
POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 5, 2017

339

Bolesław Rafał Kuc
Społeczna Akademia Nauk. Łódź

MIROSŁAW SZCZEŚNIAK, WYZWANIA ETYCZNE 
COACHA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI 

LUDZKIMI, WARSZAWA, WYDAWNICTWO 
EMENTON, 2017, WYDANIE II ROZSZERZONE, 

214 S., ISBN 978�83�65009�20�3

W kwietniu 2017 roku ukazała się trzecia książka Mirosława Szcześniaka, 
który dwa lata temu rozpoczął swoją pracę naukową i z wielką satysfak-

cją obserwuję jego rozwój naukowy. Pierwsza książka pod tym samym tytułem 
wyszła w październiku 2015 roku, a  jej nakład został wyczerpany w styczniu 
2017 roku. Wydanie II rozszerzone, składa się ze wstępu i siedmiu rozdziałów, 
w  każdym z nich wyodrębniono podrozdziały, w  których autor w  umiejętny 
sposób przypomniał narodziny koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi i na 
tym tle pokazał istotę coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój pra-
cowników, zwracając także uwagę na jego etyczną stronę.

Rozdział pierwszy, zatytułowany Istota zarządzania zasobami ludzkimi, pre-
zentuje bardzo ważne zagadnienia związane z  tą dziedziną nauki od pojęcia, 
czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi, poprzez specy�kę zarządzania per-
sonelem ludzkim w małej �rmie. Nie zabrakło również rozważań na temat tak 
istotny w zarządzaniu, jakim jest motywacja pracowników, komunikacja we-
wnętrzna w organizacji, jakość zasobów ludzkich jako wyznacznik konkuren-
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cyjności przedsiębiorstwa działającego na trudnym i wymagającym rynku czy 
strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i najczęściej stosowanych metod 
analiz strategicznych w małych podmiotach gospodarczych. Autor słusznie za-
uważa: O sukcesach organizacji i jej porażkach decydują zawsze jej ludzie. Jeżeli 
ludzie są dobrzy, to i �rma jest niejako skazana na sukces. Jeżeli ludzie są słabi, to 
nie pomogą ani nowoczesne technologie, ani duże pieniądze, to tylko kwestia cza-
su, kiedy �rma ta zbankrutuje.

Rozdział drugi, pt. Rozwój kompetencyjny i  osobisty pracowników, w  któ-
rym czytelnik znajdzie odpowiedzi na temat metod i identy�kacji potrzeb roz-
wojowych i  luk kompetencyjnych u pracowników, dowie się, czym jest men-
toring, oraz jak skutecznie zarządzać karierą zawodową swoich podwładnych. 
Menedżer zrządzający, który nie będzie dbał o rozwój zawodowy pracownika, 
spowoduje frustrację kadr, pogorszenie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku 
i obniżenie jego poziomu konkurencyjności, a co najgorsze – jak pisze autor: 
W polskich realiach jest to często powodem migracji zarobkowej młodych, ambit-
nych i posiadających wysokie aspiracje pracowników, którzy szukają możliwości 
samorealizacji w innych krajach.

Rozdział trzeci, Coaching jako styl zarzadzania, pozwoli zrozumieć czytel-
nikowi, że coaching jest procesem interaktywnym, który pomaga pojedynczym 
osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszenia efek-
tów działania. Coach, jak spowiednik, przede wszystkim słucha i wie, jaką po-
kutę zadać, żeby człowiek był lepszy. Wychodzi z  założenia, że człowiek jest 
dobry, z  natury kreatywny i  pełen pomysłów. Jego zadaniem jest wydobycie 
tych umiejętności, zasobów i kreatywności dla dobra pracownika i organizacji. 
Trudno nie zacytować i tu autora, który trafnie zauważa, że efektywny proces co-
achingu powinien obejmować kilka perspektyw. Perspektywa duchowa odnosi się 
do znaczenia ludzkiego życia i poczucia danej osoby ze wszechświatem. Perspek-
tywa kulturowa uwrażliwia na różnorodność w celu pobudzenia kreatywności.

Rozdział czwarty, Efektywność procesu coachingu na podstawie badań wła-
snych, to rozważania autora nad celowością stosowania coachingu w przedsię-
biorstwie, poparte badaniami naukowymi, przeprowadzonymi wśród 50 osób, 
zatrudnionych zarówno w �rmach angielskich, jak i polskich w hrabstwie Lan-
cashire w Wielkiej Brytanii, którzy mieli do czynienia z procesem coachingu. 
Badania potwierdziły przypuszczenia autora, że coaching wpływa na  wzrost 
kompetencji zawodowych pracowników oraz na  ich ścieżkę rozwoju kariery 
zawodowej. Jest więc sztuką, która w wymiarze organizacji w większym zakre-
sie pozwala wykorzystać zdolność i potrzebę uczenia się pracowników w celu 
znacznego podniesienia efektywności działania.
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Z rozdziału piątego, o nazwie Etyka zawodowa coacha, czytelnik jasno i wy-
raźnie wyciągnie wnioski, że postepowanie etyczne nie dotyczy tylko samego 
coacha, ale każdego z  nas. Etyka zawodowa jest zestawem norm moralnych, 
które obowiązują przedstawicieli danej grupy zawodowej. Jest nierozerwalnie 
związana ze sprawami dotyczącymi moralności. Pojęcie etyki będzie nabierać 
sensu, kiedy będą przestrzegane zasady moralne, którymi można się posługi-
wać jako czymś, co zapewni nam idealne zakończenie, krótko mówiąc – sukces.

Rozdział szósty, zatytułowany Zarządzanie zasobami ludzkimi w domu spo-
kojnej starości w Hudders�eld w Wielkiej Brytanii, to opis sprawnie działającej 
organizacji charytatywnej, prowadzonej przez zgromadzenie księży Towarzy-
stwa Chrystusowego, którego misją i posłannictwem jest szeroko rozumiana 
troska o polskich emigrantów, mieszkających niemal w każdym zakątku ziem-
skiego globu. W tym przypadku chodzi tu o opiekę rezydencjalną nad oso-
bami, którym los zgotował przeżycie ostatnich lat pogodnej jesieni z daleka 
od ojczystej ziemi – Polski. Ta piękna idea, oparta na chrześcijańskiej zasadzie 
„kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, jest bez wątpienia godna do naśla-
dowania.

MIROSŁAW SZCZEŚNIAK, WYZWANIA ETYCZNE COACHA…
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Rozdział siódmy, pt. Kierunki usprawnień w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
w domu opieki Jasna Góra w Hudders�eld, ma za zadanie pokazać kadrze zarzą-
dzającej tą instytucją, co należy usprawnić, aby bardzo dobra reputacja, jaką or-
ganizacja posiada na lokalnym rynku, była jeszcze lepsza.

Książkę wieńczy Zakończenie i imponująca Bibliogra�a – 212 pozycji zwar-
tych zarówno polskich, jak i angielskich.

Do jakiego kręgu czytelników jest adresowana ta książka? Zdecydowanie 
do tych, którzy interesują się zagadnieniami zarządzania, do menedżerów za-
rządzających organizacją oraz studentów zarządzania na poziomie studiów li-
cencjackich, magisterskich i podyplomowych. Trafnie zostały dobrane ilustru-
jące teoretyczne założenia – przykłady empiryczne. Książka, Wyzwania etyczne 
coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest wyjątkową pozycją na polskim 
rynku wydawniczym, łączącą doskonałą znajomość teorii z głęboką re�eksją 
nad praktyką zarządzania.
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