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Tytułem wstępu, czyli:  
co zrobiłbym inaczej,  
gdybym od początku wiedział to, 
co wiem teraz?

Za kilka dni miną dwa lata, odkąd rozpoczęliśmy prace nad pierwszym e-bo-
okiem wydanym przez EI Polska pt. „Spotkania na drodze przedsiębior-
czości, czyli drogowskazy i refleksje podążających tą drogą”. Adresatami 
pierwszego zbioru byli początkujący przedsiębiorcy, teksty także pisali 
przedsiębiorcy na różnym etapie rozwijania (lub zwijania) biznesu. 

Ten zbiór tekstów adresowany jest do coachów i osób, które wiążą swoje 
zawodowe plany z coachingiem. Autorzy będący doświadczonymi coachami 
dzielą się swoimi początkami, gdy uczyli się, jak utrzymać się z coachingu. 
Uczyli się sami, bo szkoły coachingu tego nie uczą. Wszystkie teksty opisują 
ich osobiste przeżycia, dylematy, odkrycia, upadki i wzloty. 

Prawdopodobnie, skoro sięgasz po naszego e-booka, znasz realia rynku 
coachingowego w Polsce. Duża konkurencja, praktykowanie pro bono lub 
„za książkę”, brak powszechnej edukacji biznesowej, niski poziom świado-
mości klientów, negatywny odbiór tej profesji i hejt w Internecie. Wszystko 
to sprawia, że biznes coachingowy nie jest łatwy, a często wywołuje frustra-
cję – nie tylko u początkujących coachów. 

Chcemy to zmienić. W ramach projektu Sieci Przedsiębiorczości Coacha 
pracujemy nad trwałą, systemową zmianą rynku usług coachingowych. 
Zdiagnozowaliśmy główne bolączki coachów oraz wypracowaliśmy otwar-
tą listę rozwiązań, którą chcemy systematycznie wdrażać. Do współpracy 
zaprosiliśmy kluczowych partnerów, m.in.  organizacje akredytujące co-
achów i szkoły coachingu oraz coachów – uczestników naszych warsztatów 
i programów rozwojowych.

W e-booku chcemy pokazać zarówno problemy, jak i rozwiązania. Nie 
jest to jednak poradnik o tym, jak prowadzić działalność coachingową. To 
zbiór indywidualnych, osobistych historii autorów, którzy chcieli się nimi 
z Tobą podzielić. To także zaproszenie do refleksji nad własną praktyką. 
Chcemy, żebyś po lekturze stał się bogatszy o nasze doświadczenia, po-
znał błędy, potencjalne zagrożenia i sposoby ich unikania. Mamy nadzieję, 
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że będzie Ci łatwiej podejmować trafne decyzje i zechcesz poeksperymen-
tować z niektórymi pomysłami autorów. 

Treść podzielona jest na cztery części. W części pierwszej Ania Glińska 
i Anna Jakubowska przeprowadzą Cię przez swoje kryteria wyboru szkoły 
coachingu, proces nauki i pierwsze samodzielne kroki w roli coacha. For-
mułują też ważne pytania, które powinieneś sobie zadać na początku dzia-
łalności. Dodatkowo możesz poznać drogę od stanowiska managera i uroki 
coachingu na emigracji.  

W drugiej części znajdziesz tematy dotyczące budowania praktyki co-
achingowej. Iwona Cichowicz pokazuje na własnym przykładzie, jak może 
wyglądać praca coacha w III sektorze, oraz jak szukać niszy rynkowej. 
Agnieszka Drzewiecka opisuje, w jaki sposób działają grupy mastermind, 
które mogą być świetnym wsparciem w rozwoju biznesu coachingowego. 
Adam Gieniusz z kolei prezentuje możliwości prowadzenia sesji zdalnych 
sprzęt i oprogramowanie, których potrzebujesz, żeby robić to skutecznie.

Część trzecia poświęcona jest kwestiom marketingu i sprzedaży. Z tek-
stu Macieja Kozubika dowiesz się, jakich narzędzi możesz użyć, budując 
wizerunek eksperta, i jakie działania wykonywał, żeby skutecznie pozyski-
wać zlecenia na procesy coachingowe. Rafał Szewczak z kolei tłumaczy, że 
klienci wcale nie potrzebują coachingu i jak pomimo tego zaprezentować 
swoją ofertę, żeby zdecydowali się go kupić. Pokazuje też różnicę pomiędzy 
produktem, procesem i pakietem oraz powody, dla których powinieneś mieć 
w ofercie produkty w różnych kategoriach cenowych. 

W części czwartej prezentujemy historie osobistych i biznesowych trans-
formacji trójki autorów. Katarzyna Dąbrowska opisuje problemy i wyzwania, 
które możesz napotkać jako początkujący coach. Pokazuje też, jakie działania 
podjęła, gdy po raz drugi wystartowała ze swoją działalnością coachingową 
po kilku latach pracy w korporacji. Bohaterami drugiej opowieści są Bartek 
Filipek i Aldona Kłobska, których współpraca w ramach 100 dni SPOCO za-
owocowała spektakularnym efektem biznesowym. Na zakończenie Tomasz 
Dzida w formie pytań i odpowiedzi prezentuje swoją drogę od nauki coachin-
gu w strukturach korporacji poprzez doświadczenia w sprzedaży coachingu 
w Polsce i UK aż do wizji perpetuum mobile działalności coachingowej. 

To pierwszy e-book z serii pięciu poświęconych bolączkom coacha. Po-
znaj problemy na starcie w coachingu. Zapraszamy do lektury!

Rafał Rodak – opiekun projektu



CZĘŚĆ I

JAK ZACZĄĆ?
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ANIA  
GLIŃSKA
Coach i trener rozwoju osobistego

Przez 17 lat byłam nauczycielką WF. Aktualnie jestem 
coachem i trenerem rozwoju osobistego. Wspieram 
nauczycieli na drodze ich rozwoju. Jestem autorką  
projektu „SZCZĘŚLIWY NAUCZYCIEL”.

Od 2019 roku współpracuję z EI SPOCO®, wchodząc 
na ścieżkę certyfikacji Trenera Zmiany.

Prowadzę spotkania – Latające Kręgi dla ludzi, którzy 
zarabiają lub chcą zarabiać, robiąc to, co kochają –  
twórców i przedsiębiorców.

szczesliwyna
aniaglinskacoach

www.latajacaszkola.pl/latajace-kregi
www.aniaglinska.pl

https://www.facebook.com/szczesliwyna/
https://www.facebook.com/aniaglinskacoach/
https://www.latajacaszkola.pl/latajace-kregi/
http://aniaglinska.pl/
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W progu zawodu coacha

Decyzja. Po co chcesz zostać coachem?

Z kim chcesz pracować? Kogo chcesz wspierać swoimi procesami? Jaką masz 
wizję? Jaką masz misję? To pierwsze ważne pytania, które należy sobie za-
dać na początku drogi coacha. Dlaczego? Bo dzięki odpowiedziom możesz 
uniknąć później wielu rozczarowań związanych z brakiem pomysłu na swoją 
działalność. Zastanawiam się, jak wiele osób je sobie zadaje, zanim zain-
westuje w bardzo drogie szkolenie. Czy ja sobie zadałam te pytania? NIE. 
W momencie pisania tego artykułu natchnęło mnie, że szkoły coachingu mo-
głyby robić dla przyszłych kandydatów taką ankietę poszerzającą świado-
mość. Mimo że nie zadałam sobie tych pytań, miałam na tyle szczęścia, że 
większość odpowiedzi przyszła do mnie jeszcze w trakcie szkoły, więc po 
skończeniu wiedziałam, w którą stronę mam iść. Znam jednak osobiście wie-
le osób, które mimo ukończonej szkoły nadal nie mają nawet szkicu swojej 
wizji pracy.

Kolejna bardzo ważna rzecz przed podjęciem decyzji to doświadczenie 
własnego procesu coachingowego. Dopiero wtedy faktycznie będziesz 
świadomy, z czym to się je. Czy jest on niezbędny? Pewnie nie. Czy ja go prze-
szłam? Nie. Z perspektywy czasu uważam, że to wielka szkoda, bo na pewno 
szybciej zrozumiałabym w trakcie szkoły pewne procesy i zależności, jakie 
podczas coachingu występują.

Swoją decyzję o rozpoczęciu szkoły podjęłam w czasie dużych przemian 
w moim życiu, związanych ze zmianą zamieszkania. Stwierdziłam, że to 
świetna okazja, aby zgłębić tajniki coachingu i rozpocząć swoją nową drogę 
zawodową. Wtedy wydawało mi się, że wiem na ten temat dużo, ale – jak się 
później okazało – nie do końca byłam świadoma, czym coaching jest, a czym 
nie jest. Od lat byłam zafascynowana rozwojem osobistym i wszelkimi me-
todami z nim związanymi. Słowo „coaching” pojawiało się wielokrotnie na 
mojej drodze. Obserwowałam pewną bardzo znaną osobę, która w nazwie 
swojej działalności miała słowo „coaching”. Prowadziła ona wiele warszta-
tów i spotkań dla kobiet. Jej publiczna działalność była jednak raczej tre-
nerstwem z wykorzystaniem elementów coachingu. Nie rozdzielałam wów-
czas roli coacha, trenera czy mentora.
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Przywołuję propozycje doświadczenia procesu coachingowego, aby po-
móc Ci uniknąć zdziwienia, a w najgorszym wypadku straty niemałej kwoty 
i rozczarowania. Coachowie często są myleni z mówcami motywacyjnymi, 
mentorami, trenerami na salach szkoleniowych czy nawet terapeutami, co 
nie zmienia faktu, że często pełnią również te role. Zanim podejmiesz de-
cyzję, dowiedz się więcej, a przede wszystkim doświadcz, w co inwestu-
jesz swoje niemałe oszczędności.

Wybór szkoły. Która będzie najlepsza?

Jeżeli już podejmiesz decyzję, że jednak coachem pragniesz być i nic tego 
nie zmieni, stajesz przed kolejnym dylematem: czeka Cię wybór szkoły. Tu 
się dopiero zaczyna niezły kiermasz. Powstaje coraz więcej szkół coachin-
gu, ale jest też spora liczba szkół, które działają już od dłuższego czasu. Ja 
swojej poszukiwałam ponad dwa miesiące. Wybór nie był łatwy. Nie miałam 
wśród znajomych coachów ani osób, które mogłyby mi coś polecić. Wiele 
wieczorów spędziłam przed komputerem, na forach, szukając wskazówek, 
podpowiedzi, inspiracji i rekomendacji.

Moim głównym priorytetem była liczba godzin w planie nauczania, czas, 
w jakim rozciągnięta była edukacja i liczba zajętych weekendów w miesią-
cu. W końcu znalazłam tę wymarzoną szkołę. Co mnie przyciągnęło: bardzo 
szczegółowo opisany plan i zakres nauczania, bardzo dużo (ponad 300) go-
dzin zajęć dydaktycznych i praktycznych w tym oczywiście 5-dniowy tre-
ning interpersonalny. Ważne było dla mnie i to, że szkoła miała akredytację 
w Izbie Coachingu. Przystępna cena (o ile można tak powiedzieć) też ode-
grała tu ważną rolą. No i same pozytywne opinie. Z premedytacją wybrałam 
lokalizację w innym mieście. Wyjeżdżając, miałam jeden weekend w miesią-
cu tylko dla siebie i coachingu. Po intensywnych zajęciach możliwość prze-
analizowania doświadczeń w ciszy i spokoju była bezcenna.

Czas nauki i pierwsze doświadczenia

No i się zaczęło… Pierwsze zjazdy były z jednej strony fascynujące, bo 
wszystkie techniki, jakie nam pokazywano, wykorzystywałam do pracy ze 
sobą, ale z drugiej strony były dla mnie niezwykle trudne. Wielokrotnie 
miałam w głowie myśl, że ja chyba jednak nie potrafię. Miałam wrażenie, 
jakbym przyszła na kurs prawa jazdy. Pamiętasz to uczucie, kiedy musisz 
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operować kilkoma rzeczami naraz – sprzęgłem, drążkiem zmiany biegów, 
kierownicą, kierunkowskazami, gazem, hamulcem i jeszcze patrzeć, gdzie 
jedziesz? Tak się właśnie czułam. Wielokrotnie „gasł mi silnik” – brakowa-
ło pomysłów, pytań, czy w ogóle słów, albo robiłam „żabki” swoimi pyta-
niami z „czy”, „dlaczego”, a wyeliminowanie doradzania i mądrzenia się 
graniczyło z cudem. Wychodziłam z zajęć z głową większą od piłki gimna-
stycznej. Pojawił się strach, niedowierzanie w siebie, pytania „co ja tutaj 
robię?”. Patrzyłam na prowadzących z podziwem i rozmarzeniem: „Ja też 
bym tak chciała”, „Jak oni to robią?” „Kiedy ja to w końcu opanuję i czy 
w ogóle?” Po sześciu trzydniowych zjazdach nie miałam jeszcze certyfika-
tu, ale uzyskałam uprawnienia do prowadzenia sesji. Zupełnie nie miałam 
odwagi, aby zacząć. Zrobiłam jedną sesję i miałam wrażenie, że jest to 
sztuczne i nienaturalne. Układałam w głowie pytania, zamiast skupić się 
na tym, co mówi klientka. Pojawiło się doradzanie, jakieś swoje przenie-
sienia. Na kolejnej sesji klientka już się nie pojawiła. Przyznam, że była to 
dla mnie swego rodzaju ulga. Potrzebowałam jeszcze czasu. To niestety 
była pułapka, w którą wpada wielu coachów. Wbiłam sobie przekonanie, 
że jeszcze nie jestem gotowa. Jeszcze muszę doczytać, douczyć się. Na 
praktykę przyjdzie czas. Nic bardziej mylnego. Wykładowcy powtarzali 
nam bez przerwy, by rozpocząć praktykę jak najszybciej, tak aby od razu 
utrwalać sobie poznane narzędzia, a najlepiej, dopóki jeszcze trwały za-
jęcia i miało się kontakt z doświadczonymi coachami. Dzięki temu była 
okazja, aby dopytywać, co robimy dobrze, a co źle – minisuperwizje. Ja 
miałam mało odwagi. Kierowało mną poczucie, że muszę wiedzieć wszyst-
ko, a najlepiej jeszcze więcej, aby rozpocząć pracę z drugim człowiekiem. 
Obudził się we mnie syndrom „kujona” i dopadł mnie „wirus wiedzy”. Oj, 
ciężka to choroba i trudno się z niej wyleczyć. Wieczne doczytywanie, do-
pytywanie, rozważanie, dodatkowe kursy online, co do których co najmniej 
o połowie zapomniałam, że je wykupiłam. Przed każdym kolejnym kursem 
czy kupioną książką powtarzałam sobie, że jak już skończę, to tym razem 
na pewno zacznę praktykę. Tere fere… Cały czas chciałam jeszcze czegoś 
się dowiedzieć, odkładając na później najważniejsze, czyli naukę przez 
doświadczanie. Na całe szczęście znalazłam receptę i małymi krokami ją 
wdrożyłam, co mnie uleczyło. To bardzo prosty przepis, a mianowicie: za-
ufaj sobie, dołóż do tego trochę odwagi, jeszcze więcej wiary, codzienną 
dawkę uważności i „wirus wiedzy” zaczyna zanikać.

Przyszedł moment, że poczułam się mocniejsza, gotowa, aby podejść 
do „egzaminu z prawa jazdy”. Pojawił się mój pierwszy proces – 6 spotkań. 
Po pierwszej sesji czułam się zupełnie inaczej niż wcześniej, czułam, że to 
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działa, nie muszę nikomu doradzać, czasami w ogóle nie muszę mówić. Cele 
zostały zrealizowane i to z nawiązką, dostałam wiadomość zwrotną i po-
dziękowanie. 

Z każdą godziną prowadzonego coachingu czułam się coraz pewniej 
i wiem, że nawet nieudane według mnie sesje uczyły mnie dużo więcej niż 
wieczne doczytywanie i kolejne kursy. 

Ze szkoły coachingu oprócz dużej dawki wiedzy wyniosłam jeszcze 
wspaniałe znajomości i przyjaźnie. To bardzo cenny element tego procesu. 
W potrzebie nieustannie wspieramy się wzajemnie i wymieniamy zdoby-
wanym doświadczeniem. Wielu coachów jeszcze w trakcie trwania szkoły 
nawiązuje również relacje biznesowe. Razem łatwiej zacząć. Dlatego warto 
na to zwrócić uwagę, dużo rozmawiać z innymi uczestnikami i inspirować 
się wzajemnie.

Pierwsze kroki

Po zakończeniu szkoły przyszedł czas na działanie. Pierwsze kroki były dla 
mnie bardzo trudne. Okazało się, że samo bycie coachem to tylko poło-
wa, o ile nie mniej działań, które musiałam wykonać, aby zatroszczyć się 
o rozwój własnego biznesu i pozyskanie klientów. Nagle okazało się, że 
musiałam zapoznać się z tajnikami marketingu, sprzedaży, budowania swo-
jej marki i strony internetowej. Nie spodziewałam się tylu dodatkowych 
działań, a przede wszystkim nie miałam odpowiedniej wiedzy na ten temat. 
Poczułam, że zamiast się rozwijać coachingowo, robię zupełnie coś inne-
go. Wiedziałam jednak, jak ważne są to umiejętności i systematycznie za-
częłam uzupełniać wiedzę od strony marketingowej. Pogodziłam się z tym, 
że skoro chcę rozwijać własny biznes, to te działania są niezbędne i będą 
mi towarzyszyć stale. Dużym ułatwieniem było dla mnie to, że wizja i misja 
mojego działania zostały już dość precyzyjnie ustalone jeszcze w trakcie 
trwania szkoły.

Jednak najistotniejszą rzeczą, której nie sposób pominąć w tworzeniu 
swojego biznesu coachingowego, jest według mnie nawiązywanie i budo-
wanie relacji – zarówno z przyszłymi klientami, jak i organizacjami, z któ-
rymi można współpracować, oferując swoje usługi. Przyczynia się do tego 
aktywny udział we wszelkiego rodzaju spotkaniach rozwojowych, przyna-
leżność do organizacji np. IC, ICF, EI SPOCO czy też grup coachingowych 
online, np. Coach Coachowi Coachem. Ważne, aby wybierać zgodnie ze 
swoim obszarem działań. Dzięki temu można poznać wiele osób, które 
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później często zostają partnerami w biznesie lub klientami. Również sa-
modzielnie organizowane wydarzenia, prelekcje czy warsztaty dla swoich 
docelowych grup klientów, na których można się dać poznać, są niezwykle 
ważnym elementem tworzenia swojej społeczności odbiorców.

Na zakończenie – myśli zebrane

Podsumowując: zanim zdecydujesz się na wybór tego zawodu, doświadcz 
na własnej skórze przynajmniej kilku godzin procesu coachingowego. Po-
tem odpowiedz sobie na kilka pytań. Co wpłynęło na Twoją decyzję, by zo-
stać coachem? Po co chcesz zostać coachem? Z kim chcesz pracować? Kogo 
wspierać swoimi procesami? Jaką masz wizję? Jaką masz misję? Dzięki temu 
będzie Ci o wiele łatwiej wystartować. Unikniesz niepotrzebnych emocji 
i rozczarowań. Następnie wyszukaj dobrą szkołę, ucz się pilnie, ale uważaj 
na „wirusa wiedzy”, ufaj swojej intuicji i działaj odważnie, wyciągaj wnioski 
z chwilowych słabości, nie poddawaj się, buduj relacje, a na pewno zajdziesz 
daleko. 



