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Abstract
Contemporary market offers diverse development opportunities. One of them is coaching defined as 
a method of triggering promptly one’s personal potential resources. Coaching methodology is more 
and more commonly appreciated by managers. The purpose of the article is to show the idea of func-
tioning of a manager as a coach who, by means of a coaching interview, enables their subordinates to 
perform better thanks to reinforcing their awareness of both situational conditioning of problems and 
their personal possibilities and constraints. To provide a manager with a possibility of effective appli-
cation of coaching tools, it is worth taking into account the context of their own personality potential. 
Such considerations are conducted based on the subject literature and case studies involving analysis 
and psychological interpretation.
Keywords: personality, The Five-Factor Model, manager, coaching, coach.

1.	 MENEDŻER	W ROLI	COACHA	–	KIEROWANIE	POPRZEZ	
ROZMOWĘ	COACHINGOWĄ

W nowocześnie zarządzanych organizacjach znaczącym przeobrażeniom 
ulega podejście do tradycyjnego sposobu kierowania, na rzecz poszu-
kiwania coraz bardziej efektywnych sposobów współdziałania kadry 

menedżerskiej z  podległymi im pracownikami. Nowoczesne kierowanie pracą 
innych domaga się rzetelnego przepływu informacji oraz partnerskich zasad 
współpracy. Taki sposób kierowania wymaga od menedżerów określonej wie-
dzy i umiejętności w mobilizowaniu motywacji i potencjału pracowników (Penc, 
2010). 
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Współcześni menedżerowie – wobec wyzwań nowej rzeczywistości – niejed-
nokrotnie funkcjonują pod silną presją, a  ich działania poddawane są  drobia-
zgowym analizom. Z  jednej strony oczekuje się od menedżerów stanowczości 
w działaniu oraz formułowania ambitnych celów i wysokich oczekiwań wobec 
podwładnych, z drugiej zaś umiejętności inspirowania pracowników i urucha-
miania ich talentów (Rogers, Whittleworth, Gilbert, 2012).

W literaturze przedmiotu pojawiają się nowoczesne określenia takie jak menedżer 
inspirujący czy menedżer potencjału, obrazujące obecne tendencje w kierowaniu. 
Termin menedżer inspirujący określa „pomaganie innym ludziom we wzrastaniu 
i odkrywaniu mocnych stron i talentów” (Leary-Joyce, 2010, s.41). Określenie me-
nedżer potencjału podobnie – nakazuje menedżerowi aktywizowanie potencjału 
pracowników poprzez demonstrowanie pracownikom określonych zachowań, 
wzorców działania czy sposobów ujawniania osobistych możliwości (Adamiec, 
2011). Od współczesnego menedżera oprócz wiedzy merytorycznej oczekuje się 
zatem umiejętności budowania silnych relacji, wzbudzania zaufania, wzmacnia-
nia niezależności podwładnych oraz umiejętnego wspierania ich we wspólnej re-
alizacji celów biznesowych. Jak zauważa A. Wziątek-Staśko „ niestety nie wszyscy 
kierujący ludźmi mogą służyć za przykłady doskonałości w trudnych, charakte-
ryzujących się niezwykłą dynamiką i nieprzewidywalnością czasach” (Wziątek-
-Staśko, 2016, s. 93).

Współcześni menedżerowie coraz bardziej potrzebują skutecznych narzędzi, po-
zwalających im zwiększyć osobistą skuteczność, a tym samym sprostać wymaga-
niom, określonej na nowo roli kierowniczej. 

Jednym z obszarów zainteresowania menedżerów stał się coaching, który dostar-
cza prostych i efektywnych metod, za pomocą których menedżer może utrzymać 
wysoki poziom motywacji pracownika, przy równoczesnej dbałości o skuteczną 
realizację, oczekiwanych przez organizację rezultatów (Rogers, Whittleworth, 
Gilbert, 2012).

Od lat 70. XX wieku obserwuje się gwałtowny rozwój praktyki coachingowej za-
równo w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Jednak do tej pory nie udało 
się wypracować jednolitej i  spójnej definicji coachingu (Dembowski, Eldridge, 
Hunter, 2010). Można nawet powiedzieć, że w tym zakresie panuje pewien chaos 
definicyjny, a sam termin coaching traktowany jest bardzo pojemnie, jako wspar-
cie w obszarze szeroko rozumianego rozwoju (Pilipczuk, 2012). Takie podejście 
może jednak prowadzić do wielu nieporozumień, a nawet nadużyć i nazywania 
coachingiem działań nie-coachingowych. Stąd najbardziej bezpieczne wydaje się 
sięganie po określenia definicyjne instytucji profesjonalnie zajmujących się co-
achingiem (Chmielecki, 2014). 

