenia i skuteczności:  

 

 gwarancja etycznej postawy i najwyższa jakość obsługi – dzięki weryfikacji 

kompetencji coachów przez nadrzędną międzynarodową instytucję (np. 

International Coach Federation)  

 komfort, dyskrecja, poczucie bezpieczeństwa, przestrzeń do efektywnego 

rozwoju  podczas sesji  – dzięki możliwości realizacji sesji w wybranym przez 

siebie miejscu 

 wygoda i elastyczność – dzięki różnym formom współpracy – stacjonarnie, 

telefonicznie, Skype, mail 

 zminimalizowane ryzyko – dzięki możliwości skorzystania z próbnej (często 

bezpłatnej ) pierwszej sesji coachingowej  

 dopasowanie do aktualnych potrzeb – możliwość wyboru sesji grupowej lub 

indywidualnej  
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Jeżeli chcesz lepiej zaspokajać swoje potrzeby i wejść na 

wyższy poziom życia to zapraszamy do kontaktu z nami.  

Skorzystaj z tego że oferujemy jedną wstępną sesję bezpłatną, 

żebyś mógł przekonać się  jak coaching  może Ci pomóc w 

harmonijnej drodze do spełnienia. Sesja jest 

niezobowiązująca.  

Zobacz więcej na temat sesji wstępnej >> TUTAJ. 

                

Możesz też skontaktować się z nami telefonicznie 

511 949 898, mailem: biuro@expertcoaching.pl  lub poprzez 

formularz kontaktu 

 

 

 

 

Opracowano: Expert Coaching 2015 

 

Gdy na twojej drodze pojawi się wiele przeszkód,  

nie pozwól byś ty sam był jedną z nich 
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