ANNA  
JAKUBOWSKA
Menedżer, coach, trener zmiany SPOCO®,  
finansista, początkujący autor tekstów
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kariery zawodowej, niezależnie czy mieszkają w Londynie, 
Singapurze czy Warszawie. Pomagam im pokonywać 
wyzwania i ograniczenia. Wspieram w odnalezieniu się 
w nowych sytuacjach zawodowych, głównie związanych  
ze zmianą miejsca zamieszkania oraz budowaniem nowych 
relacji profesjonalnych i prywatnych.
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Od menedżera-introwertyka  
do coacha

Byłam jeszcze na studiach ekonomicznych, gdy zaczęłam myśleć o coachin-
gu jako potencjalnym i przyszłościowym zajęciu. Poważnie zastanawiałam 
się nad podjęciem tej ścieżki zawodowej, jednak ze względu na wiele oko-
liczności to nie był mój czas na taką decyzję. 20 lat temu coaching był w Pol-
sce dziedziną raczkującą. Nie było szkół ani kursów, na których mogłabym 
zacząć doświadczać coachingu. Tak właśnie – doświadczać, a nie uczyć się. 
Na rynku nie było wielu książek o tej tematyce, a jedynie pojedyncze pozycje 
obcojęzyczne, które odstraszały swoją ceną. Dużą barierą był też mój intro-
wertyzm. Wizja szukania klientów i sprzedawania swoich usług zupełnie nie 
wchodziła w rachubę. Paraliżowało mnie już na samą myśl o tym. W pierw-
szej pracy na etacie, kiedy zaproponowano mi awans na stanowisko, na któ-
rym sprzedaż produktów bankowych była głównym zadaniem, po prostu się 
zwolniłam.

Jedyny kontakt z coachingiem, jaki pozostał mi na długie lata, to był ma-
gazyn Coaching, który kupowałam regularnie. Moja kariera zawodowa po-
szła ścieżką finansową.

Niezbędna kompetencja zawodowa  
menedżera

10 lat później awansowałam na stanowisko menedżera w dużej między-
narodowej firmie. Organizacja nastawiona była na zatrudnianie młodych 
osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym, co dla menedżera stano-
wiło nie lada wyzwanie. Zarządzałam 10-osobowym zespołem, w którym 
prawie połowa pracowników była świeżo po studiach, bez sprecyzowanej 
ścieżki zawodowej. Dominowała też grupa tzw. milenialsów, których dewi-
zą było: „Jak mi nie powiesz, jak to zrobić, to tego nie zrobię”. Każda osoba 
zarządzająca zespołem wie, jak energo- i czasochłonne jest każdorazowe 
wyjaśnianie i udzielanie instrukcji – zwłaszcza osobom, które mają rosz-
czeniową postawę i nie przejawiają chociażby woli podjęcia próby znale-
zienia odpowiedzi. 
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Nie jestem zwolennikiem dawania gotowych rozwiązań. Z doświadcze-
nia wiem, że nie działają na dłuższą metę. Pracownik nie przyswaja wiedzy 
ani nie stara się zrozumieć problemu. Zapamięta jednak, że szef mu powie-
dział, toteż z każdym problemem będzie przychodził do menedżera i ocze-
kiwał rozwiązania. Znalezienie odpowiedniego rozwiązania wymaga czasu, 
a w dzisiejszych organizacjach czas jest bardzo istotnym zasobem. Zmoty-
wowany i zaangażowany zespół również. Znalezienie złotego środka dla po-
łączenia tych dwóch kwestii jest kluczem do sukcesu. Z pomocą przyszedł mi 
wtedy coaching. I nie chodziło wyłącznie o wprowadzenie coachingowego 
stylu zarządzania, ale o poznanie coachingu w jego czystej postaci i zasto-
sowanie go w mojej codziennej pracy. 

Jak wybrałam swoją szkołę coachingu –  
na co zwrócić uwagę

Na poszukiwanie szkoły poświęciłam kilka tygodni. Zaznaczę, że oprócz 
rozumienia, czym jest sam coaching, nie wiedziałam o nim nic więcej. Dla-
tego zupełnym zaskoczeniem były dla mnie skróty ICF (International Coach 
Federation), EMCC (European Mentoring and Coaching Council) czy ACTP, 
czyli ICF Accredited Coach Training Program, z którymi przyszło mi się 
zmierzyć już na początku. Te skróty są dość istotne przy wyborze szkoły, 
zwłaszcza jeżeli myślimy o konkretnej certyfikacji. Daje też pewnego rodza-
ju gwarancję standardu szkolenia zgodnie z wytycznymi danej organizacji. 
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć kursy lub szkolenia w róż-
nych zrzeszeniach. Warto jednak wiedzieć, które jest bardziej rozpoznawal-
ne w naszym rejonie działania. W Polsce bardziej znany jest ICF, a w Wiel-
kiej Brytanii bardziej cenią sobie EMCC. Mniej popularny w Europie, ze 
względu na relatywnie wysoką cenę szkolenia, ale niezmiernie popularny 
w USA i Azji jest CTI, czyli Co-Active Training Institute.

Miałam dokładnie ustalone kryteria wyboru kursu. Wiedziałam, że chcę 
programu, który będzie trwał kilka tygodni i w szybkim czasie dostarczy 
mi niezbędną wiedzę. Jest też możliwości odbycia studiów podyplomo-
wych. Dają one wiedzę teoretyczną z wielu obszarów. Trwają około roku 
i rządzą się swoimi prawami uczelnianymi, na które w tamtym momencie 
nie miałam już czasu i energii. Bardzo ważne było też dla mnie, aby wie-
dza dostarczana na zajęciach była przejrzysta, zrozumiała oraz konkret-
na. Istotne było również praktykowanie i doświadczanie wszystkiego, co 
poznawałam. Kurs właśnie dawał mi to wszystko, czego potrzebowałam. 
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Samą teorię o coachingu i narzędziach można dzisiaj przeczytać w wie-
lu miejscach. To jednak nie to samo, co sprawdzenie na samym sobie, jak 
działają poszczególne narzędzia i jaka jest możliwość ich praktykowania 
w tzw. bezpiecznym środowisku. Kolejnym kryterium było też, aby wiedza 
i doświadczenie zdobyte podczas kursu były użyteczne w pracy na moim 
stanowisku w korporacji. Oczywiście chciałam się nauczyć coachingu, ale 
też zależało mi, aby widzieć, jak mogę go najlepiej wykorzystać. Rozmowa 
o studiach przypadków, bieżąca wymiana doświadczeń z tzw. peer coachin-
gów, poruszanie kwestii z życia wziętych, to było to, czego potrzebowa-
łam podczas nauki. Dla mnie wszelkiego rodzaju case studies i możliwość 
rozmowy ze specjalistą jest najlepszym sposobem uczenia się. Bardzo też 
wzbogacają warsztat przyszłego coacha. 

Wybrałam studium zawodowe coacha biznesu, gdyż najlepiej ze mną re-
zonowało. To był sposób na zdobycie potrzebnej mi wtedy kompetencji. Nie 
wiedziałam jeszcze, że ta kompetencja stanie się moim sposobem na życie 
i nową, ciekawą ścieżką kariery zawodowej.

Sposób na życie na emigracji

Niedługo po zakończeniu studium w moim życiu prywatnym i zawodowym 
zaszło sporo zmian. Zaczęłam duży projekt, który wiązał się z ciągłym po-
dróżowaniem. Był ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie spełnieniem 
marzeń. W międzyczasie mój partner dostał ofertę nie do odrzucenia z za-
granicznej firmy. Wiązało się to z przeprowadzką do innego kraju. Dylemat 
do rozwiązania: co z moją karierą, co ze związkiem? 

Coaching wciąga – dosłownie i w przenośni. To sposób na poznanie 
siebie,  odkrycie swoich zasobów i potencjałów. Wsparcie przy odzyski-
waniu pewności siebie i wiary we własne umiejętności. Nie spodziewa-
łam się, że właśnie coaching doda mi odwagi i pozwoli podjąć decyzję 
o wyjeździe. 

Po relokacji do nowego kraju miałam problem ze znalezieniem pracy. Moje 
doświadczenie zawodowe i umiejętności nie zostały uznane. Był to trudny 
czas, uczący pokory oraz wymagający określenia nowej ścieżki kariery. Nie od 
razu pomyślałam o coachingu jako o potencjalnym zajęciu zawodowym. Za-
częło się zupełnie niewinnie. Wolny czas, którego miałam bardzo dużo, posta-
nowiłam wykorzystać na poszerzanie doświadczenia w coachingu i zdobywa-
nie godzin do akredytacji ICF. 
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Pokonywanie barier  
wewnętrznych i zewnętrznych

Jak już wspominałam, jestem introwertykiem, toteż wyjście na zewnątrz 
i szukanie klientów napawały mnie strachem. Ponadto mieszkałam za gra-
nicą, gdzie nie miałam żadnego wsparcia otoczenia. Nie znałam nikogo 
ani nie wiedziałam, jakie są potrzeby i zwyczaje lokalne. Znałam bardzo 
dobrze język, ale to nie wystarczyło, aby móc się odnaleźć. Przeszkodą był 
też mój lęk. 

Na tym etapie skorzystałam z mojego dotychczasowego doświadczenia za-
wodowego. Zaczęłam się zastanawiać, jakie mam możliwości pokonania wyżej 
wymienionych barier. Pierwszym krokiem było podjęcie decyzji o pracy on-
-line, która umożliwiła mi kontakt z klientem z mojego rodzimego kraju. Na 
dodatek okazało się, że nie ma przeszkód formalnych, aby tak prowadzić dzia-
łalność gospodarczą. W kraju, w którym mieszkam, po prostu siadam i pracu-
ję. Na początku nie musiałam nigdzie zgłaszać działalności, co dało mi prze-
strzeń na skupienie się nad tym, co chciałam robić, bez zastanawiania się, jak 
i kiedy uiszczać podatki i inne opłaty. Została jednak najtrudniejsza bariera 
do pokonania – wyjście do ludzi.

Tutaj przydało się wsparcie osób, które poznałam podczas kursu. Do-
stałam informacje o forach i grupach, na których można szukać klientów. 
Na początku pro bono. Uważam, że warto mieć jednego lub dwóch takich 
klientów dla przełamania siebie. Zwłaszcza gdy – tak jak ja – nie ma się do-
świadczenia z prowadzeniem działalności i pozyskiwaniem klientów. Tutaj 
też dobrze sprawdził mi się plan. Określiłam z góry, ilu klientów będę mieć 
pro bono (dwóch i na ile godzin (15). Moją zapłatą było doświadczenie, jak 
prowadzić rozmowę sprzedażową, sesję wstępną i kolejne. Pozwoliło mi 
to też doprecyzowywać moją specjalizację w coachingu. Jak wspomina-
łam wcześniej, określając swój obszar specjalizacji coachingowej, warto 
wspierać się dotychczasowym doświadczeniem życiowym lub zawodowym 
(zależy, jaki coaching jest nam bliższy). Ja wykorzystałam obszar zawodo-
wy i na nim się głównie skupiałam. Wykorzystałam wiedzę i doświadczenie 
z trzynastu lat pracy w korporacjach – sześciu projektów prowadzonych od 
początku, trzech zespołów finansowych budowanych od podstaw i dzie-
siątek rozmów kwalifikacyjnych. To wszystko pomaga w budowaniu relacji 
i zaufania z klientem.

Pracując z klientami pro bono, łatwiej było mi również pytać o feedback, 
ponieważ osoby decydujące się na pracę ze mną wiedziały, że jestem na 
początku swojej drogi i potrzebuję ich wsparcia w ulepszaniu swojego 
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warsztatu. Oczywiście rozwój umiejętności coachingowych to też nieod-
łączna superwizja. Dodatkowo miałam peer coaching, czyli coaching z in-
nym coachem na podobnym poziomie co ja, z którym można przedyskutować 
swoje przypadki i zastanowić się wspólnie, jak to ugryźć. 

Kolejnym etapem jest szukanie klienta – już za opłatą. To jest ciekawe 
doświadczenie, gdy wchodzisz na rynek i ogłaszasz się, że oferujesz se-
sję coachingową pro bono i masz tłumy chętnych, a gdy szukasz klienta 
za książkę lub kawę, to zapada cisza i nikt nie podejmuje tematu. Na tym 
etapie warto już doprecyzować swoją usługę i zacząć wybierać specjaliza-
cję. Jak wspominałam wcześniej, w określeniu specjalizacji wykorzystałam 
moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Będąc menedżerem, dba-
łam o rozwój zawodowy moich pracowników, wspierałam ich w wyznacza-
niu celów rocznych i ich realizacji. I właśnie to wykorzystałam do stworze-
nia pierwszej usługi.

Przydaje się też odrobina wiedzy z dziedziny marketingu oraz sprzedaży. 
I dużo cierpliwości. Ja przyjęłam drogę budowania zaufania i relacji 
z klientem. Nie narzucam się ze swoją usługą. Głównie dlatego, że zaczyna-
łam od coachingu, a do niego klient musi być gotowy i otwarty na zmianę. 
Zanim zaczęli zgłaszać się pierwsi klienci, minęło kilka długich tygodni. 
Pierwsze zapytania były dla mnie pewnego rodzaju poligonem doświad-
czalnym. Każdy przypadek analizowałam i wybierałam te elementy, nad 
którymi powinnam się zastanowić, które dopracować. Bardzo pomogło mi 
w tym sto dni SPOCO. Cotygodniowe spotkania z moim trenerem zmia-
ny utrzymywały rytm i narzucały dyscyplinę. Dyscyplina to nie jest moje 
ulubione słowo, jednak u mnie taki sposób najlepiej się sprawdza. Całe 
życie zawodowe spędziłam w dużych organizacjach, gdzie pracowałam 
zgodnie z planem i wytycznymi i na początku właśnie takie wsparcie było 
mi najbardziej potrzebne. Mogłam sobie pozwolić na etapowe budowanie 
biznesu i podejście analityczne, ponieważ nie miałam presji comiesięcz-
nego płacenia ZUS-u. Moją motywacją była jakość świadczonej usługi. 
Cały czas jednak utrzymywałam kontakt z peer coachingiem i bardzo dużo 
się uczyłam. Bez przerwy szukałam sposobów poszerzania swojej wiedzy 
oraz kontaktów. Praca z klientami pokazuje mi, jakie mają potrzeby. Aby 
móc im pomóc, muszę się rozwijać. Bardzo dużo korzystam ze swojej do-
tychczasowej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Mam też wiele poko-
ry. Nie pracuję z każdym klientem, tylko z takimi, o których wiem, że mogę 
im pomóc, i którzy mają motywację do pracy. Jeżeli wyzwanie klienta wy-
chodzi poza mój obszar, staram się przedstawić mu odpowiednie sposoby 
wsparcia. 
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Podsumowanie

Wiele ścieżek prowadzi do coachingu. Każda z nich jest bardzo ciekawa 
i wnosi wiele do późniejszego procesu pracy jako coach. Warto korzystać 
z tego doświadczenia. Jest ono swoistym wyróżnikiem coacha, bazą do bu-
dowania specjalizacji, know-how, którym wspieramy naszych klientów w ich 
procesach zmiany. Na każdym etapie budowania działalności coachingowej 
pojawiają się różne bariery rozwoju. Jak widać, bardzo pomocne jest wtedy 
wsparcie otoczenia bliższego – rodziny, przyjaciół, ale też tego dalszego – 
organizacji np. EI-SPOCO. 
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i warsztaty rozwojowe.

Zajmuję się integracją cudzoziemców na rynku pracy, 
tworzeniem i realizacją projektów społecznych, edukacją 
międzykulturową, wspieraniem i rozwojem organizacji 
pozarządowych w zakresie pracy z osobami 
z doświadczeniem migracji.

Hobbistycznie jestem fotografką zakochaną w Kaukazie 
i Himalajach, w życiu codziennym czerpię z różnorodności 
kultur.
     
iwonacichowicz@gmail.com 
  
iwonacichowiczcoach
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Coaching dla osób 
z doświadczeniem migracji w NGO

Skąd pomysł na coaching dla osób 
z doświadczeniem migracji?

Moje ponad 10-letnie doświadczenie pracy w charakterze doradczyni zawo-
dowej, podczas której wykorzystywałam elementy coachingu, doprowadziło 
mnie do inwestycji w rozwój osobisty oraz rozpoczęcia profesjonalnej nauki 
i zdobywania doświadczenia celem uzyskania akredytacji ICF (International 
Coach Federation). Zależało mi na wyposażeniu mojej pracy w narzędzia, które 
będą służyć drugiemu człowiekowi. Skoro nigdy nie pracowałam dyrektywnie, 
uważałam, że coaching da mi najwięcej możliwości narzędziowych do pracy 
z klientem, ale z dbałością o własny rozwój.

Ponieważ moje życie zawodowe skupia się wokół III sektora (organiza-
cji pozarządowych), gdzie rozwijam się jako doradczyni zawodowa, trener-
ka, koordynatorka i specjalistka ds. integracji, nie poszukiwałam możliwości 
zarobku w biznesie. Moją pasją jest wspieranie ludzi na rynku pracy, a spe-
cjalizację zbudowałam we wspieraniu migrantów i migrantek w projektach 
realizowanych w Polsce. Stąd też pomysł, aby zapełnić niszę i wyspecjali-
zować się jako coach wspierający tę grupę odbiorców (na tym etapie z wy-
łączeniem ekspatów). Ponieważ wiele osób z doświadczeniem migracji nie 
ma szans na drogie usługi, coaching pozostaje poza ich zasięgiem. Chcąc 
wyrównać szanse w dostępności ekskluzywnej usługi, rozpoczęłam promo-
wanie działalności coachingowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem. 
Moim zdaniem usługi rozwoju osobistego nie powinny być przeznaczone 
tylko dla osób zamożnych, pracujących w międzynarodowych korporacjach 
ani być usługą niedostępną powszechnie ze względu na wysokie koszty. Każ-
dy człowiek powinien mieć wybór i szansę na wypróbowanie każdej formy 
rozwoju, a taka możliwość istnieje, kiedy usługa jest realizowana w ramach 
projektów społecznych. To, że usługa jest dla kogoś za darmo, nie oznacza, że 
jej wartość jest niższa. Moja działalność pokazuje, że dla mnie najważniejsze 
jest utrzymanie wysokich standardów pracy, a sam coaching jest prowadzo-
ny zgodnie ze standardami etycznymi ICF z poszanowaniem kultur, z których 
pochodzą klienci.
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Od czego rozpoczęłam budowanie 
swojego wizerunku jako coacha?

Aby stworzyć sobie tło do wykorzystywania coachingu, rozpoczęłam od wpro-
wadzania ćwiczeń coachingowych w mojej pracy doradczej i trenerskiej pod-
czas spotkań indywidualnych oraz grupowych w ramach projektów realizowa-
nych w organizacjach pozarządowych. Tu ważne dla mnie było sprawdzenie, 
czy to działa w tej grupie odbiorców i czy jest zainteresowanie tego typu 
usługą. Okazało się, że ćwiczenia pobudzające do głębokiej refleksji są ważne 
dla klientów i dają im szansę na wgląd w siebie w szerszej perspektywie.

Skoro działa, to postanowiłam zrobić coś z tym dalej i dać szansę na eks-
kluzywną usługę tym, którzy nie mają takiej możliwości rozwoju ze względu 
na swoją trudną sytuację materialną.

Na rynku nie ma wielu specjalistów, którzy przedkładają dobro drugiego 
człowieka nad stronę finansową. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wynagro-
dzenie usługi w organizacjach pozarządowych jest dużo niższe niż w korpo-
racjach i na dłuższą metę może być dla coacha frustrujące. W związku z tym 
uważam, że nie powinno to być jedyne zajęcie coacha, ale raczej dodatkowa 
działalność w wymiarze społecznym – chyba że coach ma stabilną sytuację 
finansową i skupia się tylko na ścieżce w sektorze społecznym.