Istotę i zakres metody coachingowej dobrze obrazuje definicja podana przez In-
ternational Coaching Federation (ICF): „Coaching jest interaktywnym procesem, 
który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa 
rozwoju i polepszeniu efektów działania (…) Dzięki coachingowi klienci ustalają 
konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje 
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i  pełniej korzystają ze swoich naturalnych zdolności” (www.icf.org.pl). Bardzo 
precyzyjna definicja została również podana przez Polską Izbę Coachingu, gdzie 
coaching określany jest jako „metoda wspierania rozwoju realizowana w formie 
cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez 
aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych na-
rzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla 
niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji 
oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań” (www.izbacoachingu.com).

Opierając się na zapisach ICF i PIC można przyjąć, iż coaching jest metodą inter-
wencji, stwarzającej możliwość uzyskania pomocy w rozwoju osobistego poten-
cjału oraz w przezwyciężaniu osobistych ograniczeń dla optymalizacji działań 
i osiągania zamierzonych rezultatów (Kraczla, Wziątek-Staśko, 2016).

Na początkowym etapie rozwoju coachingu metoda ta była głównie dedykowa-
na menedżerom. Menedżerowie uczestniczący w sesjach coachingowych i prze-
konani o skuteczności tej metody bardzo szybko podjęli próbę przeniesienia jej 
na obszar pobudzania motywacji i zaangażowania pracowników, wypracowując 
tzw. coachingowy styl kierowania (Rogers, Whittleworth, Gilbert, 2012).

Takie włączenie w rolę menedżerską funkcji coachingowej oznacza uruchomie-
nie nowego modelu współpracy z podwładnymi poprzez rozmowę coachingową, 
mającą formę konstruktywnego pomagania i  wsparcia w  osiąganiu rezultatów 
poprzez „szczególny sposób rozmawiania, który daje bardzo konkretne efekty” 
(Rzycka, Porosło, 2015, s. 31). 

Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę na odmienność funkcji coachingowej 
i  menedżerskiej. Należy w  sposób znaczący zróżnicować coaching prowa-
dzony przez profesjonalnych coachów oraz wykorzystywanie elementów co-
achingu przez menedżerów w praktyce biznesowej. Menedżerowie sięgają po 
metody komunikacji zaczerpnięte z coachingu, wprowadzając tzw. coachingowy 
stylu kierowania, co nie jest jednoznaczne z pełnieniem roli coacha w organiza-
cji. Przypisując zatem menedżerowi status coacha należy pamiętać, że działania 
coachingowe menedżera ograniczają się najczęściej do posługiwania się określo-
nym modelem rozmowy z  pracownikami, wzorowanej na rozmowie coachin-
gowej, nie stanowią natomiast pełnowartościowego procesu coachingu (Rogers, 
Whittleworth, Gilbert, 2012).

2.	 POTENCJAŁ	OSOBOWOŚCIOWY	–	ŹRÓDŁO	
POTENCJAŁU	COACHINGOWEGO	MENEDŻERA	

Perspektywa coachingowa w pracy współczesnych menedżerów stanowi alterna-
tywę dla kultury strachu budowanej przez przełożonych, kierujących za pomocą 
nacisku, wywierania wpływu i manipulowania informacją. Coachingowy sposób 
pracy z podległymi pracownikami stwarza szansę na zbudowanie silnego funda-
mentu współpracy poprzez otwartość w komunikacji, wzbudzanie wewnętrznej 
motywacji oraz świadome kreowanie otaczającej rzeczywistości (Kułakowski, 
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2011). W takim podejściu aktywność menedżera-coacha przyjmuje postać zin-
dywidualizowanych rozmów z  podwładnymi, uwzględniającymi ich potrzeby, 
oczekiwania i  obawy. W  procesie tym chodzi bowiem o  sięganie do kolejnych 
poziomów rozwoju poprzez dwustronną komunikację, obejmującą sytuacje za-
daniowe, wymagające skutecznych, często niestandardowych rozwiązań (Hicks, 
2014).

Intencją menedżera – coacha jest zachęcanie coachowanego pracownika do re-
fleksji, do odkrywania swojego potencjału, do pokonywania barier i trudności, 
stojących na drodze do realizacji celów oraz zwiększania osobistej świadomości 
podejmowanych działań i ich konsekwencji (Rzycka, Porosło, 2015). 

Warto podkreślić, że zdolność wykorzystania przez menedżera możliwości, ja-
kich dostarcza coaching uwarunkowana jest osobistymi predyspozycjami mene-
dżera i wymaga wypracowania określonych umiejętności coachingowych w jego 
przywódczym arsenale. Wiarygodność menedżera w  zakresie podejmowanych 
działań coachingowych wynika w dużej mierze z cech osobowości. Do tej pory 
nie rozstrzygnięto w  sposób jednoznaczny jakie cechy coacha czy menedżera-
coacha zapewniają sukces w działaniach coachingowych (Scoular, 2014). Jednak 
samo opanowanie technik coachingowych nie gwarantuje powodzenia, gdyż 
o zachowaniu każdego człowieka decyduje jego osobowość, a uzyskiwanie nie-
zwykłych wyników jest często funkcją bardziej osobowości niż umiejętności 
(Hargrove, 2006). Niezwykle ważne jest, aby własne zachowania menedżera-co-
acha nie utrudniały podwładnemu osiąganie celów (Rzycka, Porosło, 2015). Stąd, 
uwzględnienie kontekstu osobowościowego w  coachingu zakłada zwiększenie 
samoświadomości własnej osobowości i  ograniczenie wpływu swoich cech na 
pracę z osobą poddaną oddziaływaniom coachingowym, która również cechuje 
się własnymi predyspozycjami osobowościowymi (Scoular, 2014). Menedżer pra-
cujący metodą coachingowego dialogu nie narzuca własnego sposobu myślenia, 
własnych pomysłów i opinii. Posługując się skutecznymi pytaniami pobudza roz-
mówcę do poszukiwania odpowiedzi i wypracowywania osobistych rozwiązań, 
szanując jego różnice osobowościowe (Hicks, 2014).

Zadaniem menedżera-coacha jest takie prowadzenie rozmów, aby w ich trakcie 
maksymalizować współpracę z  coachowanym. Wymaga to specjalnych zacho-
wań opartych na kombinacji posiadanych cech, zapewniających cierpliwe i twór-
cze prowadzenie dialogu (Rzycka, Porosło, 2015). 

Termin osobowość posiada w  psychologii kilkadziesiąt znaczeń, warunkowa-
nych przez przyjęte założenia teoretyczne (Hall, Lindzey, 2002). Jednym z po-
dejść jest nurt oparty na cechach osobowości. Cechy charakteryzują skłonności 
danej osoby do pewnych zachowań i mogą być traktowane jako indywidualne 
psychologiczne dyspozycje do działania w  określony sposób (Cervone, Pervin, 
2011). Przykładem takiego podejścia jest Pięcioczynnikowy Model Osobowości 
(ang. The Five-Factor Model), określany potocznie jako Wielka Piątka (ang. The 
Big Five). Koncepcja ta jest współcześnie jedną z najpopularniejszych koncepcji 
osobowości (Berndt 2015, Ostendorf, Angleitner, 1992). Jej autorzy - P. Costa 
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i  R.M. Crae – wyodrębnili na podstawie analizy czynnikowej pięć wymiarów 
osobowości – neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodo-
wość i  sumienność. Wyróżnione wymiary uznaje się za podstawowe czynniki 
osobowości człowieka, leżące u podłoża wszystkich pozostałych i warunkujące 
różnice indywidualne między ludźmi (Barrick, Mount, 2005, Berndt, 2015, Hall, 
Lindzey, 2002, John, Srivastava, 1999, Oleś, 2003, Pervin, 2002, Robbins, Judge, 
Millett, Boyle, 2014). Wymiary konstytuujące Wielką Piątkę można przedstawić 
następująco (Kraczla, 2017, Rogozińska-Pawełczyk, 2013, Zimbardo, Johnson, 
McCann, 2010):

NEUROTYCZNOŚĆ – to wymiar dotyczący sfery emocjonalnej; oznacza stabil-
ność emocjonalną - niezrównoważenie emocjonalne. Osoby o wysokim natęże-
niu osobowości są podatne na częste doświadczanie i przeżywanie negatywnych 
emocji, zaś osoby nieneurotyczne są bardziej zrelaksowane i cechują się większą 
odpornością na stres. 

EKSTRAWERSJA – ten wymiar odnosi się do interpersonalnej sfery funkcjo-
nowania; osoby ekstrawertywne są towarzyskie, pogodne, rozmowne i optymi-
styczne; introwertycy natomiast ujawniają dystans w  kontaktach społecznych, 
są bardziej nieśmiali i wycofani.

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIE – to wymiar związany z poznawczym 
funkcjonowaniem człowieka; osoby o wysokim natężeniu tej cechy charaktery-
zują się ciekawością poznawczą, chęcią poszukiwania nowych doświadczeń oraz 
nastawieniem na zmiany i nowości; niski poziom otwartości sprzyja natomiast 
zachowaniom konserwatywnym i konwencjonalnym. 

UGODOWOŚĆ – dotyczy interpersonalnej sfery zachowań; osoby ugodowe 
są  pozytywnie nastawione do innych, sympatyczne, wyrozumiałe, skłonne do 
współpracy i pomocy; osoby o niskim natężeniu ugodowości ujawniają brak za-
ufania do innych oraz nastawienie na rywalizację.