Kolejne kroki  
na mojej ścieżce coacha

Ponieważ najbliższą formą pracy jest dla mnie współpraca z kobietami, 
rozpoczęłam organizację i promocję coachingu wśród kobiet-migrantek 
rosyjsko- i ukraińskojęzycznych. Przygotowałam projekt pro bono „Co-
aching dla migrantek” w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi 
wspierającymi cudzoziemki i cudzoziemców. W ramach realizacji projektu 
ustaliłam warunki pracy z organizacjami i umówiłam się na udostępnienie 
bezpłatnie przyjaznego zaplecza lokalowego oraz drobnego poczęstunku 
(kawa, herbata, ciasteczka). Dodatkowo klientki deklarowały formę symbo-
licznej „zapłaty” po całym procesie coachingowym. Były to m.in. wspólna 
kawa, obiad, książka, czekoladka, laurka, spacer i inne.

To doświadczenie pokazało mi, że ponad 80% migrantek, które zgłosiły się 
w procesie rekrutacji na proces coachingowy, nie miało żadnej lub znikomą 
wiedzę w tej dziedzinie. Dlatego zorganizowałam spotkanie informacyjne 
dla zrekrutowanych kobiet, podczas którego wyjaśniłam, czym jest coaching, 
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czym jest proces i jak będziemy pracować. W kolejnym etapie zaproponowa-
łam pierwsze spotkania indywidualne, po których zainteresowane migrantki 
rozpoczęły proces rozwojowy.

Gdy tworzyłam ten projekt, zależało mi na sprawdzeniu, czy coaching jest 
dla migrantek interesujący, tym bardziej że nie dla wszystkich jest oczywistą 
formą rozwoju osobistego.

Kolejnym krokiem było założenie fanpage’a na Facebooku, gdzie sku-
piam się na postach rozwojowych, przypominając, czym się zajmuję, i co 
mogę zaoferować dla otoczenia. Ta część mojej działalności nie jest przeze 
mnie wykorzystywana w stu procentach. Na rozwijanie profilu, docieranie 
do kolejnych grup odbiorców i budowanie społeczności wokół zwyczajnie 
brakuje mi czasu, co uważam za wskazanie do rozwoju i mój błąd, którego 
nie warto powielać. Polecam spisać sobie strategię rozwoju, zanim urucho-
misz medium społecznościowe, aby jak najkorzystniej dla Twojej pracy wy-
korzystać użyteczność narzędzi internetowych.

W międzyczasie formułowała się grupa nieformalna „Inspiratornia 
Zmian”, gdzie razem z grupą znajomych aktywistek-migrantek zastanawia-
łyśmy się nad ich potrzebami i możliwościami, z których chciałyby skorzy-
stać w kontekście rozwoju osobistego z wykorzystaniem narzędzi coachin-
gowych. Tu okazało się, że coaching jest dla nich ofertą interesującą i wartą 
rozważenia, dlatego w ramach tego działania zrealizowałam kilka procesów 
coachingowych pro bono, również wykorzystując bezpłatne zasoby lokalo-
we Warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej, m.in. Warsztat Warszawski.

W ramach współpracy z prężnie działającą na rynku pracy organizacją poza-
rządową – Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – stworzyłam koncep-
cję i rozpisałam działania merytoryczne kompleksowego wsparcia osób z do-
świadczeniem migracji, w szczególności spoza Unii Europejskiej. Tak powstał 
wieloletni projekt „Punkt Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców”, w ra-
mach którego oprócz działań informacyjno-integracyjnych realizuję doradztwo 
zawodowe i coaching.

Kolejnym krokiem było założenie Fundacji Inspiratornia Zmian i bu-
dowanie programu rozwojowego „Strefa rozwoju i wsparcia na rynku pracy”. 
To działanie jest w trakcie prac i przygotowywania grupowych i indywidual-
nych projektów rozwojowych m.in. coachingu relokacyjnego.

Skąd pomysł na własną fundację? Własna fundacja daje więcej możliwości 
prowadzenia działań, które nie mogą być realizowane w ramach współpracy 
z innymi NGO, oraz realizację innowacyjnych projektów i budowanie własne-
go wizerunku, a nie pracy na wizerunek innych. Uważam to za ważną część 
budowania rozpoznawalności siebie jako coacha nie tylko w III sektorze.
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To, co jest trudne w pracy z klientem różnorodnym kulturowo, to:
• dotarcie do osób zainteresowanych procesem (niezbędna jest znajo-

mość środowiska i zaufanie diaspor),
• utrzymanie pełnego procesu ze względu na niestabilną i nieprzewidy-

walną sytuację pobytową cudzoziemek i cudzoziemców (w zależności 
od sytuacji pobytowej trudno klientkom i klientom zagwarantować cią-
głość i regularność spotkań w procesie),

• niższe wynagrodzenie za usługę dla coacha w porównaniu z rynkiem 
biznesowym (koszty przeznaczone w ramach projektu zależą od moż-
liwości grantowych i tzw. ustalonych przez grantodawcę cenników 
usług),

• niestabilność zatrudnienia ze względu na krótkoterminowe projekty 
i bez gwarancji kontynuacji,

• niezrozumienie kulturowe z coachem.

Praca z klientem różnorodnym kulturowo jest trudna, ale jednocześnie 
satysfakcjonująca: to wykraczanie poza swój punkt widzenia. Ważne, aby 
przed rozpoczęciem takiego doświadczenia przejść szkolenie z komunikacji 
międzykulturowej i by – przygotowując się do pracy z osobami z doświad-
czeniem migracji – mieć świadomość istnienia różnorodnych kodów kultu-
rowych i własnych stereotypów. Najważniejszym aspektem jest etnorelaty-
wizm, czyli postawa otwartości wobec różnic kulturowych i gotowość ich 
poznawania.

Podczas spotkania indywidualnego z klientem konieczne jest kompleksowe 
wyjaśnienie, na czym polega coaching. W szczególności należy skupić się na 
informacji, że to klient bierze odpowiedzialność za swój proces i realizację 
celów. Dla nas to oczywiste, ale warto tu nadmienić, że nie we wszystkich kul-
turach klient może brać odpowiedzialność za realizację zadań ze względu na 
tradycje. W tej sytuacji warto dopytać klienta, jak dalece jest on w stanie wziąć 
odpowiedzialność, a ile zależy od jego najbliższego otoczenia i czy w razie 
potrzeby uzyska wsparcie.

Kiedy przychodzi do mnie migrantka lub migrant, nie zawsze wie, czego 
chce. Zazwyczaj nie wie też, w jakim zakresie mogę pomóc ani jaki wa-
chlarz usług mogę zaoferować. Kiedy już to ustalimy, otwierają się nowe 
możliwości, rodzi się iskierka w oku i motywacja do sięgania po więcej. 
Migrantki i migranci, kiedy doświadczają i są świadomi, czym jest co-
aching i jak jest wartościowy dla rozwoju człowieka, zaczynają współpra-
cować, wyznaczać ambitne, ale realne cele, kreują swój świat zgodny z ich 
wartościami.
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Na przykład wyznaczają cele, które:
• prowadzą ich do zdania ważnych egzaminów, które zostały odłożone 

z braku motywacji, braku wiary otoczenia, zmiany kraju zamieszkania 
i (lub) braku wsparcia w nowym kraju;

• prowadzą do aplikowania na studia dzienne w czasie: kiedy inni demo-
tywują, nie wierzą, podcinają skrzydła, migranci walczą o motywację, 
mając tylko coacha i najbliższą rodzinę, kogoś, kto wierzy w ich sukces;

• prowadzą do poszukiwania pasji w nowym kraju, nowych dróg zawo-
dowych;

• prowadzą do szukania drogi skutecznej integracji w kraju przyjmują-
cym itd.

• Ostatnio w procesie coachingowym miałam przyjemność pracować z cu-
dzoziemkami z Ukrainy, Tadżykistanu, Białorusi i Rosji.

To, co wzmacnia i jest satysfakcjonujące w tej pracy:
• poznawanie nowych kultur i inspirujących ludzi z różnych stron świata,
• zaufanie środowiska,
• wzmocnienie postaw otwartości na różnorodność kulturową,
• praca z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem,
• sukcesy klientek i klientów,
• obserwowanie, jak zachodzi zmiana.

Jeśli kształtujesz w sobie postawę otwartości, tolerancji i szacunku dla 
inności, wykazujesz się wrażliwością kulturową, a także doceniasz równość 
i prawo każdego człowieka do odmienności, zrozumiesz, że warto pracować 
z klientami pochodzącymi z różnych kultur. Taka strona coachingu jest dla 
mnie inspiracją i motywacją do dalszego rozwoju, każdy mały sukces moich 
klientek i klientów przynosi mi ogromną satysfakcję. Ponieważ jestem roz-
poznawalna w środowisku, w którym pracuję, klientki i klienci mi ufają, znają 
mnie, jest mi też łatwej zaoferować im nową usługę rozwojową, a jednocze-
śnie dać im szansę na usługę ekskluzywną, na którą nie mogą sobie pozwolić 
na otwartym rynku.

Jest to mój pierwszy etap budowania ścieżki zawodowej jako coacha. 
Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie inspiracją do poszukiwania swojej dro-
gi, do znalezienia niszy, z której będziesz czerpać satysfakcję, i która będzie 
rozwijać Ciebie jako coacha.

Opisałam tu moją ścieżkę pracy z różnorodnością kulturową, natomiast 
nie ograniczam się tylko do tej grupy odbiorców. Dla mnie najistotniejsze 
jest wsparcie drugiego człowieka w jego rozwoju i budowaniu przez niego 
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satysfakcjonującego życia – nie tylko zawodowego. Zanim skupiłam się na 
coachingu, rozpoczęłam swój proces, przeanalizowałam swoje wartości, 
ustaliłam nowe cele, zbudowałam strategię nowego „ja”, odrzuciłam dzia-
łania i projekty, które mnie nie rozwijały, a blokowały moją działalność co-
achingową. To, co mogę rekomendować: zacznij od siebie, zrób porządek ze 
swoją drogą zawodową, rozpoczynaj z czystą kartą, zgodną z Twoimi war-
tościami, drogą, z której będziesz czerpać satysfakcję; drogą, która będzie 
sprawiała, że budzisz się z uśmiechem każdego dnia.

Czy moja dotychczasowa droga jest interesująca? Nie wiem… ale sektor 
NGO jest ciekawą opcją dla początkującego coacha na trening i rozwijanie 
specjalizacji. Warto określić swoją grupę docelową, z którą chcemy pracować, 
stworzyć projekt i zaproponować go organizacjom. To nie tylko ciekawe do-
świadczenie, ale również okazja, aby włączyć pierwiastek społeczny w swoją 
działalność biznesową.

Co w tej pracy uważam za cenne? Cenne jest spotykanie inspirujących 
ludzi, zmotywowanych do zmiany i poszukiwania siebie w nowych realiach.
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Mastermind – grupa daje moc

Jak znaleźć grupę?

Powodem moich poszukiwań kontaktu i pracy w grupie była potrzeba. Zaraz 
po ukończeniu Akademii Coachingu i Mentoringu zapragnęłam spotykać się 
z innymi osobami, które pracują jako coachowie, mentorzy i trenerzy. Zaczę-
łam zatem uczestniczyć w spotkaniach rozwojowych ogólnodostępnych, przy-
stąpiłam do grup na FB i nawiązywałam kontakty. Przynosiły mi pewną satys-
fakcję, jednak nie czułam pełnego zaspokojenia, jeśli chodzi o rozmowy na 
temat pracy coachów. Zaczęłam więc poszukiwania. 

Jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę „mastermind dla coachów”, ukazuje nam 
się kilka możliwości. Tak więc są grupy coachów pracujących w grupach on-
-line i czasami stacjonarnie. 

Ze względu na moją lokalizację najczęściej wybieram pracę on-line, choć 
zdarzało mi się uczestniczyć w tego typu spotkaniach stacjonarnie, w nie-
wielkim gronie i okazjonalnie. Ich formuła nie była jednak dla mnie wystar-
czająco ciekawa. 

Poszukując miejsca dla siebie, podjęłam wyzwanie i pewne ryzyko, po-
nieważ moje pierwsze doświadczenie w pracy z tego typu grupą było jak 
pierwsza jazda na rowerze. Kompletnie nie rozumiałam, o co w tym chodzi. 
Z poziomu wiedzy miałam świadomość, że jest istotny aspekt i możliwość 
weryfikacji siebie swoich umiejętności na tle innych. Natomiast z poziomu 
ciekawości czułam, że może to być szansa – szansa na rozwój. Co mogłam 
stracić? Czas, energię i wiarę w siebie. 

Całkiem przez przypadek (a może to nie był przypadek?) tworzyła się nowa 
grupa coachów na starcie. Ukazało się ogłoszenie. Grupę prowadziła Hanna 
Kaniewska. Stwierdziłam, że to idealny moment. Jak nie teraz, to kiedy? Decy-
zja zapadła szybko i pod wpływem impulsu. Czułam, że to moja grupa, chociaż 
miałam obawy i czułam lęk. Jak moje doświadczenie, a właściwie jego brak, 
wypada na tle innych? Jak się poczuję, kiedy będę rozmawiać z coachami, któ-
rzy wiedzą więcej ode mnie? 

Pierwsze spotkanie i od razu spóźnienie. Wracałam wtedy z Poznania. 
Warunki pogodowe? Mocno niesprzyjające. Przed Szczecinem całkiem się 
zagubiłam i wylądowałam po drugiej stronie granicy. Szybko do hotelu, 
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a tam brak kabla do laptopa. Na szczęście nowe technologie to również te-
lefon i aplikacje…

Bingo! Już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to jest to, czego szuka-
łam. Samo spotkanie przebiegło spokojnie. Z wielką ciekawością słuchałam 
uczestników i prowadzącej. 

Oświecenie przyszło natomiast w chwili otrzymania raportu i po obej-
rzeniu nagrania ze spotkania. Mówienie w grupie o swoich celach, zada-
niach i przyjmowanie propozycji innych osób okazało się niezwykle mobi-
lizujące do działania. 

Wypowiedziane na głos myśli zamieniały się szybko w działania. Czułam 
obecność grupy podczas wykonywania zadań. Po każdym spotkaniu rozma-
wialiśmy jeszcze za pomocą komentarzy. Pojawiały się kolejne inspiracje 
i pomysły. 

Każde spotkanie było czymś, co przynosiło nowe rzeczy, a czasami uwalniało 
z czeluści pamięci sposoby i narzędzia, o których dawno zapomniałam. 

Mam przekonanie, że praca w grupie Mastermind jest dla mnie ważna. Zo-
stałam zatem jeszcze na kolejnych edycjach spotkań w nieco zmienionym 
składzie. Pewnie nie każdy tego potrzebuje. Zachęcam jednak do spróbowa-
nia. Może się okaże, że to również temat dobry dla Ciebie. 

Przy doborze grupy ważne są:
1. Cel ogólny grupy (np. rozwój biznesu coachingowego, start biznesu co-

achingowego itp.);
2. Poziom doświadczenia coachów w grupie (warto, aby byli na podob-

nym poziomie np. coachowie na starcie lub coachowie po certyfikacji); 
3. Poziom doświadczenia osoby prowadzącej grupę (warto, aby miała 

już jakieś doświadczenie w coachingu);
4. Różnorodność grupy (praca w takiej grupie, kiedy coachowie pocho-

dzą z różnych branż, jest ciekawa, bardziej efektywna). 

Podczas tworzenia się jednej z grup okazało się, że jedna z uczestniczek 
miała inny poziom zaawansowania biznesu coachingowego i doświadcze-
nia jako coach. Po kilku spotkaniach zrezygnowała. Uznała, że nie pasuje do 
grupy. Dlatego też w pkt. 2 wpisałam, aby poziom grupy był wyrównany lub 
przynajmniej podobny. Natomiast mocno wspierające było zróżnicowanie 
pod względem branż, w jakich mieliśmy doświadczenie. To właśnie te różni-
ce powodowały ciekawość i chęć współpracy z innymi osobami. 

Prowadząca grupę miała większe od nas doświadczenie jako coach. Dzięki 
temu czułam się rozumiana i „zaopiekowana”. Ciekawe, czy gdyby grupę 
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prowadził  jeden z członków, to praca wyglądałaby równie efektywnie. Są-
dzę, że dłużej trwałaby moja adaptacja w grupie. Być może jest to błędne 
przekonanie. Natomiast czułam, że osoba prowadząca bardzo dobrze wie, 
z czym aktualnie się borykam, ponieważ sama kiedyś tego doświadczyła. 
Dało mi to zaufanie do niej i poczucie, że jest to dla mnie wsparcie. 

Co można zyskać, pracując w grupie?

Dylematy, nad którymi odbywają się rozmowy w grupie, zależą od wyzwań 
i celów samych uczestników. 

Grupa daje moc i możliwość „przegadania” wszelkich ważnych spraw. 
Podczas rozmów okazuje się też kopalnią pomysłów. Doświadczyłam tego 
na własnej skórze, kiedy wchodząc do pokoju rozmów, nie miałam pomysłu, 
nad czym mogę dzisiaj popracować. Szybko okazywało się, że nie tylko znaj-
dowałam trop do kolejnych szczebli rozwoju, ale też odpowiedzi na trapiące 
mnie pytania. 

Warunek konieczny: poczucie bezpieczeństwa i wsparcie członków grupy. 
Na jedno ze spotkań przygotowałam nurtujące mnie pytania. Wiedziałam, 

nad czym będę pracować. Zanim przyszła moja kolej wypowiedzi, znałam już 
rozwiązanie swojego dylematu, a zamiast niego pojawiło się kolejne pytanie 
w kolejce. 

Gdy weszłam do grupy, otaczająca mgła znikała ze spotkania na spotka-
nie. Każdy z uczestników określał, do czego dąży i jaki cel długoterminowy 
chce osiągnąć. Ten długofalowy cel wydawał się tak odległy, jakby niere-
alny. Samo uchwycenie celu wymagało od nas sporo samodzielnej pracy. 
Natomiast narzędzia przygotowane przez prowadzącą były mocno wspie-
rające. 

Niemniej jednak od długoterminowego celu dzieliły nas trzy miesiące. 
Czekał on za szeregiem gór spowitych mgłą. Gdy podążaliśmy tym wytyczo-
nym szlakiem, okazywało się, że góry są wspaniałe. Możliwość podróżowa-
nia tą ścieżką i doświadczania tylu emocji, od zwątpienia do radości, była 
dla mnie bardzo ważna, tak jak celebrowanie wspólnie sukcesów każdej oso-
by i poczucie wspólnoty. 

Na jednym ze spotkań pojawiła się opcja rozwoju mojego doświadcze-
nia poprzez współpracę z Urzędem Pracy. Moje przekonania raczej mnie nie 
wspierały. Coach w PUP? Hmm… to nie może się udać. Za: znają mnie tam, 
współpracuję z nimi długo, mają do mnie zaufanie. Przeciw: nic z „za” nie jest 
ważne, kiedy za usługę trzeba zapłacić. Nie zrobią tego. 
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Na spotkaniu dostałam zastrzyk motywacji i wsparcia: kilka przykładów ta-
kiej współpracy z innych regionów. No cóż, nie pozostało już nic innego, jak 
umówić się na spotkanie z dyrekcją PUP i sporządzić ofertę. Co zatem z prze-
konaniami? Jeżeli Cię nie wspierają, to Mastermind to zmieni. 

Finał był taki, że moje doświadczenie wzbogaciłam o indywidualne i gru-
powe sesje coachingowe z kobietami oddalonymi od rynku pracy. Pionierski 
temat jak na małą miejscowość, w której nie ma wielu coachów ani trenerów. 
A bezrobotni na co dzień nie mogą liczyć na tego typu wsparcie. 

Spotkania grupy Mastermind odbywają się systematycznie i przez kilka 
miesięcy. To jest proces, w którym masz możliwość zaprojektowania swojej 
drogi, wyznaczenia swoich celów i ich realizacji. Każde spotkania ma swoją 
wartość i energię, z czego korzysta każdy członek grupy, nie wyłączając pro-
wadzącego. 