SUMIENNOŚĆ – czynnik ten jest miarą wytrwałości i  niezawodności; osoby 
sumienne są  odpowiedzialne, zdyscyplinowane i  wytrwałe w  dążeniu do celu; 
niskie nasilenie sumienności wiąże się natomiast ze słabszym zorganizowaniem 
i mniejszą dokładnością w działaniu. 

Użyteczność rozważań nad cechami osobowości opiera się na dowodach nauko-
wych, zgodnie z którymi ludzie, którzy różnią się pod względem cech osobowo-
ści wykazują również różnice w zakresie typowego dla siebie sposobu myślenia, 
przeżywania i działania (Caprara, Cervone, 2000, Pervin, 2002).

Tym samym określenie zestawu cech osobowości menedżera-coacha może służyć 
przewidywaniu jego zachowań oraz pozwolić na identyfikację form podejmowa-
nej przez menedżera współpracy coachingowej z podwładnymi, źródłowo osa-
dzonej w jego osobistych predyspozycjach osobowościowych. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wskazania osobowościowe, ułatwiające 
realizację funkcji coachingowej. Zgodnie z przyjętym założeniem menedżer nie 
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może być utożsamiany z coachem, ale poprzez analogię do pracy coacha można 
przypuszczać, że jego efektywność w posługiwaniu się narzędziami coachingo-
wymi będzie uzależniona od własnych predyspozycji osobowościowych. Posia-
dane cechy mogą zapewnić menedżerowi (podobnie jak w  przypadku coacha) 
powodzenie w coachingowej współpracy z podwładnymi (por. Luthans, Youssef, 
Avolio 2007, Neale, Spencer-Arnell, Wilson 2010, Nieckarz, Celińska-Nieckarz, 
Godlewska-Werner 2013, Thorne 2004). Do wspomnianych wskazań literaturo-
wych Autorka odwoła się w dalszej części artykułu w kontekście analizy zapre-
zentowanego studium przypadku. 

3.	 MENEDŻER	W ROLI	COACHA	W UJĘCIU	
PIĘCIOCZYNNIKOWEGO	MODELU	OSOBOWOŚCI	–	
STUDIUM	PRZYPADKU

Metodyka badań obejmuje diagnozę predyspozycji osobowościowych menedże-
ra-coacha w  oparciu o  Pięcioczynnikowy Model Osobowości (Wielka Piątka) 
oraz 7 wywiadów ustrukturalizowanych z pracownikami, pozostającymi w bez-
pośredniej podległości służbowej wobec menedżera. Respondenci uczestniczący 
w badaniu są pracownikami dużej firmy handlowej, stanowiąc Dział Personalny 
tejże firmy.

Projekt badawczy realizowany był w okresie listopad 2015 – luty 2016. Menedżer 
uczestniczący w  projekcie zadeklarował realizację coachingowego stylu pracy 
wobec siedmioosobowego, podległego mu zespołu pracowniczego, wyraził zgo-
dę na przeprowadzenie własnej diagnozy osobowościowej oraz przeprowadzenie 
wywiadów z podległymi mu pracownikami. Również pracownicy wyrazili zgodę 
na dobrowolne uczestnictwo w wywiadach. Badanie było realizowane w formie 
indywidualnych spotkań. Miało również charakter anonimowy dla zapewnie-
nia wiarygodności badania oraz stworzenia uczestnikom badania warunków do 
udzielania szczerych odpowiedzi. Dodatkowo Autorka projektu zapewniła bada-
nych, iż zebrane informacje nie będą ujawniane w formie pojedynczych wypo-
wiedzi poszczególnych osób, ale w postaci zbiorczej analizy, co dodatkowo prze-
konało podwładnych do udzielania nieskrępowanych wypowiedzi.

Charakterystykę respondentów prezentuje tabela 1. 

Tabela 1.	Charakterystyka	respondentów: 

Charakterystyka 
respondentów

Menedżer Pracownik/Specjalista

Liczba respondentów 1 7
Płeć: kobieta 1 7
Wiek/Średnia wieku 39 35
Wykształcenie wyższe 1 7

Źródło:	opracowanie	własne.
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Narzędzia badawcze 

Inwentarz Osobowości NEO-FFI

Diagnoza osobowości menedżera-coacha została dokonana za pomocą Inwen-
tarza Osobowości P.T. Costy i  R.R. McCrae (NEO-FFI) w  najnowszej polskiej 
wersji adaptacyjnej z 2010r. Inwentarz ten posiada satysfakcjonujące wskaźniki 
psychometryczne, określone na podstawie kryteriów uniwersalności, niezmien-
niczości, realności i biologiczności mierzonych cech. Kwestionariusz NEO-FFI 
zawiera pięć skal, które pozwalają zdiagnozować pięć podstawowych wymiarów 
osobowości człowieka: Neurotyczność (NEU), Ekstrawersja (EKS), Otwartość na 
doświadczenie (OTW), Ugodowość (UGD) oraz Sumienność (SUM) (Zawadzki, 
Strelau, Szczepaniak, Śliwińska, 2010). 

Wywiady ustrukturalizowane indywidualne pogłębione (ang. structured 
individual in-depth interview)

Wywiady z pracownikami, pozostającymi w bezpośredniej podległości służbo-
wej wobec menedżera-coacha miały charakter ustrukturalizowanej rozmowy. 
Każdemu z  pracowników zadano ten sam zestaw pytań, obejmujący diagnozę 
stosowanego przez menedżera stylu kierowania oraz jego efektów:

1. W jaki sposób mógłbyś opisać styl pracy stosowany przez przełożonego wo-
bec podwładnych?

2. Czy wiesz, co oznacza coachingowi styl kierowania? Czy właśnie ten styl sto-
sowany jest przez bezpośredniego przełożonego?

3. Jakie czynniki stosowanego przez przełożonego stylu kierowania najlepiej 
wpływają na relację przełożony-pracownik?

4. Jakie czynniki stosowanego przez przełożonego stylu kierowania najgorzej 
wpływają na relację przełożony-pracownik?

5. Czy jesteś zadowolony z  takiego sposobu pracy z  przełożonym? Jeżeli tak, 
z czego jesteś zadowolony najbardziej?

6. Czy stosowany przez przełożonego styl kierowania wobec podwładnych wy-
wołuje w tobie jakieś obawy? 

7. Czy styl pracy przełożonego powoduje, że czujesz się wzmocniony i zmoty-
wowany?

8. Co się w tobie zmieniło pod wpływem stosowania takiego stylu kierowania 
przez przełożonego?

9. Co zmieniło się w twoich relacjach interpersonalnych pod wpływem stosowa-
nia takiego stylu kierowania przez przełożonego?

10. Co zmieniło się w twoim podejściu do realizacji zadań pod wpływem stoso-
wania takiego stylu kierowania przez przełożonego?

11. Jakie są twoje dalsze oczekiwania w stosunku do przełożonego? 
12. Czy chciałbyś, aby przełożony utrzymał dotychczasowy styl pracy, określany 

jako coachingowy styl kierowania?
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W toku prowadzenia wywiadów każdemu z pracowników były zadawane dodat-
kowe pytania, poza strukturą wywiadu, w kontekście udzielanych przez danego 
pracownika odpowiedzi, w celu pogłębienia wypowiedzi i precyzyjnej rejestracji 
przekazywanych przez pracowników informacji. 

Następnie odpowiedzi uzyskane podczas wywiadów z 7 pracownikami, podle-
gającymi bezpośrednio menedżerowi (objętemu w  badaniu diagnozą testową) 
zostały poddane analizie jakościowej (por. Silverman, 2010).

Analiza wyników

Diagnoza osobowości menedżera-coacha

Wyniki uzyskane przez menedżera-coacha w skalach osobowościowych Inwen-
tarza Osobowości NEO-FFI zaprezentowano w sposób graficzny na wykresie 1.

Wykres 1. Graficzny	obraz	wyników	badania	menedżerów	Kwestionariuszem	Osobo-
wości	NEO-FFI:	SKALE	NEO-FFI	(Neurotyczność,	Ekstrawersja,	Otwartość	na	doświad-
czenie,	Ugodowość,	Sumienność). 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Źródło: opracowanie	własne	na	podstawie	przeprowadzonych	badań.	

Diagnoza osobowościowa menedżera-coacha pozwaliła ujawnić, iż badany 
menedżer charaktryzuje się bardzo wysokim wynikiem w skali Ugodowości 
(UGD), wysokimi wynikami w  skalach Ekstrawersji (EKS), podwyższony-
mi wynikami w skalach Sumienności (SUM) i Otwartości na doświadczenie 
(OTW) oraz umiarkowanym natężeniem Neurotyzmu (NEU). 

Znaczące nasilenie Ekstrawersji (EKS) oznacza, iż badany menedżer-coach jest 
osobą aktywną towarzysko, serdeczną i rozmowną. W codziennym funkcjono-
waniu zachowuje postawę pogodną i optymistyczną. Lubi ludzi i chętnie nawią-
zuje relacje interpersonalne. 

Wysoki wynik w skali Ugodowości (UGD) świadczy o przyjaznym nastawieniu 
menedżera do ludzi, o chęci współpracy i współdziałania z innymi. 
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Podwyższony wynik w  skali Sumienności (SUM) odnosi się do prezentowanej 
przez menedżera samodyscypliny, odpowiedzialności i dużej motywacji do re-
alizacji działań. Oznacza dobre samozdyscyplinowanie oraz podwyższoną mo-
tywację osiągnięć. 

Także w skali Otwartości na doświadczenie (OTW) badana osoba osiąga wynik 
podwyższony, co oznacza ciekawość poznawczą i  szerokie horyzonty myślowe 
oraz otwartość na poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. 