Zamknięte grono mocno pobudza do otwartości, szczerości i zaangażo-
wania. Gwarancja, że nikt na forum nie ocenia naszych pomysłów, a w zamian 
za to wszyscy otrzymują wsparcie od siebie nawzajem, mocno scala grupę. 
Daje poczucie więzi i wspólnoty. 

Korelacja tych wszystkich czynników i różnych osobowości powoduje zwięk-
szenie pewności siebie, jasności co do kierunku i możliwości działania. 

A co z celami? Mnie udało się zrealizować wszystkie założone cele. Okazało 
się też, że w trakcie procesu pojawiły się nowe możliwości i nowe wyzwania. 
Nie czekając na kolejną okazję, wykorzystałam to i nagle z jednego planu po-
wstał cały pakiet do realizacji. Jeżeli powiem, że wykonałam plan na poziomie 
130%, to pewnie zabrzmi to jak cytat z poprzedniej epoki, jednak ja z tym fak-
tem nie dyskutuję. 

Coaching jest wspaniały, a praca z coachami otwiera ciekawe drogi, któ-
rych ja sama nie potrafię dostrzec. 

Jaką wartość grupa może 
uzyskać ode mnie, od Ciebie?

Każdy z nas jest inny i inaczej postrzega coaching i proces. Ma także inną wizję 
pracy z klientem i, w końcu, wizję biznesu coachingowego. Mastermind dlatego 
jest niezwykle ciekawy, że każdy z członków grupy ma czas, by dzielić się swoimi 
doświadczeniami, swoją wizją, swoją energią. Tak więc nie tylko bierzemy, ale 
i dajemy. 

Moje doświadczenie w życiu i pracy zawodowej również dały mi możliwość 
wspierania innych coachów. Każdy z nas ma zespół wartości, spostrzeżeń 
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i wiedzy, którym może się podzielić. W grupie jest to niezbędne. Twój punkt wi-
dzenia i postrzegania jest bardzo istotny. To dzięki Twoim pomysłom i Twojemu 
zaangażowaniu grupa może wspólnie pracować i czerpać od siebie nawzajem, 
dlatego Ty również jesteś tam ważny lub ważna. 

Coachowie, których spotkałam podczas pracy w grupie, okazali się otwar-
ci i wspierający. Dzięki temu ja również chętnie dzieliłam się wiedzą, do-
świadczeniem, pomysłami i inspiracjami. 

Ba, nadal tak jest. Nadal utrzymujemy kontakt. Czas płynie, doświadczeń 
przybywa. Pojawiają się kolejne wyzwania i rozterki. I rozmawiamy o tym. 

Co zatem możesz dać od siebie? Po prostu siebie. Swoją uwagę, swój czas, 
swoje przemyślenia i swoje dylematy. 

DO ZOBACZENIA NA SPOTKANIU MASTERMIND!
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Adam Gieniusz 
Co to jest Master Mind  
i jak go prowadzić?
Tekst pochodzi z bloga Adama Gieniusz i został zaadaptowany  
na potrzeby niniejszej publikacji

Jeden z moich ulubionych TED-Talków to: „Jeśli chcesz komuś pomóc – za-
mknij się i słuchaj” przedstawiony przez Ernesto Sirolli we wrześniu 2012 
w Christchurch w Nowej Zelandii. W swoim wystąpieniu prelegent mówi: 
„Przeanalizowaliśmy 100 najbardziej znanych firm na świecie – od Car-
negie i Forda po Google i Yahoo. Tylko jedna rzecz łączy wszystkie orga-
nizacje, które odniosły sukces – żadna z nich nie została założona przez 
jedną osobę”. I kontynuuje: „Dlatego naukę przedsiębiorczości skierowaną 
do 16-latków zaczynamy od zadania, które polega na policzeniu słowa „ja” 
i słowa „my” na pierwszych dwóch stronach autobiografii Richarda Branso-
na. „Ja” nie pojawia się ani razu, podczas gdy „my” znajdziemy tam 32 razy. 
Branson nie zaczynał sam. Nikt nie zakłada udanego biznesu samodzielnie. 
Nikt!”. To dobra wiadomość dla tych, którzy mają wspólników i partnerów 
w biznesie. Nieco gorsza dla tych żeglarzy, którzy są też sterem i okrętem 
w jednym. Jak więc pracować, jakich rozwiązań szukać, gdy kooperacja 
w ramach biznesu – z jakiegokolwiek powodu – nie wchodzi w grę?

Życzliwość, dzielenie się i sukces?
Pomocną dłoń w takiej sytuacji wyciąga Napoleon Hill – amerykański pi-
sarz, prekursor literatury rozwoju osobistego, autor między innymi best-
sellera „Myśl i bogać się”. Z naszego punktu widzenia istotne jest to, że Hill 
koncentrował się na mechanizmach osiągania sukcesu, a jednym z koncep-
tów, które propagował, jest Master Mind – formuła, która powinna przy-
paść do gustu zarówno indywidualnym przedsiębiorcom i założycielom 
start-upów, jak też nowoczesnym menedżerom szukającym kreatywnych 
sposobów na zarządzanie ambitnymi zespołami.

Sam Hill określa Master Mind jako przyjazne otoczenie, sprzyjające dzia-
łaniu i zbudowane przez grupę ludzi zobowiązanych wzajemnie do wspie-
rania się na drodze do określonego celu. Wśród opisów i omówień kon-
cepcji częstokroć pojawiają się trzy określenia, które możemy potraktować 
jako jej nadrzędne wartości:
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• Przyjazna atmosfera, czyli element, który już i w tym wpisie pojawił 
się kilka linijek powyżej;

• Orientacja na wzrost, czyli sukces osób uczestniczących w Master 
Mind;

• Dzielenie się – informacją, wiedzą, kontaktami i wszystkim, co mod-
nie określamy mianem networkingu, a co w pięknej polszczyźnie mo-
żemy nazwać budowaniem sieci powiązań osobistych.

Te poetyckie opisy i określenia przełóżmy na praktyczne wskazówki.

Komu to potrzebne?
Master Mind to propozycja dla wszystkich, którzy tworzą swój własny biz-
nes lub pracują dla kogoś i którzy gotowi są przyjąć za pewnik, że wspie-
ranie innych w rozwoju i w sukcesie jest naturalnym sposobem na odnie-
sienie własnego sukcesu. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym założeniem, 
bo jest naprawdę kluczowe. Master Mind to nie są „inni, którzy pracują na 
mnie”, ale grupa osób, która odnosi sukces TYLKO wtedy, gdy swoje cele 
zrealizują wszyscy.

Master Mind zostało zaprojektowane dla grup o stałym składzie, spoty-
kających się regularnie. Możliwe jest jednak zastosowanie formuły spotka-
nia także ad hoc, w ramach jednorazowego spotkania, czy dla grup, w któ-
rych członkowie rotują. Nie wykorzystujemy wtedy całego potencjału, ale 
uczestnicy nawet takiego spotkania oceniają je jako wartościowe.

Jak to wygląda?
Prowadzenie spotkań wymaga od moderatora konsekwencji i elastyczno-
ści, a nade wszystko umiejętności decydowania, które z tych podejść jest 
w danym momencie kluczowe. Poniższe punkty omawiają zarys spotkania:

1. Przywitaj się i przedstaw, (jeśli trzeba) krótko omów/ przypomnij metodę;
2. Ustal/przypomnij zasady – te uniwersalne i te zaproponowane przez grupę;
3. Poproś uczestników o zastanowienie się, nad jakim swoim tematem 

chcieliby pracować. Daj wskazówkę, że temat powinien być sformułowa-
ny pozytywnie – np. „chcę X” zamiast „nie chcę Y”.

4. Daj każdemu uczestnikowi chwilę na zwięzłe przedstawienie swojego 
tematu. Zapisz każdy z tematów.

5. Zaproś wszystkich uczestników do wspólnego wyboru tematu, który zo-
stanie przepracowany w ramach tego spotkania.
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6. Po wyborze tematu zaproś jego autora do szerszego przedstawienia 
zagadnienia.

7. Po omówieniu tematu każdy uczestnik zadaje jedno pytanie. Pytania są 
notowane.

8. Po zadaniu wszystkich pytań autor omawianego tematu odpowiada na nie.
9. Jeśli jest czas, można zrobić dodatkową rundę pytań na takich samych 

zasadach).
10. Po odpowiedzi na pytania każdy z uczestników może wypowiedzieć się 

na omawiany temat ze swojego punktu widzenia – doradzić, podzielić 
się doświadczeniem, coś zasugerować, o coś zapytać. Autor tematu nie 
ustosunkowuje się indywidualnie do tych wypowiedzi.

11. W ramach zamknięcia poproś autora tematu o krótkie podsumowanie, 
podzielenie się tym, co było dla niego wartościowe. UWAGA! Autor te-
matu nie ma obowiązku podejmować zobowiązania, że coś zrobi, z ja-
kiejś rady skorzysta.

12. Podziękuj za udział, podkreśl zaangażowanie i życz powodzenia!
13. Jeśli trzeba, potwierdź termin i miejsce kolejnego spotkania oraz inne 

ustalenia „logistyczne”.

Gdzie szukać Master Mind?
Grupę Master Mind możesz założyć samodzielnie. Bazując na przed-
stawionej powyżej agendzie i założeniach jesteś w stanie przygotować 
pierwsze spotkanie, a potem, doskonaląc umiejętności moderowania, 
prowadzić kolejne. Warto sięgnąć do anglojęzycznych zasobów, dostęp-
nych bezpłatnie, aby dowiedzieć się jeszcze więcej. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, żeby z prowadzenia Master Mind uczynić dodatkowe źródło 
przychodu.

Jeśli brakuje Ci osób, które chcesz zaprosić, lub najpierw chcesz „prze-
testować” metodę, sprawdź, czy w Twojej okolicy już odbywają się takie 
spotkania – niektóre będą bezpłatne, inne dostępne po kosztach sali, jesz-
cze inne w pełni komercyjne.

Co dalej?
Skoro „nikt nie zakłada udanego biznesu samodzielnie”, a teraz wiesz, jak 
zainicjować lub znaleźć wsparcie, być może to właśnie Twoje przedsię-
wzięcie będzie za jakiś czas wymieniane obok Fordów i Googli tego świata 
jako przykład udanego biznesu. Tego Ci życzę!
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ADAM  
GIENIUSZ
Coach, szkoleniowiec i mentor. Certyfikowany trener 
zmiany SPOCO®. Organizator społeczności rozwojowych. 
Początkujący podcaster i aspirujący autor bajek.

Pomagam innym robić jeszcze lepiej to, co już robią dobrze 
oraz realizować nowe przedsięwzięcia. Moje wartości to: 
kształtowanie postaw przywódczych w każdym aspekcie 
życia, uczenie się przez działanie i realizowanie pasji  
oraz niesienie wkładu w rozwój otoczenia. 

Jestem tatą Helenki, mieszkam w UK i od czasu do czasu 
podróżuję po Azji.

adam@gieniusz.com

gieniusz

adamgieniusz

mailto:adam%40gieniusz.com?subject=
https://www.facebook.com/gieniusz
https://www.linkedin.com/in/adamgieniusz
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Coaching zdalnie

Moją pierwszą w życiu sesję coachingową zrealizowałem zdalnie. I tak mi zo-
stało –znakomitą większość sesji prowadzę przez internet. W tym rozdziale 
dzielę się swoimi doświadczeniami i zachęcam do śmiałego włączenia tego 
podejścia do oferty  coachingowej. 

Coaching zdalnie, czyli jak?

Na potrzeby tego rozdziału przyjmijmy, że coaching zdalny to rozmowa 
z klientem przez telefon lub Internet w czasie rzeczywistym. Może być pro-
wadzony z wykorzystaniem samego audio lub także z video. Osobiście pre-
feruję rozmowę bez obrazu – taka formuła pozwala mi się lepiej skupić na 
tym, co słyszę, i nie przejmować się tym, co widzi klient. Zdarza się jednak, że 
osoba, z którą pracuję, woli się ze mną widzieć. W takiej sytuacji dostosowu-
ję się do takiej preferencji – zakładam koszulę, układam przedziałek i siadam 
przed kamerą gotowy do rozmowy. 

Zalety i zalety coachingu zdalnego.  
Parę wad też

Mogę pracować z klientami niezależnie od ich i mojej lokalizacji. Doty-
czy to zarówno współpracy z osobami, które na co dzień mieszkają ode mnie 
dziesiątki, setki i tysiące kilometrów, jak też sytuacji, w których mój obecny 
klient lub ja podróżujemy – nie przekładamy, nie odwołujemy, po prostu spo-
tykamy się jak zawsze, nawet jeśli któreś z nas lub oboje siedzimy w innym 
fotelu, w innym mieście, czy na innym kontynencie (uwaga na strefy czaso-
we!). Mieszkając na wsi pod miasteczkiem pod Londynem, pracuję z Klienta-
mi z Wielkiej Brytanii, Polski, Macedonii, Sri Lanki i Argentyny, nie ruszając 
się zza biurka.

Wykorzystuję czas na faktyczną pracę, a nie na logistykę. Klient płaci 
za czas, który mu poświęcam, a nie za czas zmitrężony na logistykę (dojazdy, 
miejsce spotkań, poczęstunek). Tu uwaga natury biznesowej: jeśli prowadzisz 



 42  |  PRAKTYKA 

sesje twarzą w twarz, zadbaj o to, żeby klient pokrywał koszty dojazdu oraz 
czasu, który na dojazd przeznaczasz. I nie ma znaczenia, czy cennikowa sesja 
coachingu z Tobą to 50, 500 czy 5000 zł – jeśli w podróży na godzinną roz-
mowę spędzasz 2 godziny, to de facto Twoja stawka godzinowa to 1/3 tego, 
co zapłacił klient. 

Sesja odwołana nawet w ostatniej chwili w mniejszym stopniu dez-
organizuje czas i frustruje. Podejście do zmiany terminów sesji to mate-
riał na oddzielny rozdział, ale wspomnę tylko, że jestem bardzo elastyczny, 
jeśli o to chodzi i zdarzały mi się sesje odwoływane na kilka minut czy wręcz 
sekund przed planowanym rozpoczęciem. Nie mógłbym realizować tego po-
dejścia (cenionego przez klientów!), gdybym spotykał się z nimi tylko twarzą 
w twarz.

Sesje zdalne to doskonały sposób na kontynuowanie coachingu, który 
rozpoczęliśmy twarzą w twarz. Zdarza się, że klient jest sceptyczny wobec 
coachingu, który nie jest realizowany w ramach spotkania osobistego. W ta-
kich sytuacjach proponuję, żebyśmy pierwszą sesję (albo pierwsze sesje) prze-
prowadzili na spotkaniu osobistym, a jeśli klient zechce, kontynuowali zdalnie. 
Jak dotąd tylko raz zdarzyła mi się osoba, która kategorycznie odmówiła spo-
tkań innych niż osobiste – był to menedżer z firmy telekomunikacyjnej, który 
powiedział, „Cały dzień z kimś rozmawiam przez telefon, więc nie ma mowy, 
żebyśmy i nasze spotkania mieli realizować w ten sposób”. Spotykaliśmy się 
więc w cichej, dającej dużo prywatności restauracji, zlokalizowanej 10 minut 
piechotą od miejsca, w którym mieszkałem.

Jeśli chodzi o minusy, to praca zdalna, mimo że z drugim człowie-
kiem, jest pracą bez tego człowieka. Ważne więc, żeby nie zamknąć się 
tylko w wirtualnych i murowanych czterech ścianach, ale – czy to zawodowo, 
czy prywatnie – mieć kontakt z żywymi ludźmi. Ile tego kontaktu, to już niech 
każdy z nas zdecyduje wedle własnych potrzeb.

Jak się zorganizować,  
żeby dobrze coachować (zdalnie)?

Jeśli jesteś coachem freelancerem i pracujesz z domu, biura coworkingo-
wego czy kawiarni, prawdopodobnie potrzebujesz nieco więcej samody-
scypliny, niż gdyby była to praca etatowa, z biura. Żeby więc pomóc sobie 
w tej samodyscyplinie, warto sięgnąć po wzorce rodem z... antycznych tra-
gedii. Mianowicie podejdźmy do naszej pracy kreatywnie, rozwijając zasadę 
trzech jedności:
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Jedność czasu – dzienny i tygodniowy rytm pracy pomaga wypracować 
nawyki. Jeśli mamy na to wpływ, tak planujmy czas, żeby sesje z tym sa-
mym klientem realizować w te same dni, o tej samej porze. Takie podejście 
będzie też prawdopodobnie pomagało klientowi. Z drugiej strony bardzo 
zachęcam do zdefiniowania swoich własnych godzin pracy. Oczywiście, 
chcemy być elastyczni i otwarci na potrzeby klientów, ale ustalenia i ochro-
na własnych granic pomaga w utrzymaniu motywacji do pracy i w dobrych 
relacjach z bliskimi. 

Jedność miejsca – jeśli pracujemy z domu, bardzo zachęcam, żeby mieć 
swoje dedykowane „biuro”, czyli miejsce, w którym jesteśmy „w pracy”, na-
wet jeśli jest to tylko symboliczne miejsce przy stole, fotel etc. To poma-
ga i Tobie - siadając w miejscu pracy „przychodzisz do pracy”, i Twoim 
bliskim - ustaliwszy wcześniej zasady „odwiedzania” Cię w pracy, możesz 
zarządzić ich oczekiwaniami.

Jedność akcji – jedno zadanie naraz. Wielozadaniowość to mit. Nawet 
jeśli przeplatamy kilka zadań i zamiast skończyć jedno,  zaczynamy drugie, 
to i tak zajmujemy się w danej chwili tylko jednym zagadnieniem. Tyle że fun-
dujemy sobie “„efekt skoczka” i marnujemy czas na przełączanie się między 
niedokończonymi sprawami. Sprawne ułożenie sobie zadań i pozbycie się 
dystraktorów bardzo zwiększy naszą koncentrację oraz efektywność. Jeśli 
sesja z klientem wymaga przygotowania się i/ lub działań po niej, zreali-
zujmy te zadania w ramach jednego bloku, a nie odwlekając lub – co gorsza 
– zapominając (mówię z doświadczenia osoby, która po mistrzowsku potrafi 
odwlec, jeśli nie zadba o czas na zadania posesyjne i follow-up). 

Narzędzia coacha pracującego zdalnie

Wiemy już, dlaczego warto i jak się zorganizować, żeby lepiej pracować 
zdalnie. Poniżej opisuję więc sprzęt (i nie tylko), z którego korzystam w prowa-
dzonych przez siebie sesjach coachingowych oraz który służy mi do webina-
riów i live’ów. Nie robię tego po to, żeby Cię przestraszyć kosztami lub ilością 
urządzeń do ogarnięcia. Wręcz przeciwnie – chcę Ci pokazać, że masz spory 
wybór i to, czego potrzebujesz, możesz skompletować krok po kroku. Możesz 
poniższe zestawienie potraktować jako listę kontrolną lub inspirację.

Podstawy
Komputer – robiąc tę listę, zastanawiałem się, czy nie umieścić tu smartfona, 

z pomocą którego mógłbym z powodzeniem zrealizować wszystko, czego 
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potrzebuję, i którego coraz częściej używam jako swojego pierwszego 
urządzenia biznesowego. Ale zaczynam od komputera - w moim przypad-
ku laptopa - bo ustawiony na biurku, podłączony kablami do wszystkiego, 
co opisuję, bardziej daje poczucie bycia w pracy (a przy pracy z domu to 
ważne, o czym pisałem wcześniej) niż telefon. 

Smartfon – po prostu. Nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu coachin-
gowego bez sensownego smartfona z dobrą baterią lub z funkcją szybkie-
go ładowania. Najprostszy przykład, który mi przychodzi do głowy: bez 
możliwości natychmiastowego aktualizowania kalendarza w smartfono-
wej aplikacji zginąłbym marnie.