Natomiast w skali Neurotyczności (NEU) badany menedżer uzyskał wynik śred-
ni, który świadczy o umiarkowanej stabliności emocjonalnej, a tym samym ozna-
cza przeciętną odporność na stres oraz przeciętną umiejętność radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. 

Mając na uwadze zaprezentowany przez menedżera-coacha układ wyników, 
tworzących konstrukcję pięciu podstawowych czynników osobowości w  ramach 
Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości można dokonać analizy i  interpretacji 
uzyskanych danych w odniesieniu do pełnionej przez osobę badaną funkcji mene-
dżerskiej oraz realizowanego przez nią coachingowego stylu pracy z podwładnymi:

Badany menedżer ujawnia wyraźną tendencję do przyjmowania postawy życz-
liwej i  przyjacielskiej w  relacjach międzyludzkich, nacechowanej dobrym na-
strojem i  wyrozumiałością (EKS, UGD). Równocześnie ujawnia orientację na 
realizację zadań, wykazując zdolność do wytrwałego i zdyscyplinowanego dzia-
łania, przy równoczesnej otwartości na nowe doświadczenia i sposoby działania 
(SUM). Cechuje się natomiast umiarkowaną odpornością na stres, a tym samym 
przeciętną umiejętnością w radzeniu sobie z obawami, wątpliwościami i niepo-
kojami (NEU).

Odnosząc uzyskany przez menedżera profil osobowościowy do powodzenia 
w realizacji coachingowego stylu kierowania można przypuszczać, iż przy takim 
układzie wyników menedżer będzie potrafił budować dobrą relację podczas roz-
mowy coachingowej, opartą na sympatii, pozytywnym nastawieniu i ujawnianej 
życzliwości. Równocześnie jego otwartość na to, co nowe pozwoli mu zachęcać 
podwładnych do oryginalnych rozwiązań i akceptowania niestandardowych po-
mysłów, co jednak nie będzie uderzać w dotychczas wypracowane i sprawdzone 
sposoby działania (wynik podwyższony, nie - wysoki). Ujawniana przez mene-
dżera ambicja i orientacja na cele będzie natomiast skutkowała stawianiem sobie 
i innym ponadprzeciętnych wymagań oraz wysokich standardów wykonywania 
zadań (por. Nieckarz, Celińska-Nieckarz, Godlewska-Werner 2013). 

Warto jednak zauważyć, iż wskazany powyżej układ wyników może także w re-
lacji cochingowej współpracy z podwładnymi prowadzić do przyjmowania przez 
menedżera nadmiernych oczekiwań, zawyżania standardów lub niechęci wobec 
działań chaotycznych i słabo zorganizowanych. Wydaje się także, iż wysoki po-
ziom ekstrawersji może przyczyniać się do sugerowania rozwiązań i budowania 
relacji nazbyt towarzyskiej w miejsce kształtowania stylu coachingowej współ-
pracy. Jednak największe zagrożenie w  profesjonalnym wypełnianiu coachin-
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gowego stylu kierowania wydaje się stanowić umiarkowany poziom neurotycz-
ności. Przeciętna stabilność emocjonalna menedżera oraz doświadczane przez 
niego emocje i obawy mogą mieć potencjalnie istotne znaczenie dla wypracowy-
wania rezultatów rozmów coachingowych. Doświadczany przez menedżera nie-
pokój lub zniecierpliwienie mogą wpływać na atmosferę rozmów z podwładnymi 
i osłabiać możliwości pełnego wykorzystania stosowanych elementów coachingu. 

Dane z indywidualnych ustrukturalizowanych wywiadów pogłębionych:

Dane z  wywiadów, przeprowadzonych z  bezpośrednimi podwładnymi mene-
dżera-coacha, pozwoliły określić stosowany przez przełożonego styl pracy oraz 
ocenić świadomość pracowników czy stosowany przez przełożonego styl posiada 
znamiona coachingowego styl kierowania. Zebrane informacje pozwoliły rów-
nież wskazać:

• najlepsze i najgorsze czynniki wpływające na relację przełożony-podwładny
• stopień zadowolenia z realizowanego przez przełożonego stylu pracy
• towarzyszące pracownikom obawy wobec stosowanego przez menedżera sty-

lu pracy
• uzyskiwane efekty w skutek stosowanego przez menedżera stylu pracy w za-

kresie ich osobistej motywacji, relacji międzyludzkich oraz podejścia do re-
alizacji zadań

• dalsze oczekiwania pracowników wobec stylu pracy przełożonego. 
Badani pracownicy cechowali się dużą świadomością i wiedzą na temat coachin-
gowego stylu kierowania, który w  sposób otwarty został im zakomunikowany 
i opisany przez bezpośredniego przełożonego podczas przejęcia zespołu pracow-
niczego przez menedżera-coacha po poprzednim przełożonym. 

Badani wskazali szereg wyróżników stylu pracy menedżera, które charakteryzu-
ją coachingowy styl kierowania: partnerskie relacje, nastawienie na współpracę, 
rozmowa jako podstawa relacji, szacunek i zaufanie. Tym samym zadeklarowali, 
iż właśnie taki styl pracy realizuje ich obecny przełożony.

Badani wyróżnili następujące czynniki najlepiej wpływające na relację z przeło-
żonym: możliwość porozmawiania o wszystkich problemach, dotyczących reali-
zacji zadań, a czasem nawet problemach prywatnych; zaufanie do przełożonego; 
zrozumienie i otwartość przełożonego; bezpośredniość w relacji z przełożonym. 
Większość uczestników (5 osób) zadeklarowało, że nie dostrzegają czynników, 
które utrudniałyby relację z przełożonym. Jednak niektóre z osób (2 osoby) uzna-
ły, że trudnością w relacji z przełożonym stanowią: nowe wymagania stawiane 
przez przełożonego oraz większy niż dotychczas osobisty wysiłek, który należy 
włożyć w wypracowywanie rozwiązań (poprzedni przełożony wskazywał zada-
nia do wykonania, precyzując sposoby działania). 

Badani zadeklarowali zadowolenie ze stosowanego przez przełożonego stylu 
pracy, podkreślając dobrą atmosferę, okazywany im szacunek i zaufanie. Jedno-
cześnie sformułowali obawy dotyczące możliwych sytuacji braku wyników czy 
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wystąpienia blokad w osiąganiu konkretnych celów, wobec oczekiwanej od nich 
przez przełożonego samodzielności i  odpowiedzialności. Badani zwrócili rów-
nież uwagę na to, iż rozmowy z przełożonym mają czasem zbyt towarzyski cha-
rakter i omawianie bieżących spraw zawodowych kończy się często „pogawędka-
mi na tematy prywatne”. Natomiast pytani o dotychczasowe efekty uzyskiwane 
wskutek coachingowego stylu pracy menedżera wskazywali: neutralizowanie 
osobistych obaw oraz uzyskiwanie mobilizacji do podjęcia konkretnych działań; 
otrzymywanie wsparcia w sytuacjach złego samopoczucia/obniżonego nastroju/
zwątpienia; pomoc w analizie konkretnych zdarzeń i wypracowywaniu decyzji; 
wzrost pewności siebie w podejściu do zadań i podejmowaniu decyzji; zmianę 
nastawienia do pracy oraz do innych osób na bardziej aktywną i współpracującą; 
większą skuteczność w komunikowaniu się z innymi; rozwój osobisty w zakresie 
ujawnienia osobistych talentów (świadomość swoich możliwości). 

Wszyscy badani zadeklarowali chęć dalszej współpracy z menedżerem w ramach 
realizowanego coachingowego stylu pracy (7 osób), choć jednocześnie 2 osoby 
zgłosiły oczekiwania, dotyczące zmniejszenia nacisku na samodzielne rozwiązy-
wanie większości problemów oraz wypracowywanie twórczych rozwiązań, gdyż 
ich zdaniem „nieustanne poszukiwanie nowości” może potencjalnie zagrażać już 
istniejącym, dobrze sprawdzonym schematom postępowania. Wszyscy pracow-
nicy biorący udział w badaniu podkreślali również potrzebę wypracowania przez 
menedżera osobistego dystansu i cierpliwości w stosunku do zadaniowej strony 
pracy, zauważając nerwowość przełożonego w sytuacjach obciążonych stresem 
lub presją czasu. 

Odnosząc się interpretacyjnie do zaprezentowanych powyżej danych uzyskanych 
od podwładnych menedżera-coacha podczas ustrukturalizowanych indywidu-
alnych pogłębionych wywiadów można stwierdzić, iż określona osobowościowo 
partnerska forma relacji przełożonego z  pracownikami została potwierdzona. 
Badani pracownicy potwierdzili dobrze rozwinięty u  menedżera obszar kom-
petencji społecznych, zapewniający nową jakość rozmów, realizowanych przez 
obecnego przełożonego, odczuwalną atmosferę dialogu, szacunku i zaufania oraz 
chęci współpracy i współdziałania. Jednocześnie, ujawniając możliwość prowa-
dzenia z  przełożonym rozmów na tematy prywatne, potwierdzili towarzyskie 
tendenjce menedżera, wynikające z  mocno nasilonej ekstrawersji. Dodatkowo, 
badani potwierdzili otwartość menedżera na nowatorskie i kreatywne rozwiąza-
nia, stwarzającą możliwość generowania nowych sposobów działania i osiągania 
celów. Wskazali również na dopingowanie ich przez menedżera do samodzielno-
ści i przyjmowania odpowiedzialności za wynik. W tym kontekście zgłosili rów-
nież obawy, dotyczące niezadowolenia przełożonego w przypadku niedostatecz-
nych rezultatów, wynikających z braku ich pomysłowości czy kreacji. Obawy te 
pozostają spójne z osobowościową tendencją badanego menedżera do wysokich 
oczekiwań wobec siebie i  innych oraz przyjmowania ponadprzeciętnych stan-
dardów. Badani pracownicy podzielili się również spostrzeżeniami dotyczący-
mi emocjonalnej sfery funkcjonowania menedżera, oczekując od przełożonego 
większego opanowania i  zdystansowania w  obliczu sytuacji trudnych. To spo-
strzeżenie również pozostaje spójne z testowym wynikem osobowościowym me-
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nedżera w zakresie neurotyczności, wskazującym na przeciętny poziom stabil-
ności emocjonalnej menedżera, a tym samym umiarkowaną odporność na stres. 