Dobre słuchawki – na co dzień korzystam i z bezprzewodowych słuchawek 
dousznych z wbudowanym mikrofonem, i ze słuchawek nausznych nieza-
leżnych od mojego podstawowego mikrofonu, ale podłączonych do tegoż 
kablem. Te pierwsze służą mi w podróży, te drugie do rozmów prowadzo-
nych z mojego domowego biura. Dobre słuchawki to nadal mój Graal, któ-
rego będę poszukiwał, gdy przyjdzie czas na wymianę sprzętu (dlatego 
nie podaję, z jakiego sprzętu, jakich marek korzystam).

Dobry mikrofon – bardzo długo korzystałem z mikrofonu zespolonego ze 
słuchawkami, podczas gdy na półce kurzył mi się sprzęt kupiony do in-
nych celów. Gdy zorientowałem się, że zamiast kurzu mikrofon z półki 
może łapać mój głos na potrzeby sesji coachingowych, był to duży skok 
jakościowy. Mój mikrofon to Yeti (w kolorze niebieskim!). Jest solidny, 
wygląda solidnie i zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Nie należy do 
najtańszych, ale wart jest wydanych pieniędzy. Do mikrofonu dokupiłem 
tanie osłony – z gąbki, chroniącą od plucia, oraz przeciwwietrzną (sztucz-
ne futro). O dziwo, ta przeciwwietrzna nawet we wnętrzach sprawdza mi 
się lepiej w tłumieniu dźwięków tła (i ładniej wygląda). Mikrofon ma wej-
ście słuchawkowe, dzięki czemu zestaw audio podłączam do komputera 
jednym kabelkiem i zarządzam nimi jako zespolonym urządzeniem. Na 
marginesie dodam, że kłopot, jaki mam z mikrofonami wbudowanymi 
w zestawy słuchawkowe, to to, że można stracić słuch albo nawet cierpli-
wość od szurania o ubrania i zarost. Jeśli korzystasz na stałe lub okazyj-
nie z takich urządzeń, zwróć uwagę na to, żeby nie ranić słuchu klienta.

Aplikacje do łączności. Moja ulubiona to ZOOM (zoom.us). Realizuję przez 
nią sesje audio, audio-video, webinaria i live’y. Na swoje potrzeby korzy-
stam z wersji płatnej, ale dla coachingu 1:1 wszystko, czego trzeba, jest do-
stępne w wersji bezpłatnej. ZOOM jest dostępny na Win, Mac, Androida, 
iOS oraz jako aplikacja webowa. W drugiej kolejności polecam WhatsApp 
(mam klientkę, która ceni sobie to, że aplikacja szyfruje treść połączeń, 
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a w świecie RODO i w duchu poufności coachingu jest to argument nie 
do przecenienia), następnie– facebookowego Messengera (wygodny, po-
wszechny i bezpłatny) i połączenia głosowe przez telefon.

Dobre łącze internetowe – z kabla, Wi-Fi lub poprzez sieć komórkową. Oczy-
wistość, ale ręka górę, jeśli ktoś kiedyś nie poległ na niedziałającym necie. 

„Przelotka” umożliwiająca podłączenie pełnowymiarowej wtyczki USB do 
smartfona (microUSB / USB-C / lightning) – niewielki “wihajster”, który spra-
wia, że rozmawiając przez WhatsApp lub łącza komórkowe korzystam z lep-
szego mikrofonu i słuchawek (mojego podstawowego zestawu opisanego po-
wyżej). Są to grosze, nad wydaniem których nawet nie ma co się zastanawiać! 

Jeśli prowadzisz sesje z wykorzystaniem z video
#oczywistaoczywistość: kamera. Na start wystarczy to, co masz wbudo-

wane w laptopa czy smartfona. Z czasem, gdy prowadzisz regularnie sesje 
z video, robisz webinaria, live’y czy w inny sposób potrzebujesz pokazać 
się na czyimś ekranie, warto potrząsnąć sakiewką i dać grosza na oddziel-
ną kamerę. Rozpiętość cenowa jest oszałamiająca, ale naprawdę dobre 
urządzenie można kupić za rozsądne pieniądze. Ja korzystam z kamery 
Logitech C922, którą kupiłem w zestawie z niedużym statywem. Według 
testów i recenzji właśnie to urządzenie miało najlepszy stosunek ceny do 
jakości i jak dotąd jestem bardzo zadowolony. 

„Green screen” – zielona płachta pozwalająca na użycie dowolnej grafi-
ki jako tła (i poczucie się jak w hollywoodzkiej produkcji). Być może nie 
jest to inwestycja na start, ale osobiście uważam, że właśnie ten zakup 
był najlepszą inwestycją związaną z wykorzystaniem video w mojej pracy. 
Uwaga! Żeby działało, potrzebujesz aplikacji, która takie cuda obsługu-
je bezpośrednio, np. ZOOM albo dodatkowej aplikacji majstrującej przy 
Twoim tle i działającej jako wirtualna kamera, która transmituje obraz do 
komunikatora. Jeśli brzmi to skomplikowanie, to na ten moment jest Ci 
najprawdopodobniej zupełnie niepotrzebne.

Oświetlenie – jeśli prowadzisz tylko coaching, to nie jest konieczność. War-
to jednak rozważyć zakup lamp, gdy robisz live’y i webinaria. Ja mam dwie, 
przenośne i dosyć słabe (jeśli chodzi o natężenie światła). Na razie dają 
radę – z jednej korzystam nawet jako lampki na biurko.

Gadżety zbędne, ale fajne:
Fikuśny timer. Jakiś czas temu zakochałem się w kostce, która odmierza 

czas, zmieniając kolory bez sygnalizowania czegokolwiek dźwiękiem. Do-
skonale mi się sprawdza podczas prowadzenia sesji, bo nieinwazyjnie dla 
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mojego klienta pomaga mi panować nad czasem. Oczywiście zwykły ze-
garek/ budzik lub jedna z wielu aplikacji na telefon spełni podobną funk-
cję. Niemniej cenię sobie to, że mój czasomierz bez potrzeby skupiania 
wzroku czy przełączania między funkcjami telefonu daje mi informację, na 
jakim etapie sesji jestem – rozpoczynam i mam dużo czasu, potrzebuję 
skupić się na zapraszaniu klienta do wniosków albo zamykamy sesję lub 
kontraktujemy jej przedłużenie. Mój timer to TimeQube.

Notes elektroniczny z technologią e-ink, czyli ekran nie świeci, a odbija 
światło, przez co jest bardziej jak papier niż tablet. Tak jak serdecznie 
nie znoszę robienia notatek, to w końcu dzięki temu narzędziu udaje mi 
się to ogarniać, a szczególnie cenię możliwość bezproblemowej edycji 
moich bazgrołów. Zanim jednak zdecydujesz się na taki wydatek – papier, 
ołówek, aparat i aplikacja skanująca w telefonie całkowicie wystarczą. Ja 
korzystam z Remarkable, który był bodajże drugim tego typu urządzeniem 
na rynku. Na dzień pisania tego tekstu są mi znane jeszcze dwa podobne 
urządzenia: E-Pad i MobiScribe.

Z czasem urządzenia z powyższej listy staną się przestarzałe, a technolo-
gie, dziś drogie bądź będące ciekawostką, staną się powszechne (pierwsza 
w kolejce – rzeczywistość rozszerzona i wirtualna?), niemniej na moment pi-
sania tych słów powyższa lista jest w miarę kompletna i pozwoli Ci uniknąć 
wymyślania koła i odkrywania tego, co może ułatwić Ci pracę z klientami.

Podsumowanie

Jeśli Twoja szkoła coachingu przygotowała Cię do sesji zdalnych, śmiało 
współpracuj z klientami w ten sposób. Jeśli z jakiegoś powodu się wahasz 
lub znajdujesz wymówki pozwalające Ci nie pracować z klientami w ten spo-
sób, umówmy się tak: odwieś te wahania i wymówki na miesiąc na wirtual-
ny kołek i umów się z klientami na coaching zdalny z pełnym przekonaniem 
o jego wartości. Zobacz, co wyjdzie. Jeśli po miesiącu zechcesz wrócić wy-
łącznie do sesji twarzą w twarz – uszanuję tę decyzję. Ale jestem przekonany, 
że po swoim pierwszym sukcesie coachingu zdalnego zechcesz to podejście 
kontynuować. Tego Ci życzę i trzymam kciuki!

PS.  Jeśli do listy proponowanych narzędzi chcesz coś dodać albo coś 
szczególnie Cię zaciekawiło w moim rozdziale, napisz do mnie na 
adam@gieniusz.com 

mailto:adam@gieniusz.com
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MACIEJ  
KOZUBIK
Coach i trener biznesu 

Ożywiam działy sprzedaży, bo specjalizuję się w szkoleniach 
handlowych (od docierania do wartościowych klientów 
przez techniki sprzedaży i negocjacje po obsługę klienta). 

Szkolę przyszłych i początkujących menedżerów. 
Wspieram przedsiębiorców w tworzeniu i rozwijaniu 
małych firm. Jako coach działam głównie z handlowcami, 
menedżerami i przedsiębiorcami. 

Maciej Kozubik w liczbach:
• Ponad 3000 godzin doświadczenia coachingowego 

i trenerskiego
• Ponad 8000 przeszkolonych osób 

(na sali szkoleniowej i za pośrednictwem Internetu)

kontakt@maciejkozubik.pl

https://maciejkozubik.pl

mailto:kontakt%40maciejkozubik.pl?subject=
https://maciejkozubik.pl/
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Od podróży samochodem 
do sposobu na życie,  
czyli co zrobiłem, że zacząłem 
żyć z coachingu

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak by to byłoby prowadzić praktykę coachin-
gową dającą zadowolenie i satysfakcję finansową? Opowiem Ci swoją hi-
storię od chwili, w której podjąłem decyzję o rozpoczęciu studiów pody-
plomowych na Akademii Coacha, do momentu, w którym coaching stał się 
dla mnie źródłem dochodu.

Przez wiele lat byłem związany z branżą finansową, skończyłem studia 
ekonomiczne (specjalizacja: ubezpieczenia gospodarcze), prowadziłem 
agencję ubezpieczeniową, pracowałem w korporacjach finansowych. Pod-
czas podróży samochodem późną wiosną 2008 roku rozmawialiśmy z moim 
ówczesnym przełożonym o przyszłości zawodowej i kierunku, w jakim będzie 
rozwijać się cała branża finansowa. Uświadomiłem sobie, że coraz mniej 
chcę zajmować się sprzedażą, a bardziej ciągnie mnie w stronę wspierania 
innych w rozwoju osobistym i zawodowym.

Niespodziewanie tego dnia zacząłem szukać studiów, które pomogą mi 
w wyznaczeniu kolejnych kroków mojej kariery zawodowej. Kolejnych kilka 
dni spędziłem, gryząc się z myślami. Który kierunek wybrać: Akademię Tre-
nerów Biznesu, czy Akademię Coacha? Ostatecznie wybrałem Akademię Co-
acha. Nadmienię, że Akademię Trenerów Biznesu wybrałem w kolejnym roku, 
a ukończyłem ją z wyróżnieniem.

Marketing coacha – pierwsze kroki

Jako wieloletni handlowiec wiem, że sprzedaż jest najważniejsza. Już na 
pierwszym semestrze Akademii Coacha zacząłem się zastanawiać, jak sprze-
dać coaching i siebie potencjalnym klientom.

Zacząłem szukać informacji, zadawałem sobie pytania, porównywałem 
możliwości. Odnalazłem kilka książek na temat inbound marketingu i posta-
nowiłem ich treść przekuć na działania. W 2008 roku informacji na temat 
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prowadzenia marketingu w małej firmie nie było tak wiele, jak jest teraz. 
Trzeba było szukać, testować, kombinować.

Budowanie wizerunku eksperta

Najpierw zacząłem budować wizerunek specjalisty, eksperta w coachingu. 
Początkowo uważałem, że lepiej mieć szeroką specjalizację i próbować pra-
cować z każdym. Z czasem okazało się to błędną decyzją, ale o tym za chwilę.

Pisanie blogu
Zacząłem pisać blog promujący ideę rozwoju osobistego. Nadmienię, że 
w szkole średniej język polski i pisanie rozprawek nie należały do moich ulu-
bionych zajęć. Wyszedłem jednak z założenia, że lepiej jakoś działać, a jakość 
przyjdzie z czasem. Dodatkowo postanowiłem skorzystać z propozycji mojej 
mamy, która ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Stała się 
moim pierwszym korektorem i recenzentem tworzonych tekstów. Zimą 2009 
roku zacząłem publikować pierwsze teksty. Uparłem się, że będę pisał jeden 
tygodniowo, co udało mi się realizować przez kilka kolejnych miesięcy.

Youtube
Latem odkryłem Youtube. Zacząłem nagrywać filmy. Publikowałem je z różną 
częstotliwością. Wykorzystałem kupioną kamerę i darmowe oprogramowanie 
do montażu. W najlepszym okresie subskrybowało mój kanał kilkaset osób.

Facebook i Coaching Caffee
Nadmieniam, że cały marketing opierał się o blog, a po kilku tygodniach 
działania także o Facebooka. Był to moment, w którym marketing na Facebo-
oku był jeszcze bezpłatny i mogłem generować spore zasięgi, nie inwestując 
nawet złotówki.

Pierwotnie założyłem fanpage z nazwą blogu. Publikowałem tam zajaw-
ki tekstów, które prowadziły czytelników na blog. W międzyczasie dowie-
działem się, że warto wykorzystać możliwości e-mail marketingu. Jesienią 
2009 roku zacząłem więc budować swoją pierwszą listę mailingową, opartą 
o newsletter. Zbiegło się to w czasie z ukończeniem przeze mnie kolejnych 
studiów podyplomowych (Akademii Trenerów Biznesu). Dlatego postanowi-
łem stworzyć pierwsze szkolenie online, kolejny raz kierując się zasadą, że 
jakość przyjdzie z czasem. Dzisiaj te szkolenia nie są już dostępne, ale stały 
się przyczółkiem do kolejnych projektów, bardziej profesjonalnych.
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Rozwój umiejętności 
marketingowych

Rozwijając swoją wiedzę jako coach, nie zapomniałem o podnoszeniu kompe-
tencji marketingowych. Zauważyłem, że wielu trenerów i coachów pisze książ-
ki, a ja w marcu 2011 roku opublikowałem e-booka, którego zacząłem promo-
wać na swoich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. 
Skorzystałem z profesjonalnej sesji fotograficznej, a powstałe zdjęcia zaczęły 
zastępować wcześniejsze, które dalekie były od profesjonalizmu.

W tym też momencie zacząłem budować struktury partnerów biznesowych 
w branży FMCG. Moje dotychczasowe doświadczenie handlowe, coachingo-
we i trenerskie pomogło mi zbudować zespół, który w najlepszym momencie 
zrzeszał ponad 2000 osób. Wtedy zacząłem zawężać specjalizację coachin-
gową do rozwoju biznesu i pracy z handlowcami i menedżerami.

Redaktor dwóch portali  
i kwartalnika

Moje działania spowodowały, że zostałem zauważony przez jednego z pol-
skich milionerów, który zaprosił mnie do współpracy. Stałem się redaktorem 
portalu i kwartalnika biznesowego. Publikowałem teksty, głównie dotyczące 
umiejętności sprzedażowych i menedżerskich.

W ciągu kilku miesięcy zostałem zaproszony do grona redaktorów kolej-
nego portalu, tym razem dla początkujących i przyszłych przedsiębiorców. 
Ja pisałem merytoryczne teksty, portal je promował. W pewnym momencie 
przygotowano konkurs dla czytelników, w którym nagrodą były procesy co-
achingowe prowadzone przez jednego z dwóch coachów. Zgadnij, kim był 
jeden z nich? Masz rację, to byłem ja.

Nie siadam na laurach

Działam dalej i z większą intensywnością. Tworzę kolejne szkolenia. Liczba 
opublikowanych artykułów, nagranych filmów, interakcje na blogach (nie 
tylko swoich) oraz aktywne działanie w mediach społecznościowych spo-
wodowały, że pojawiły się pierwsze zlecania komercyjne (dla coacha, tre-
nera i publicysty). Do tego czasu byłem coachem freelancerem, który na 
coachingu nie zarabiał. Coaching był dla mnie narzędziem menedżerskim. 
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Próbowałem nawet znaleźć pracę jako coach wewnętrzny w jednym z ban-
ków, co nie przyniosło oczekiwanych efektów.

Postanowiłem, że wyjdę poza Internet. Zacząłem pojawiać się na spotka-
niach networkingowych. Uczestniczyłem w Coaching Caffee prowadzonym 
przez śląski oddział ICF.

Cały czas prowadziłem sesje na dla moich bliższych i dalszych znajomych, 
zostałem też kilkakrotnie rekomendowany do współpracy z różnymi firma-
mi i osobami prywatnymi. Na przykład rehabilitantka poleciła mnie swojemu 
klientowi, dyrektorowi polskiego oddziału niemieckiej firmy, z którym praco-
wałem przez 6 miesięcy.

Pierwsze duże 
zlecenie komercyjne

W grudniu 2011 roku zostałem zaproszony do współpracy z przodującą pol-
ską firmą coachingową (Coaching Centre, dziś CoachWise S.A.) przy realizacji 
programu coachingowo-mentoringowego dla przyszłych przedsiębiorców, 
z których część prowadzi biznes do dziś. Nadmieniam, że jeden z uczest-
ników (psycholog z wykształcenia) podchodził do procesu coachingowego 
z dużą rezerwą, jednak po latach otrzymałem od niego takie referencje, że aż 
wyrwało mnie z butów.

Referencje

Ważną rolę w procesie budowania wizerunku skutecznego coacha odgry-
wają referencje. Stanowią one dowód społeczny efektywności. Zawsze o nie 
proszę, ale nie zawsze je otrzymuję. Czym więcej miałem referencji, tym ła-
twiej było mi przekonać potencjalnego klienta do współpracy coachingowej 
i trenerskiej, chociaż w trakcie podstawowej edukacji coachingowej naucza 
się, że coach jest specjalistą procesu coachingowego, a nie wyzwania, z ja-
kim przychodzi klient. To jednak klienci oczekują, że coach będzie znał spe-
cyfikę pracy klienta. Dlatego dzisiaj wolę zajmować się wycinkiem tematów 
coachingowych – znalazłem własną niszę. W oczach klientów specjalizacja 
buduje większą wiarygodność w porównaniu do coachów zajmujących się 
wszystkimi możliwymi tematami.
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Wybieram błękitny ocean

Już na początku kariery coachingowej i później trenerskiej szukałem moż-
liwości budowy relacji z innymi coachami i trenerami. Jestem przekonany, 
że lepiej współpracować, niż ze sobą walczyć. Jest wystarczająco dużo wy-
zwań i klientów potrzebujących naszej współpracy, że nie trzeba wpływać na 
„czerwony ocean”. Wielu przedstawicieli tych profesji poznałem i z częścią 
nie zamierzam działać, bo nie odpowiada mi ich podejście do klientów czy 
biznesu lub to, co sobą reprezentują. Odsiałem część z nich, a dzisiaj współ-
pracuję z wieloma coachami i trenerami z całego kraju.

W pewnym momencie zacząłem bardziej zajmować się prowadzeniem 
szkoleń niż sesji coachingowych. W dalszym ciągu jestem praktykującym 
coachem, jednak częściej wykorzystuję coaching jako element wspierający 
w procesie szkoleniowym.

Na koniec zachęcam Cię do budowania swojego wizerunku jako efek-
tywnego coacha. Zaprojektuj profesjonalną stronę internetową, skorzystaj 
z możliwości, jakie dają media społecznościowe. Daj poznać się potencjal-
nym klientom. Zbieraj referencje i pamiętaj, że w każdym biznesie najważ-
niejsza jest sprzedaż. Możesz być wybitnym specjalistą, ale jeśli klienci Cię 
nie znają, to nie będziesz zarabiać. Ponieważ zmieniły się przepisy prawa 
i można prowadzić tzw. działalność nierejestrowaną, zachęcam Cię do szyb-
kiego przejścia z sesji za kawę na takie za realne stawki. Jeśli pozwolisz, 
dam Ci radę: w prowadzeniu każdej praktyki opartej o wiedzę bardzo ważna 
jest wytrwałość. Wytrwałość w budowaniu wizerunku eksperta i sprzedaży. 
Raczej nie oczekuj, że w ciągu pierwszego miesiąca staniesz się najbardziej 
rozpoznawalnym coachem (chyba że chcesz przeznaczyć na to wywrotkę 
pieniędzy). Przeznacz na to minimum rok rzetelnej i systematycznej pracy. 
Wyznacz cel, zaplanuj działania i działaj. 
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RAFAŁ  
SZEWCZAK
Twój nauczyciel coachingu 

Od ponad 20 lat wspieram innych w rozwoju. Jestem 
superwizorem i trenerem coachingu. Przygotowuję trenerów 
i coachów do pracy w zawodzie. Prowadzę własne szkoły: 
Studium Zawodowe Coacha Biznesu, Studium Trenera 
Zmiany oraz Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego 
NOVO. Specjalizuję się w coachingu zespołowym, grupowym 
oraz coach-mentoringu przedsiębiorczości. 

Lubię dzielić się wiedzą. Prowadzę blog o coachingu 
i budowaniu praktyki coacha i trenera. Jestem współautorem 
dwóch książek: „Coaching grupowy” i „Coaching 
zespołowy”.

https://rafalszewczak.com
https://pracownianovo.pl 

rafalszewczak     rafalszewczak

twojnauczycielcoachingu   rafalszewczak

https://rafalszewczak.com/
https://pracownianovo.pl/
https://www.facebook.com/rafalszewczak
https://www.linkedin.com/in/rafalszewczak
https://www.instagram.com/twojnauczycielcoachingu/
https://twitter.com/rafalszewczak
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Dlaczego mam w ofercie produkty 
w różnych kategoriach cenowych?

Sprzedaż coachingu  
jest jednak często wyzwaniem

Nigdy nie lubiłem sprzedawać. Zawsze mi się wydawało, że się do tego nie 
nadaję. Mój profil osobowości wcale mnie w tym nie wspierał. Jestem intro-
wertykiem z wysoką ugodowością, więc trudno było mi sobie wyobrazić, że 
dzwonię do klientów, aby namówić ich na kupno coachingu (to takie moje 
niewspierające przekonania, nadające się na coaching). 

Poza tym okazywało się, że coaching piekielnie trudno sprzedawać. To 
znaczy: wtedy było mi trudno. Pierwszych klientów zdobywałem w typowy 
sposób – oferując sesje barterowe albo po niskich cenach dla znajomych 
i ich znajomych. Procesy były krótkie. Klienci barterowi odbywali kilka sesji, 
a potem ich motywacja do głębokiej pracy coachingowej spadała. Zastana-
wiałem się, czy coś robię nie tak. Teraz myślę, że ich ból lub pragnienie były 
niewystarczające, aby podjąć wysiłek związany ze zmianą. 

Miałem ten komfort, że jako trener wewnętrzny w korporacjach miałem ła-
twy dostęp do klientów coachingowych. Specjalnie nie musiałem się starać, 
aby przekonać do pracy coachingowej ze mną. Zaufanie, które zdobywałem 
wcześniej jako trener, procentowało. 

Potem jako freelancer oferowałem coaching jako wsparcie wdrożeniowe 
w projektach szkoleniowych. Organizacje, gdy kupowały u mnie szkolenia, 
dostawały w pakiecie zawsze kilka sesji coachingu. Dostawały w cudzysło-
wie, bo coaching był wkalkulowany w cenę procesu szkoleniowego. To po-
zwalało mi budować doświadczenie. 

Sprzedawałem też pojedyncze sesje coachingowe. Miałem własną stronę 
WWW z ofertą coachingu, ale i tak klientami zwykle były osoby, które mnie 
znały ze szkoleń i które ode mnie dowiedziały się, że oprócz szkoleń zajmuję 
się coachingiem. Ludzie ci przychodzili z ciekawości. Chcieli doświadczyć 
coachingu. Trudno jednak było mówić o powtarzalnym procesie pozyskiwa-
nia klientów. To były raczej pojedyncze transakcje. 

O efektywnym procesie sprzedażowym możemy mówić dopiero wtedy, 
kiedy jest on powtarzalny i przewidywalny. Wtedy taki nie był.
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Sprzedawania coachingu uczyłem się metodą prób i błędów.
Teraz wiem, że niewielu klientów szuka coachingu. Jest taka grupa bar-

dzo świadomych klientów, która miała już doświadczenia z coachingiem, 
najczęściej w organizacjach o rozwiniętej kulturze wspierania pracowni-
ków w rozwoju. Jest to jednak mniejszość. Klasyczny klient indywidualny, 
z którym mam do czynienia, o coachingu wie niewiele. Szuka najczęściej 
sposobu na to, aby poradzić sobie z trudnościami, z którymi się zmaga 
albo szuka sposobu, aby osiągnąć swoje pragnienia. Często bywa, że co-
aching wcale nie jest jego pierwszym wyborem. 

To odkrycie, że klienci nie szukają coachingu, lecz wsparcia w radze-
niu sobie ze swoim bólem albo w osiąganiu swoich pragnień, było klu-
czowe dla mojej praktyki. 

Drugim odkryciem było to, że większość klientów, zanim kupiła u mnie 
względnie drogą usługę coachingową, miała już wcześniej możliwość 
mnie poznać. Byli oni uczestnikami moich szkoleń, webinarów albo przynaj-
mniej od jakiegoś czasu obserwowali mnie w sieci – czytając blog lub uczest-
nicząc w jednej z moich grup na Facebooku. Nawet jeśli trafiał do mnie ktoś 
z rekomendacji, to zwykle wcześniej przyglądał mi się jakiś czas w mediach 
społecznościowych. 

Mój system sprzedaży musiał więc uwzględniać obie te zmienne: 1) ofe-
rowanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów lub osiąganiu pragnień za-
miast oferowania coachingu, 2) tworzenie możliwości poznania mnie oraz 
zbudowania zaufania do mnie i tego, co oferuję. 

I tak dochodzimy do sedna…
Aktualnie mam w ofercie produkty w kilku kategoriach cenowych: produk-

ty bezpłatne, pojedyncze sesje, tanie kursy online, dłuższe procesy coachin-
gowe, mentoringowe i superwizyjne, szkoły coachingowe i trenerskie. 

Zanim opowiem, czemu tak, pozwólcie, że zacznę od wyjaśnienia kilku 
pojęć.

Produkt, proces, pakiet –  
ważne rozróżnienie

Myśląc o produkcie, myślę o wszystkim tym, co mogę oferować moim klien-
tom. To może być jakieś konkretne dobro materialne (e-book, książka, narzę-
dzie coachingowe, nagranie webinaru itp.) lub usługa (sesja coachingowa, 
superwizja, audyt wizerunku w sieci, badanie diagnostyczne testem iP121, 
konsultacja merytoryczna itp.)
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Ważnym elementem mojej oferty są procesy coachingowe, mentoringo-
we, superwizyjne oraz szkoleniowe, które składają się z kilku powtarzających 
się usług i produktów, które są pakietowane razem i dostarczane przez jakiś 
z góry zakontraktowany czas – trzy tygodnie, trzy miesiące, pół roku itp.

Z kolei pakiet składa się często z kilku różnych produktów sprzedawa-
nych razem.

Kilka przykładów produktów:
• dobro materialne – e-book „Jak wybrać specjalizację coachingową?”
• usługa – badanie testem iP121 z sesją informacji zwrotnej,
• proces – 10 sesji mentor-coachingu przygotowujących do uzyskania 

akredytacji coachingowej.

Zwróćcie uwagę, że produkty możemy podzielić w zależności od stopnia 
materialności na:

• czyste produkty materialne – np. wspomniany wyżej ebook;
• produkty materialne z towarzyszeniem usług – np. cykl e-maili edu-

kacyjnych z możliwością konsultowania prezentowanych tam treści 
w grupie zamkniętej na Facebooku;

• hybrydy (pół na pół) – np. trzytygodniowy kurs online „Coaching pro-
fesjonalny”, gdzie przygotowane wcześniej materiały udostępnione są 
na platformie e-learningowej, a dodatkowe ćwiczenia, dyskusje i kon-
sultacje odbywają się w zamkniętej grupie na Facebooku;

• usługi z towarzyszeniem produktów materialnych – np. program co-
achingowo-mentoringowy TWÓJ MENTOR™, w ramach którego oprócz 
regularnych sesji uczestnik otrzymuje dostęp do nagrań webinarów;

• czyste usługi – np. pojedyncza sesja mentoringowa poświęcona roz-
wojowi praktyki coachingowej i trenerskiej.

I na koniec przykład pakietu:
Pakiet STANDARD:
• 9 sesji coachingowo-mentoringowych,
• Badanie testem iP121,
• Dostęp do zamkniętej grupy VIP na Facebooku,
• Dostęp do e-kursu „Jak zarabiać na coachingu i szkoleniach?”.

Sprzedawanie procesów zamiast pojedynczych sesji pozwala mi genero-
wać wyższe przychody, zwiększa skuteczność wspólnej pracy (trwa ona dłu-
żej), zmniejsza ilość koniecznych działań sprzedażowych i posprzedażowych 
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(czasem podobną ilość energii i czasu trzeba włożyć w sprzedaż pojedyn-
czego szkolenia, jak kilkumiesięcznego programu szkoły coachów).

Wprowadzenie pakietów pozwala mi na to, aby produkty lepiej dopaso-
wać do potrzeb klientów (klient wybiera optymalną dla siebie wersję pro-
duktu). Pozwala mi wyróżnić się na rynku (utrudnia bezpośrednie porówny-
wanie mnie do konkurencji) i dostosować ceny do możliwości różnych grup 
klientów (klient wrażliwy na cenę wybierze pakiet podstawowy, a klient, dla 
którego cena nie jest najważniejsza, skorzysta z pakietu rozszerzonego). 
Mając kilka pakietów w różnych cenach, daję klientowi możliwość wybrania 
tego zestawu wartości, który jest dla niego najważniejszy.

W ofercie mam pojedyncze produkty, procesy rozwojowe, jak i skompliko-
wane pakiety produktów.

I teraz dochodzimy do kluczowego pytania…

Dlaczego warto mieć produkty  
w różnych kategoriach cenowych?

Powód 1.
Gdyby to było możliwe, najchętniej sprzedawałbym wyłącznie najdroższe 
produkty – procesy rozwojowe w pakietach PREMIUM lub szkoły coachingo-
we i trenerskie. Kłopot polega na tym, że gotowość do zakupu droższych pro-
duktów zwykle buduje się dłuższy czas. Czasem proces decyzyjny trwa nawet 
rok lub dłużej.

Dzięki temu, że mam w ofercie tańsze produkty, w przypadku których de-
cyzje zakupowe podejmowane są szybko, czasem nawet impulsywnie, łatwiej 
mi poszerzać grono moich klientów. Budowanie pozytywnych doświadczeń 
w relacji ze mną poprzez zakup taniego produktu ułatwia późniejszy zakup 
produktów droższych. 

Powód 2.
Czasem zdarza się tak, że muszę dość szybko pozyskać gotówkę. łatwo mi 
jest zwiększyć sprzedaż dzięki wprowadzeniu promocji na niedrogie pro-
dukty. Dzisiaj podejmuję decyzję, uruchamiam tydzień promocyjnej sprze-
daży (np. kursu online) i szybko uzyskuję wpływy na konto. Możliwe jest 
to jednak w przypadku niedrogich produktów. W przypadku drogich pro-
cesów promocja zadziała tylko na klientów wstępnie przygotowanych do 
zakupu, którzy dysponują sporą gotówką. Limitowany czas promocji tylko 
przyspieszy decyzję. 



RAFAł SZEWCZAK   |  Dlaczego mam w ofercie produkty w różnych kategoriach cenowych?  |  59

Powód 3.

Zależy mi, aby jak największa grupa osób mogła ze mną pracować, a co za tym 
idzie, poznać mnie, zaufać, a potem polecać. Części klientów nie stać na dro-
gie, długofalowe procesy (czasem też taki rodzaj wsparcia nie jest konieczny). 
Posiadanie w ofercie produktów w różnych cenach daje szanse na współpracę 
także tym, którzy aktualnie dużymi środkami finansowymi nie dysponują.

Szczególną grupą cenową są produkty bezpłatne, które służą mi do wzmac-
niania marki osobistej i pozyskiwania kontaktów przyszłych potencjalnych 
klientów. Dzięki temu każdy może wejść w kontakt ze mną i tym, co oferuję.

Oferuję zatem kilka kategorii produktów:
• produkty bezpłatne – artykuły na blogu, zamknięte grupy dyskusyj-

ne na Facebooku, cykliczne webinary, porady i ciekawostki wysyłane na 
e-mail do mojej grupy newsletterowej;

• pojedyncze sesje – badania testem iP121 z sesją informacji zwrotnej, 
pojedyncze sesje mentoringowe i superwizje interwencyjne;

• kursy online – trzytygodniowe kursy online realizowane na platformie 
Moodle i zamkniętych grupach na Facebooku;

• procesy – 3- oraz 6-miesięczne programy coachingowo-mentoringo-
we i superwizyjne, realizowane w opcji indywidualnej i grupowej;

• szkoły coachingowe i trenerskie – kilkumiesięczne programy przy-
gotowujące do roli coacha lub trenera.

Tańsze i prostsze produkty jest łatwiej sprzedawać. Dla klientów obar-
czone są mniejszym ryzykiem. Liczba zamkniętych sprzedaży jest więc zna-
cząco większa niż w przypadku produktów droższych – procesów i szkół. 
Dlatego dużo łatwiej się uczyć sprzedaży na takich produktach. I ta sprze-
daż jest dzięki częstszym finalizacjom bardzo motywująca. 

W moim przypadku wszystkie produkty odnoszą się do mojej specjaliza-
cji – wspieraniu w rozwoju praktyki coachingowej i trenerskiej. Gdybym miał 
dwie specjalizacje, to w obu posiadałbym produkty w różnych kategoriach 
cenowych.

Ten system pozwala mi dobrze prosperować jako coach i mentor przed-
siębiorczości.

Źródła:
Kategorie produktów zaczerpnięte z Wikipedii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_(marketing)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_(marketing)


CZĘŚĆ 4

LEKCJE  
Z DOŚWIADCZEŃ



KATARZYNA  
DĄBROWSKA
Coach menedżerów i przedsiębiorców, towarzyszę 
i pomagam w rozwoju naturalnego stylu przywództwa 
oraz w budowaniu zaangażowania w zespołach.

W czym mogę wesprzeć Cię jako coacha,  
jako przedsiębiorcę?
 
We wzmocnieniu wiary w siebie, planowaniu biznesu, 
analizie klienta, w podejściu do pieniędzy i określeniu 
Twoich stawek, abyś czuł się komfortowo. 

Jeśli masz zespół lub właśnie go tworzysz, mogę podzielić 
się praktykami zarządzania ludźmi z najlepszych firm 
w Polsce i na świecie.

katarzyna.dabrowska.hr@gmail.com

katarzynadabrowskacoach

KatarzynaDabrowskaActiveCoaching

mailto:katarzyna.dabrowska.hr%40gmail.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/katarzynadabrowskacoach
https://www.facebook.com/KatarzynaDabrowskaActiveCoaching
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Jakich błędów możesz uniknąć  
w swoim biznesie coachingowym

Dzielę się doświadczeniami, jakie zdobyłam, otwierając po raz pierwszy 
działalność coachingową, a następnie ją zamykając, by powrócić po kilku 
latach z inną perspektywą. 

Czemu przerwałam działalność coachingową, 
czyli: jakich błędów możesz uniknąć  
na początku

Jeśli zaczynasz biznes coachingowy, to być może kroczysz drogą podobną 
do mojej. Przez jakiś czas pracowałam jako trener. Wtedy po raz pierwszy 
spotkałam się z ideą coachingu, podówczas w Polsce jeszcze niepopular-
nego – znalazłam tylko dwie szkoły coachingu i żadnych studiów wyższych. 
Pamiętam, że brałam udział w jednodniowym Introduction, czyli wstępie do 
coachingu, i zachłysnęłam się tą ideą! Wydawało mi się to tak łatwe, a jed-
nocześnie przynoszące niesamowite wyniki, że było aż trudno uwierzyć, iż 
takie narzędzie istnieje! Zainwestowałam wariacką sumę pieniędzy i zapisa-
łam się do szkoły. 

Roczny proces nauki był raz prostszy, raz trudniejszy, sam(a) to pewnie 
znasz. Jeszcze podczas uczęszczania do szkoły wystartowałam z biznesem. 
Kupiłam stronę internetową, wizytówki, magnesy na samochód – byłam na-
prawdę przygotowana. Gotowa na tych wszystkich klientów! Czekałam, cze-
kałam, czekałam i… nic. Ludzie kompletnie nie rozumieli, co ja im proponuję. 
Doradzam czy nie doradzam? Uczę czy nie uczę? Skoro oni mają wszystkie 
odpowiedzi w sobie, to co ja właściwie im daję? Byłam szczerze zdziwiona 
brakiem zrozumienia u moich klientów. Teraz wiem, że zabrakło mi umie-
jętności prostego mówienia o coachingu, prostego przedstawiania oferty. 
I nieoczekiwania, że klient zrozumie, czym jest „uwalnianie potencjału”.

Zabawa ceną i przekonania na temat pieniędzy
Byłam trenerem i coachem, project managerem, ale nie miałam poję-
cia o sprzedaży, o budowaniu relacji z klientami, o edukowaniu klientów. 
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Wpadłam na to, żeby proponować niską cenę. Pomyślałam, że jak będę miała 
dziesięciu klientów po 100-150 zł, to jakoś dam radę. A potem „się rozkręci”. 
Tylko wiecie co? Klientów wcale nie miałam więcej, za to moje poczucie war-
tości spadło wraz z ceną. Nadal nie wiem, czy to jest korelacja u innych, czy 
tylko mnie się to zdarzyło: gdy pracowałam na wyższych stawkach, powyżej 
500 zł za sesję, czułam się pewna siebie, kompetentna, mająca dużo do za-
oferowania klientowi. Gdy miałam klienta za niską stawkę, było mi trudno, 
źle oceniałam siebie, nie wierzyłam w moje możliwości.

Ja wiem, że na początku naszej praktyki oferujemy trochę mniej niż po 
roku pracy coachingowej. Że porównujemy się do doświadczonych co-
achów, autorów książek, ekspertów w TV, którzy biorą za godzinę tyle, ile 
niektórzy ludzie zarabiają w miesiąc. Ale uważam, że temat pieniędzy musi 
być przez nas samych gruntownie przepracowany. Jedni to robią samo-
dzielnie, inni u psychologa podczas terapii, jeszcze inni na sesjach coachin-
gowych, pracując ze swoimi przekonaniami. Ja tego nie zrobiłam wcale, to 
był mój błąd nr 1. Nie namawiam do proponowania wysokich stawek na 
początku swojej drogi, ale do stawek odpowiednich do Twojego doświad-
czenia coachingowego, życiowego, zawodowego. Tę adekwatność każdy 
musi u siebie odnaleźć. Można się „poprzymierzać”, robiąc sobie cenniki 
i wpisywać różne kwoty, myśląc o sobie: „Pracuję jako coach ze stawką 100 
zł / 300 zł / 500 zł”. Co wtedy czujesz? Jeśli masz poczucie, że trochę oszu-
kujesz, naciągasz klienta – obniż stawkę. Jeśli czujesz, że dajesz więcej, 
niż otrzymujesz w zamian, podnieś cenę. Natomiast jeśli sądzisz, że masz 
głowę pełną niewspierających przekonań na temat pieniędzy, przepracuj 
to ze specjalistą.