Uzyskane podczas wywiadów z pracownikami dane pozwalają stwierdzić dużą 
świadomość badanych w zakresie zachowań przełożonego, ujawnianych podczas 
codziennej współpracy. Pracownicy rozumieją ideę coachingowego stylu pracy 
i deklarują jego akceptację, wskazując jego atuty i widoczne w pracy efekty; for-
mułują też obawy, wynikające z jednej strony z istoty coachingowej kultury pra-
cy, a z drugiej z osobistych cech przełożonego. 

4.	 PODSUMOWANIE	I WNIOSKI	KOŃCOWE

W oparciu o dane literaturowe oraz zaprezentowane studium przypadku można 
stwierdzić wysoką akceptację coachingowego stylu kierowania przez pracowni-
ków oraz odczuwane przez pracowników pozytywne rezultaty, wynikające z jego 
stosowania. Upoważnia to do rekomendowania coachingowej formy dialogu 
z pracownikami, jako skutecznego narzędzia kierowania. Równocześnie, majac 
na uwadze uwarunkowania osobowościowe każdego przełożonego warto pod-
kreślić, iż realizacja coachingowego stylu pracy wymaga od menedżera-coacha 
ogromnej samoświadomości. Menedżer, który decyduje się na pracę z podwład-
nymi z  wykorzystaniem technik coachingowych musi umieć oddzielić własne 
problemy oraz „rozpoznać, kiedy jego własne zachowania utruniają coachowa-
nemu osiągnięcie celów” (Rzycka, Porosło, 2015, s. 31). Tylko wtedy menedżer 
ma szansę relacyjnego współdziałania z podwładnymi i prowadzenia z nimi co-
achingowego dialogu, pobudzając ich do osobistego zaangażowania i wypraco-
wywania samodzielnych i  odpowiedzialnych decyzji. Należy zatem przyjąć, iż 
powodzenie w stosowaniu coachingowego stylu kierowania przez współczesnych 
menedżerów warunkowane jest przez dokładną znajomość narzędzi coachingo-
wych oraz umiejętność ich profesjonalnego użycia. Taki profesjonalizm staje się 
możliwy przy dużej samoświadomości menedżera w zakresie własnego potencja-
łu osobowościowego i wynikających z niego możliwości dla prowadzenia rozmów 
coachingowych z pracownikami oraz ograniczeń osobowościowych, nad który-
mi należy świadomie panować, by nie zaburzały relacji coachingowego dialogu. 
Można zatem powiedzieć, że z pewnością warto sięgać po niestandardowe spo-
soby myślenia i działania, lecz jednocześnie pamiętać, że skuteczne stosowanie 
coachingowego stylu pracy osadzone jest mocno w kontekście osobowościowym. 
Stąd osobista refleksja menedżera nad swoimi predyspozycjami osobowościowy-
mi jest niezbędna, aby dialog coachingowy podejmowany z pracownikami był 
dla nich szansą ich osobistego doskonalenia oraz obszarem nowych możliwości 
dla wzrostu efektywności organizacyjnej. W innym przypadku, nieprofesjonal-
nie realizowane rozmowy coachingowe mogą bardziej stanowić zagrożenie niż 
stwarzać możliwości wzrostu i rozwoju zarówno dla pracowników, jak i całej or-
ganizacji. 

Niewątpliwie problematyka coachingowego stylu kierowania jest stosunkowo 
nowa i z pewnością domaga się dalszych pogłębionych badań i rzetelnych ocen. 
Warto rozważyć podjęcie badań uwzględniających zmienne demograficzne oraz 
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większą liczbę zmiennych osobowościowych w  odniesieniu zarówno do me-
nedżerów praktykujących coachingowy styl kierowania, jak i  samych pracow-
ników, do których taki styl pracy się odnosi. Proponowany kontekst badawczy 
z pewnością dostarczyłby kolejnych ciekawych efektów i pozwolił wskazać kolej-
ne interesujące zależności. 
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