Pamiętam moje stare poglądy: „Żeby zarobić, trzeba się narobić” , „Bez 
pracy nie ma kołaczy” i ogólne przekonanie, że to praca jest wartością, a nie 
pieniądze, a dążenie do zamożności jest próżne. Teraz patrzę na to inaczej: 
im więcej zarobię, tym więcej mogę zainwestować w siebie, a następnie od-
dać moim klientom. Jednak dojście do tego przekonania zajęło mi kilka lat, 
kilka zawirowań zawodowych. Dalej w tekście pokażę Ci kilka pomysłów, bo 
wierzę, że korzystając z lekcji, którymi się dzielimy, Ty od razu sięgniesz po 
skuteczne rozwiązania. 

Sprzedaż po omacku
Sprzedaży nie lubiłam od zawsze. Zawsze czułam się niekomfortowo, pro-
ponując zakup przedmiotów lub usług, kojarzyło mi się to z namawianiem, 
„wciskaniem”. Myślałam, że z coachingiem będzie inaczej, że jest to tak nie-
samowite narzędzie, iż ludzie będą do mnie w kolejkach stać! Ale nie stali. 
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A ja nie umiałam i nie lubiłam sprzedawać. I nie wiem, czemu mi wtedy nie 
wpadło do głowy, żeby się tego po prostu nauczyć! Ale nie wpadło. To był 
mój błąd nr 2. Nie zrobiłam nic, aby zrozumieć, czym jest sprzedaż. Opiera-
łam się jedynie na własnej intuicji, wykorzystywałam moje naturalne predys-
pozycje: bardzo lubiłam i lubię przebywać wśród ludzi, buduję długotrwałe 
relacje, oparte na zaufaniu; jestem autentyczna i otwarta. To pomagało mi 
zjednywać sobie klientów, ale wciąż nie były to wystarczające działania, by 
osiągnąć sukces finansowy.

Teraz, z perspektywy czasu, widzę, że chciałam iść na skróty. Jeśli Ty nie 
lubisz lub nie umiesz sprzedawać, zainwestuj w swój rozwój. Pracuj ze swoim 
coachem, z mentorem, z trenerami sprzedaży. Idź na kurs, stacjonarny lub 
online.

Po 2-3 latach byłam już zmęczona codzienną, trudną dla mnie sprzedażą. 
Do tego dochodziły inne problemy, np. samotność przedsiębiorcy: czułam, 
że wszystko jest na mojej głowie – coaching, zdobywanie klientów, księgo-
wość. Nie nawiązałam partnerstwa z żadną instytucją, nie byłam członkiem 
społeczności coachów ani przedsiębiorców, które dają wsparcie prawne, 
organizacyjne, edukacyjne lub relacyjne. Nie korzystałam też z superwizji 
i w pewnym momencie zaczęłam być niepewna własnej jakości. Nie wiedzia-
łam, czy się rozwijam, i przyciągałam tylko „trudnych” klientów. To wszystko 
sprawiło, że zrezygnowałam z własnego biznesu i zaczęłam się rozglądać 
za etatem. Musiało upłynąć kilka lat pracy w korporacjach, abym zrozumiała, 
że jestem coachem, chcę być coachem i sama potrafię uczyć się na własnych 
błędach. 

Drugi start – co zrobiłam lepiej drugim razem 
i na czym prawie się potknęłam. Moja historia 
powrotu do biznesu coachingowego  
po kilku latach

Gdy podjęłam decyzję o powrocie do biznesu coachingowego po latach, po-
wiedziałam sobie „dobra, ok, wrócę do własnego biznesu i do coachingu, ale 
tym razem inaczej”. Zaczęłam pracę nad sobą. Z psychologiem, z coachem. 
Analizowałam moje wartości, moje potrzeby, czego ja właściwie chcę od ży-
cia. Jak chcę pracować, z kim, gdzie, kiedy. Zdecydowałam, że tym razem po-
dejdę do tego mądrzej. Lepiej zaplanuję biznes, lepiej się przygotuję, zanim 
komukolwiek powiem o swoich planach. Spędziłam kilka miesięcy na plano-
waniu, na szykowaniu, na moim rozwoju.
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Lepszy początek

Co zrobiłam lepiej przy moim drugim starcie?
1. Przepracowałam pewne tematy z moim coachem i z psychologiem. 

Po pierwsze – podejście do pieniędzy. Spisałam sobie, co wpływa na 
moją obecną stawkę. Jakie mam umiejętności, doświadczenia, wiedzę. 
Jak i z kim chcę pracować. Jak wykorzystać moje doświadczenie me-
nedżerskie, czyli nowe umiejętności i zrozumienie perspektywy więk-
szości menedżerów w korporacjach, ich rozterek, problemów oraz wąt-
pliwości. Jak połączyć umiejętności coachingowe z mentoringiem, by 
wykorzystać w pracy z klientem jak najszerzej moją wiedzę. 

2. Ustaliłam sobie stały cennik. Wywiesiłam go sobie na początku 
w domu, aby oswoić się ze stawkami. Nie ma nic gorszego, niż gdy po-
dajesz klientowi stawkę z niepewnością w głosie. Ja bym na miejscu 
takiego klienta od razu zrezygnowała! 

3. Przepracowałam również moją silną potrzebę pomagania innym. 
Teraz chcę pamiętać, że nie mogę chcieć bardziej niż mój klient. Ja mu 
towarzyszę w podróży, on prowadzi. On idzie własnym tempem. Wiesz, 
do czego prowadzi „chcenie” bardziej niż klient? Do przejmowania 
odpowiedzialności za jego działania oraz za jego sukcesy lub błędy. 
Kiedyś tak bardzo zależało mi na sukcesie klienta, że zaproponowałam 
mu zrobienie za niego pewnej „pracy domowej”, której nie odrobił na 
ostatnią sesję. Wiedziałam, że gdy wykona zadanie, bardzo mu to po-
może. Proponując wyręczenie go, straciłam z oczu jego proces, zależa-
ło mi tylko na realizacji celu, którego notabene klient by nie zrealizo-
wał, gdybym weszła w jego proces. 

4. Zaczęłam pracę z moją mentorką nad strategią sprzedaży, ofertą, 
moim przygotowaniem do wyjścia na rynek. Spisałam moje mocne 
strony, obszary kompetencji, doświadczenia. Zdecydowałam się na na-
granie sesji z klientem, aby poddać się superwizji i rozwijać się dalej.

5. Skorzystałam z kilku porad dotyczących planowania biznesu na róż-
nych etapach mojego planu. Brałam udział w szkoleniach stacjonarnych 
i online, czytałam książki przedsiębiorców, zrobiłam analizę SPOCO Puls 
– dzięki temu przyjrzałam się moim pomysłom z różnych stron, zaopieko-
wałam się ryzykiem wystąpienia problemów, które mogą się u mnie po-
jawić. Przyjrzałam się bardzo szczegółowo temu, jak ja sama mogę sobie 
podłożyć nogę. Znam siebie bardzo dobrze, doskonale wiem, jakie ele-
menty mojej osobowości ułatwiają mi pracę, a jakie utrudniają.

6. Określiłam sobie dokładnie grupę docelową. Opisałam idealnego klien-
ta, jego potrzeby i oczekiwania. Stworzyłam personę mojego odbiorcy, 
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gotowego i chętnego na coaching. Na coaching właśnie ze mną. Z tym 
klientem ja chcę pracować, zamiast za wszelką cenę szukać kogokolwiek. 
Wiem, jakiemu klientowi mogę oferować najwięcej wartości dodanej. 
Wiem, kiedy mogę dać klientowi dużo mojej wiedzy w procesie mentoringu.

7. Stworzyłam własną mapę wartości, aby łatwiej mi było sterować samą 
sobą i moim biznesem. Kiedy określasz swoje wartości, to jest to jak dro-
gowskaz lub papierek lakmusowy, pozwalający sprawdzić, czy robisz do-
kładnie to, czego pragniesz, czy idziesz w dobrą, wybraną stronę. Kiedy 
otrzymuję jakieś propozycje współpracy, jestem zapraszana do projek-
tów lub sama wyszukuję sobie aktywności zawodowe, porównuję je z mo-
imi wartościami: czy jeśli to zrobię, będzie w moim życiu więcej radości? 
Czy jeśli tam pójdę, odnajdę pole dla swojej kreatywności? Czy to jest za-
danie, które karmi moje pragnienie robienia rzeczy sensownych? Dzięki 
tym pytaniom o wartości łatwiej mi podejmować decyzje np. o współpra-
cy instytucjonalnej (z kim, gdzie, kiedy chcę współpracować).

8. Zebrałam całą moją odwagę i kreatywność i zaczęłam testować 
narzędzia, których nie używałam wcześniej. Po raz pierwszy wrzu-
ciłam na FB moje nagrane krótkie przemyślenia, bardzo osobiste. Zbu-
dowałam zamkniętą grupę, do której przesyłałam pomysły, pytania, 
wątpliwości. Taką przyjazną, wspierającą, pozytywną grupę osób, które 
korzystały z udostępnianych narzędzi i inspiracji. Napisałam kilka bar-
dzo osobistych tekstów na FB i LinkedIn, aby ludzie wiedzieli więcej 
o mnie, aby budować swoją markę i pokazać autentyczność oraz dzielić 
się moją wiedzą i doświadczeniem.

Na zakończenie

Cieszę się, że mogłam się z Tobą podzielić moimi doświadczeniami. Na ko-
niec chcę, żebyś pamiętał(a), że jesteś teraz coachem, ale składasz się ze 
wszystkich doświadczeń i umiejętności, które pozyskałeś(aś) na swojej dro-
dze rozwoju, tak zawodowej, jak i prywatnej. Używaj tego. Myśl, jakie są Two-
je supermoce, opieraj się na nich. Korzystaj z nich. Jeśli chcesz je dopiero 
odkryć lub wzmocnić, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Jeśli nie wie-
rzysz w siebie, pracuj nad tym. Jeśli masz jakieś wątpliwości, nie chowaj ich, 
tylko oglądaj przy świetle.

Życzę Ci wspaniałego rozwoju własnego, sukcesu dla Ciebie i Twoich klien-
tów. Jeśli będziesz potrzebować mojego wsparcia, z chęcią będę Ci towarzy-
szyć i wspierać. Napisz do mnie: katarzyna.dabrowska.hr@gmail.com  

mailto:katarzyna.dabrowska.hr@gmail.com
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ALDONA 
KŁOBSKA
Konsultant biznesu, coach, facylitator  
CSR spiker, trener zmiany SPOCO® 

Wspieram liderów i zespoły, rozwijam kompetencje 
sprzedażowe oraz komunikacyjne, pomagam budować 
zespoły, gadam o zrównoważonym rozwoju, facylituję  
duże i małe grupy ku rozwiązywaniu problemów,  
promuję porozumienie bez przemocy.

Tu jestem – biznes, fundacja, rozwój

www.lokomotywacja.pl

aldona.klobska@gmail.com

http://www.lokomotywacja.pl/
mailto:aldona.klobska%40gmail.com?subject=
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SPOCO® Rytm na start biznesu, 
czyli sto dni, które dodają skrzydeł
O doświadczeniach Bartłomieja Filipka i Aldony Kłobskiej – zebrała Izabela Włodkowska

Jak rozpocząć działalność coachingową, żeby być spokojnym o przy-
chody w pierwszym kwartale, a w drugim zwiększyć je czterokrotnie, 
bazując wyłącznie na własnej pracy i organicznym rozwoju? Jak do-
stosowywać się dynamicznie do potrzeb klientów, a jednocześnie po-
zostać wiernym własnym wartościom i potrzebom?

Wielu początkujących przedsiębiorców czuje przytłoczenie ogromem 
wyzwań, z jakimi przychodzi im się zmierzyć na starcie. Konieczność wybo-
ru działań, na których należałoby się skupić, powoduje niepokój. Niewłaści-
wa decyzja może przecież doprowadzić do utraty klientów i zysków. Bez nich 
nie ma mowy o utrzymaniu się na powierzchni, nie mówiąc już o inwestycjach 
w rozwój przedsięwzięcia. Aldona Kłobska, Bartłomiej Filipek

Tysiąc pomysłów, brak rezultatów

W takiej sytuacji znalazł się Bartłomiej Filipek po rozpoczęciu działalno-
ści polegającej na przygotowywaniu menedżerów i ekspertów do wystąpień 
publicznych, tak by porywali nimi publiczność i czuli się przy tym swobod-
nie. Mimo że pierwsze komercyjne zlecenia zrealizował jeszcze przed for-
malnym rozpoczęciem swojej nowej działalności, po trzech miesiącach jego 
przychody wciąż były niewystarczające.

– Miałem za sobą trzy miesiące intensywnej pracy, a jednocześnie poczu-
cie rozdarcia pomiędzy różnymi pomysłami i możliwościami. Brakowało mi 
czasu i kończyły się oszczędności – wspomina. 

Z pobudek finansowych chciał wykorzystać każdą nadarzającą się okazję: od-
powiedzieć na każde zapytanie ofertowe, zrealizować każde zlecenie. Codzien-
nie wielokrotnie rozważał, czy kontynuować promowanie swojej nowej usługi, 
ile czasu jej poświęci, czy nie lepiej zaangażować się w coś zupełnie innego. Nie 
był w stanie z pewnością stwierdzić, czy osiągane rezultaty to efekt niewielkie-
go potencjału rynkowego jego usługi, niedostatecznej uwagi, jaką jej poświęca, 
czy może po prostu naturalne tempo wzrostu nowego przedsięwzięcia.
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BARTŁOMIEJ 
FILIPEK
Trener porywających wystąpień eksperckich 

Wierzę, że ludzkość pilnie potrzebuje nowych, lepszych 
rozwiązań, dlatego pomagam liderom i ekspertom 
propagować ich wiedzę i wizje. Pomagam im czuć się 
swobodnie niezależnie od okoliczności i przemawiać 
skutecznie – czy to ze sceny, czy podczas spotkań. 

Prowadzę warsztaty indywidualne i grupowe. Doradzam 
firmom w dziedzinie marketingu, sprzedaży, zarządzania 
wydajnością i zaangażowaniem zespołów. Wcześniej przez 
wiele lat kierowałem procesami biznesowymi w polskich 
i międzynarodowych firmach. 

bartekfilipek

https://www.linkedin.com/in/bartekfilipek
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Porządkowanie rzeczywistości

Wówczas trafił na rozwiązanie „porządkujące biznesową rzeczywistość”, 
czyli metodę pracy z przedsiębiorcami i managerami SPOCO (od ang. Suc-
cess is the outcome of investing in People, Organization, Community and 
Offer, sukces to efekt inwestycji w ludzi, organizację, społeczność i ofertę).

– Usłyszałem, że może mi to pomóc systematycznie i w zrównoważony 
sposób przyglądać się wszystkim aspektom biznesu, które warto wziąć pod 
uwagę, tak by uzyskać dobre rezultaty w krótkim czasie, a przy tym nie zamę-
czyć się do reszty – mówi Bartek. Zdecydował się na trzymiesięczny cykl co-
tygodniowych spotkań z trenerką przywództwa systemowego metodą SPO-
CO Aldoną Kłobską, choć z początku był sceptyczny wobec tego pomysłu. 
Miał za sobą kilkanaście lat pracy w biznesie, doświadczenie w zarządzaniu 
kilkoma spółkami, a nawet przygotowanie coachingowe. Zdawał sobie spra-
wę, że metoda SPOCO bazuje na coachingu, więc wątpił, czy pytania innej 
osoby faktycznie pozwolą mu uświadomić sobie coś nowego na temat jego 
własnego przedsięwzięcia.

– Przełomem okazała się dla mnie sesja SPOCO Puls. W ciągu dwóch go-
dzin sam oceniłem swój projekt i nagle z chaosu wyłonił się porządek. Jak na 
dłoni ujrzałem obszary, w których dobrze sobie radzę, i te, które chcę udo-
skonalić. Dostrzegłem też, w jaki sposób marnuję energię na robienie nie-
potrzebnych rzeczy tylko dlatego, że lubię i umiem je robić, a zaniedbuję te, 
które wymagają nieco więcej samozaparcia lub zaangażowania fachowca. 
Wiedziałem, że potrzebuję zmienić nawyki. Wiedziałem, że to nie jest łatwe, 
i byłem gotów skorzystać z pomocy – wspomina Bartek. 

Rozpoczęło się sto transformujących dni dla biznesu Bartka. Na każdym 
z cotygodniowych spotkań omawiał z Aldoną zadania, jakie tydzień wcze-
śniej postanowił zrealizować, oraz towarzyszące im trudności, sukcesy i po-
rażki. Na tej podstawie wyznaczał sobie cele na kolejny tydzień. 

– W pracy metodą SPOCO skupiamy się na celach, jakie klient sobie wy-
znacza, bazując na świadomości mocnych i słabych stron swojego biznesu 
– tłumaczy Aldona. – Sto dni to akurat na tyle długo, by można było coś waż-
nego osiągnąć, ale jednocześnie na tyle krótko, żeby nie było to zbyt nużą-
ce. Na daną działalność patrzymy przez pryzmat pięciu soczewek, czyli wi-
zji sukcesu, inwestycji w ludzi, organizację, społeczność i ofertę. Na każdym 
etapie trener zmiany pyta klienta o aktualność jego celów w każdym z tych 
obszarów, tak by uświadomił sobie, czego tak naprawdę chce.
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Łyżka dziegciu

Aldona podkreśla, że Bartek był wyjątkowo sumienny podczas swoich stu 
dni SPOCO:

– Nie opuścił ani nie przełożył żadnej sesji, nawet podczas wakacji. Co ty-
dzień wyznaczał sobie po pięć lub więcej zadań reformujących jego biznes 
i niemal wszystkie realizował. Nie każdy ma tyle samozaparcia – przyznaje 
Aldona. Jednocześnie zapewnia, że momenty zwątpienia lub znużenia są na-
turalne i prędzej czy później dotykają każdego. Właśnie w takich momentach 
trener zmiany może być szczególnie potrzebny. Czasem dodaje otuchy. Cza-
sem zachęca do przerwy i odpoczynku.

– Mogłem sobie łatwo pozwolić na zapał i sumienność, bo miałem mało 
klientów, a dużo czasu – podsumowuje Bartek ze śmiechem. – Od kiedy mój 
wysiłek przyniósł rezultaty i pojawiły się zlecenia, sprawy nie wyglądają już 
tak różowo. Kiedy sprzedaję swój czas klientom, to brakuje mi go, żeby pra-
cować na rzecz doskonalenia własnego biznesu. 

Bartek świetnie pamięta też swój własny moment zwątpienia podczas stu 
dni SPOCO. Mniej więcej po siedmiu tygodniach sumiennego praktykowania 
i doskonalenia procesu sprzedaży wyniki wciąż go nie satysfakcjonowały. 
Wahał się, czy kontynuować wysiłki, czy zrezygnować.

– W takich sytuacjach trener zmiany SPOCO może zrobić dla klienta kilka rze-
czy – wyjaśnia Aldona. – Może podzielić się własnym doświadczeniem, które cza-
sem stanowi punkt odniesienia, dzięki któremu klient może ocenić swoją sytuację. 
Może zaproponować dodatkową usługę doradczą lub szkoleniową, jeśli klienta 
blokuje brak wiedzy lub umiejętności. Zadziwiająco skuteczna okazuje się zwykła 
zachęta do tego, żeby jeszcze przez tydzień poobserwować problem i sprawdzić, 
czy nie pojawi się właściwe rozwiązanie – mówi. Akurat dla Bartka cennym wspar-
ciem okazała się wiedza o tym, jak Aldona organizuje swój proces sprzedażowy 
i jakie wskaźniki konwersji uzyskuje. Zainspirowany tymi informacjami, postano-
wił skontaktować się z innymi znajomymi prowadzącymi podobne biznesy i ich 
również wypytać o doświadczenia. Niektórzy chętnie odpowiedzieli na pytania 
i w ciągu tygodnia Bartek odzyskał poczucie orientacji oraz determinację. 

Siła niepowodzeń i wyrazów uznania

Kiedy zapytać Bartka, co okazało się dla niego najbardziej wartościowe pod-
czas stu dni SPOCO, mówi o dwóch rzeczach: nowym dla niego podejściu do 
niepowodzeń oraz sposobie, w jaki Aldona wyraża uznanie.
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– Od lat słyszałem, że niepowodzenia to nic złego, że trzeba je traktować 
jak okazję do nauki itp. Sam to wiele razy powtarzałem różnym ludziom. Prze-
konałem się jednak, jak bardzo wiedza może różnić się od praktyki. W ciągu 
tych stu dni Aldona co tydzień pytała mnie: „Jakiego niepowodzenia doświad-
czyłeś? Jakie wnioski na przyszłość z niego wyciągasz?”. Co tydzień aktyw-
nie przygotowywałem się na te pytania. Starałem się mieć na nie odpowiedzi. 
W pewnym momencie zauważyłem u siebie nowy nawyk: ciekawości niepowo-
dzeń oraz nowych rozwiązań, jakie się z nich wyłaniają – mówi Bartek. 

Bartek twierdzi, że to właśnie niepowodzenia dały początek najlepszym 
innowacjom, jakie wdrożył w ciągu stu dni pracy z Aldoną. Jako przykład po-
daje nawyk kończenia każdej rozmowy handlowej propozycją, który uważa 
za filar skuteczności swojego procesu sprzedaży.

– Od lat żona tłumaczyła mi, że nie powinienem oczekiwać od siebie sku-
teczności, skoro całe godziny każdego dnia poświęcam na pogaduchy przez 
telefon – opowiada Bartek z rozbawieniem. – Tłumaczyłem jej, że te poga-
duchy to rozmowy z klientami, bez których nie może być mowy o rezulta-
tach sprzedażowych. Kiedy jednak przyjrzałem się temu bliżej, okazało się, 
że ekscytuję się rozwiązywaniem problemów, z którymi dzwonią do mnie 
klienci, potrafię godzinami rozprawiać nad możliwymi rozwiązaniami, ale 
nigdy nie proponuję klientowi usługi, która jego uwolni od problemu, a mnie 
wygeneruje przychody. Podczas jednego ze spotkań z Aldoną powiedziałem 
więc: „Chcę utrwalić sobie nawyk składania propozycji podczas każdej roz-
mowy handlowej”. I tak też zrobiłem. 

Z kolei sposób, w jaki Aldona wyraża uznanie, okazał się dla Bartka źró-
dłem inspiracji oraz podporą w trudnych chwilach.

– Aldona potrafi dostrzec mocną stronę, potencjał lub osiągnięcie w miej-
scach, w których ja ich nie dostrzegam, i wprost o tym powiedzieć. To na-
prawdę dodaje sił i wiary w sukces, kiedy zdasz sobie sprawę, że w sytuacji, 
która wydawała się fatalna, tkwi całkiem spory potencjał, albo że za dostęp 
do umiejętności, którą masz i traktujesz jak coś oczywistego, wielu ludzi jest 
gotowych zapłacić. 

Kolejne sto dni?

Rezultaty stu dni pracy z trenerką zmiany przeszły najśmielsze oczekiwania 
Bartka. Dzięki wdrożeniu i usystematyzowaniu procesów sprzedaży oraz re-
alizacji usługi szkoleniowo-doradczej w ciągu trzech miesięcy wypracował 
aż czterokrotny wzrost przychodów.
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– Wreszcie miałem wystarczająco dużo pieniędzy na bieżące wydatki 
i rozwój biznesu. Na początku obawiałem się, że to tylko chwilowe, ale ko-
lejne miesiące okazały się równie, a nawet bardziej owocne. Wypracowane 
w towarzystwie Aldony procesy zapewniły mi w tym zakresie stabilność – 
podkreśla Bartek. Jak dodaje, teraz znacznie łatwiej mu zachowywać rów-
nowagę między potrzebami rynku i własnymi dążeniami. Obecnie, wobec 
nadmiaru klientów planuje kolejne sto dni pracy metodą SPOCO – tym ra-
zem w celu zbudowania zespołu, któremu mógłby przekazać część zadań, 
lub rozwoju takich źródeł przychodu, które pochłaniałyby mniej jego czasu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody SPOCO i pracy z tre-
nerem zmiany, skontaktuj się z Aldoną Kłobską bądź Bartłomiejem Filipkiem. 
Chętnie podpowiedzą Ci, jak możesz wykorzystać ich doświadczenia w swo-
im biznesie. 
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Coach, trener przywództwa systemowego, audytor 
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społeczny z Wielkiej Brytanii (FCCA, SPOCO®).
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z zachowaniem odpowiedzialnej kultury pracy. 
Podpowiadam, jak zrealizować strategię wydajniej 
i w komforcie. 
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transformacji lub kryzysu.
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Retrospektywa, czyli doświadczenia, 
które zdefiniowały mnie jako coacha

#1  Czym dla mnie jest coaching? Tomasz Dzida

Gdy podsumuję, jak oferowałem coaching na własny rachunek, to widzę, że 
potrzebuję bardziej użytecznej biznesowo definicji coachingu niż te, z któ-
rymi się zetknąłem. Mam na myśli spójną i kompletną wypowiedź, która naj-
lepiej w jednym zdaniu, a maksymalnie w trzech:

• przekaże istotę coachingu potencjalnemu odbiorcy lub sponsorowi,
• odda sedno mojej oferty i wesprze trafione decyzje zakupowe oraz
• jest zgodna ze standardami i pobudza moje aspiracje rozwojowe jako 

coach we właściwym dla profesji kierunku.

Dopiero teraz, po 10 latach od wejścia na ścieżkę profesjonalnego co-
achingu, dojrzewam, by naszkicować własną definicję. Potok słów chcę 
zastąpić naturalną dla mnie metaforą, w myśl zasady, że obraz zastępuje 
1000 słów.

Najczęściej stosuję metaforę lustra. Wyjaśniam, że jako coach odzwier-
ciedlam obrazek sytuacji, w której jest odbiorca. Tłumaczę, że jak się jest 
w obrazku, to nie widzi się pełnego obrazka, stąd wartościowe jest sko-
rzystanie z moich usług coacha. łączę odzwierciedlanie z edukacją o pro-
cesie zmiany, ograniczeniach poznawczych i pułapkach myślenia. Podno-
szę świadomość tego, co naprawdę ważne, a decyzje odbiorcy stają się 
bardziej oczywiste, wyważone i trafione.

Wiem, że lustro może być krzywym zwierciadłem. Dlatego ta metafora 
mobilizuje mnie jako coacha do ustawicznego rozwoju. Zwracam coraz więk-
szą uwagę na to, czego brakuje mi w komunikacji o profesji coachingu – za-
kres i czystość odzwierciedlanego obrazu odbiorcy w kontekście sytuacji, 
w której jest. Odzwierciedlanie stało się dla mnie sztuką profesjonalnego 
coachingu.
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#2  Od czego zacząłem 
i jak rozwinąłem się jako coach?

Zacząłem od mojego miejsca pracy. Menadżer liniowy poparł mój wniosek 
do działu szkoleń w globalnej korporacji, aby uwzględnili mnie jako kandy-
data na coacha wewnętrznego. Pomimo tego, że jeszcze nie byłem dyrekto-
rem, docenili moją inicjatywę i otrzymałem zgodę. W 2010 roku ukończyłem 
półtoradniowe szkolenie z podstaw coachingu i pod opieką superwizora 
wdrożyłem się do zespołu coachów wewnętrznych.

Przez 9 lat spędzałem rocznie średnio 80 h pracy jako coach współpra-
cujący z menadżerami liniowymi przy wprowadzaniu nowych pracowników 
do organizacji oraz przygotowywaniu obecnych pracowników do awansu 
i zmiany roli.

Z czasem współpracownicy zaczęli korzystać z mojego coachingu karie-
ry w ramach programu mentoringowego, do którego się również zgłosi-
łem. Po ich postępach zauważyłem, że wsparcie kariery prowadzone z po-
dejściem coachingowym jest bardziej skuteczne. Na zewnątrz organizacji 
rozpocząłem zbieranie doświadczenia jako coach, wspierając inicjatywy 
społeczne.

Książka, która okazała się dla mnie bardzo praktyczna na starcie, to 
„Coaching” Jenny Rogers. W tej książce znalazłem na dwóch stronach 
szczegółowy zestaw pytań do przeprowadzenia sesji coachingowej od 
początku do końca. Umówiłem się na sesję wirtualną bez video. Rozło-
żyłem wokół siebie notatki i podręcznik. Według wzorca poprowadziłem 
godzinną sesję. Zdziwiłem się, bo 70% poszło według scenariusza Jenny, 
a satysfakcja odbiorcy dała mi impuls, by rozwijać się dalej i usuwać wiele 
niedoskonałości.

Przez kolejne dwa lata praktykowałem małymi krokami, przy okazji szko-
ląc się ze stylów myślenia i komunikacji. W 2012 odkryłem drugą książkę 
współautorstwa Jenny, „Manager jako coach”. Przedstawiony w niej mo-
del OSCAR porównałem z usystematyzowanym procesem rozwiązywania 
problemów. Zrozumiałem jeszcze lepiej, jak przeprowadzać klienta przez 
etapy myślenia o zmianie. Przetestowałem OSCAR-a w pracy we własnym 
zespole i nie wróciłem już do modelu GROW. Obserwując, jak czasem od-
biorca kręcił się w kółko lub wracał do wcześniejszej fazy, zrozumiałem, jak 
ważna jest odpowiedzialność coacha za proces. Zacząłem tak się rozwijać, 
by podnosić zaufanie moje i odbiorcy do procesu.

To nie był samouczek. Jako członek zespołu coachów wewnętrznych dwa 
razy do roku korzystałem z superwizji indywidualnej. Do tego uczyłem się 
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pod okiem przyjaciela, psychologa z wykształcenia i wyjątkowo kompetent-
nego coacha w biznesie. Rozważałem szkoły coachingu indywidualnego 
i nie zdecydowałem się na żadną, ponieważ oceniłem, że podstawy miałem 
już solidne. Za to, za rekomendacją przyjaciela, zapisałem się na roczny kurs 
coachigu systemów relacji i organizacji szkoły amerykańskiej. 

To była inwestycja! Wydałem 5 tys. funtów, z czego pracodawca pokrył 
10%. Do tego koszty weekendowych wyjazdów do Manchesteru i Paryża, bo 
podróżując dużo po świecie, nie mogłem iść rytmem programu w Londynie. 
Szkoła poszła mi na rękę, a dzięki podróżom poznałem trzy razy więcej co-
achów i prawdziwie międzynarodowe środowisko. To była jedna z ważniej-
szych inwestycji rozwojowych w moim życiu, która przełożyła się szybko na 
karierę w korporacji.

#3  Czy warto, bym miał dodatkowy zawód?

Potrzeba czasu, by nabyć wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dać się 
poznać jako coach. Otoczenie najpierw uznało, że jestem coachem, nim za-
częło wspierać moją praktykę. W tym czasie nie zrezygnowałem ze stałego 
dochodu w korporacji, bo praktyka coachingowa cechuje się mało przewi-
dywalnym przychodem. Drugi zawód zapewnia mi bezpieczeństwo finanso-
we. Dbam o to, bym mógł pracować na podstawie wartości, zamiast wpaść 
w pułapkę pracy na utrzymanie, w której wartością staje się pieniądz. Po 10 
latach widzę, jak wiele synergii wypracowałem pomiędzy pięcioma rolami 
zawodowymi, które mam. 

Z perspektywy mojej kariery w globalnej korporacji umiejętności coacha 
pomogły mi przede wszystkim rozwinąć się jako lider. W 2010 roku wpro-
wadziłem coaching do swojego stylu zarządzania zespołem i projektami. 
W 2011 roku zostałem wyróżniony na międzynarodowej konferencji w Londy-
nie w kategorii „Best People” za wyjątkowe osiągnięcia, współpracę i wkład 
w rozwój innych, osiągnięty dzięki podejściu coachingowemu. W 2012 roku 
podczas inauguracji wspomnianej już książki „Manager jako coach” pozna-
łem osobiście Jenny Rogers i dałem świadectwo skuteczności coachingu 
managerskiego.

W kolejnych latach nauczyłem się zasad facylitacji, kreatywności, zwin-
nego prowadzenia projektów, i połączyłem rolę coacha relacji i organiza-
cji z rolą audytora. Wypracowałem i wdrożyłem koncepcję przywództwa 
systemowego. Dzięki nowym umiejętnościom zacząłem otrzymywać wyjąt-
kowe propozycje zawodowe i nabrałem doświadczenia w poruszaniu się 
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w złożonych transformacjach. Przykładowo doświadczyłem, jak integrować 
informację zarządczą i zarządzanie ryzykiem działania w połączeniu z au-
tomatyzacją i cyfryzacją oraz jak zmieniać kulturę organizacji w podejściu 
opartym o indywidualną odpowiedzialność i etykę w miejscu pracy.

Realnie rozważam, by stać się coachem systemów współpracy: projek-
tów, zespołów, organizacji małych, średnich i dużych społeczności zebra-
nych wokół wspólnej misji. Coaching jest dla mnie brakującym ogniwem 
zrównoważonego rozwoju i dźwignią zmiany, której potrzebujemy w prze-
wartościowaniu układu społeczno-gospodarczego, jakiego obecnie do-
świadczamy.

#4  Jak klasyfikuję coaching?

Interesuje mnie przede wszystkim wsparcie zawodowe i działalności społecz-
no-gospodarczej, choć – pracując z liderami – oczywiście dotykam obszarów 
osobistych i społecznych. Przez pierwsze lata używałem popularnych sfor-
mułowań typu coaching biznesowy, coaching kariery i coaching managerski. 
Obecnie bliższa jest mi systematyka coachingu (i) indywidualnego, (ii) relacji 
i (iii) organizacji.

Traktuję tę klasyfikację jako trzy poziomy złożoności usługi coachin-
gowej. W coachingu indywidualnym podmiotem coachingu jest człowiek. 
W coachingu relacji pracuję z osobami lub organizacjami, a podmiotem 
coachingu jest więź między nimi. W coachingu organizacji współpracu-
ję z właścicielami, liderami i zespołami, a podmiotem coachingu jest byt 
społeczno-gospodarczy, który tworzą.

To klasyfikacja na potrzeby sieci współpracy i zrównoważonego rozwoju, 
którą tworzymy z Wielkiej Brytanii na świat. Wynika z podejścia systemowe-
go i pomaga nam wspierać zarządzanie zasobami oraz energią działalności. 
Coaching jest relatywnie młodą dziedziną i ciągle ewoluuje. Być może wyty-
czamy trendy albo znaleźliśmy dla nas niszę. Z doświadczeń ostatnich 10 lat 
mam przekonanie graniczące z pewnością, że ta klasyfikacja jest dla nas po 
prostu użyteczna.

Umożliwia stworzenie aspiracyjnej ścieżki rozwoju kompetencji coacha, 
ponieważ aby pracować na wyższym poziomie złożoności, trzeba być bie-
głym na niższym poziomie. Jest też przejrzysta w kontekście oferty bizneso-
wej. To ważne, ponieważ od 2017 roku generuję zamówienia na usługi nie-
zależnych coachów i potrzebujemy solidnej podstawy pod katalog ofertowy, 
który udźwignie efekt skali dużej organizacji. 
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#5  Jakiego zwrotu z inwestycji  
w profesję coacha doświadczyłem?

W 2014 po raz pierwszy aktywnie zaoferowałem programy coachingowe dla 
pasjonatów, przedsiębiorczych osób i pracowników korporacji. Dostępne, 
bo mogli płacić nie tylko pieniędzmi, ale i walutą czasu. Przykładowo: 1 h co-
achingu za 1 h pracy społecznej. Wspomniałem o ofercie stu znajomym z sie-
ci bezpośrednich kontaktów, a więc ludziom, którzy już mnie znali i w naszej 
relacji było ziarno zaufania. Ucieszyłem się, że relatywnie wielu, bo czter-
dziestu z nich umówiło się na godzinną indywidualną rozmowę. Rozczaro-
wałem się, że uzyskałem dwa zamówienia. Nie osiągnąłem celu w postaci 15 
zamówień. To była dla mnie bardzo cenna lekcja.

Zewsząd płyną informacje, że stawki coacha to 150, 500 czy 1500 zł za 
godzinę pracy. To jest skrzywiony obraz. Obserwacje znajomych coachów 
potwierdziły moje przypuszczenia, że trzeba się pokazać stu osobom 
i przeprowadzić rozmowy otwierające z dziesięcioma, by otrzymać jedno 
zamówienie na program obejmujący sześć sesji coachingowych. Dosze-
dłem do wniosku, że idąc dalej tą drogą, szybko stracę radość pracy jako 
coach, bo chciałem świadczyć usługi coachingowe, zamiast spędzać gros 
czasu na generowaniu zapytań. Nie miałbym też godziwych warunków ży-
cia, zarabiając minimalną krajową w wieku ponad 35 lat.

Traktuję rachunek zasobów jako obiektywną miarę zrównoważonego roz-
woju. Zajęło mi pięć lat, by zrozumieć ograniczenia prowadzenia własnej 
praktyki, zaprojektować i wdrożyć zgodny z moimi wartościami system ge-
nerowania zapytań o usługi coachingowe. Za to w 2018 roku z radością od-
kryłem, że w każdym punkcie roku miałem otwartych 15 programów. Dużo 
więcej, niż mogłem obsłużyć, pracując na pełnym etacie w korporacji. Więk-
szość zapytań przekazałem więc coachom, których poznałem na ścieżce 
przedsiębiorczości i z którymi mam porozumienie o współpracy na lata.

#6  Jakie przeszkody  
w sprzedaży coachingu napotkałem?

Szybko wyczerpałem krąg znajomych. Z czasem zrozumiałem, że oferuję abs-
trakcyjną usługę, mało wymierną i trudną do zdefiniowana. Zwłaszcza z per-
spektywy osób, które nie doświadczyły coachingu lub doświadczyły niewła-
ściwie przeprowadzanych sesji. To zupełnie inny odbiorca niż ten przyjaźnie 
nastawiony, którego spotykamy na sali szkoleniowej lub przez rekomendacje. 
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To sceptyk, który troszczy się o swoje pieniądze. Jest podejrzliwy, bo mnie 
nie zna, a ja sprzedaję własne usługi.

Słyszałem często, że trzeba inwestować w stronę internetową oraz so-
cial media. Tworzyć wartość przez zawartość na platformach typu Facebook 
czy LinkedIn. Mało wierzę w trwałość takich rozwiązań, bo social media są 
jeszcze mało dojrzałe i odpowiedzialne jak dla mnie. Przez pięć pierwszych 
lat było tylko jedno zapytanie zdobyte przez stronę internetową, które nie 
przerodziło się w zamówienie. Wiem też z doświadczenia w korporacji, że 
moja grupa docelowa – zapracowani specjaliści, liderzy i przedsiębiorcy – 
ceni swój czas i nie spędza go na czytaniu ścian postów. Co więcej, podejrz-
liwie patrzą na tych, co mają czas, by wiele publikować.

Zrozumiałem, że coaching jest usługą opartą o relacje i zacząłem w nie 
inwestować. Zadbałem o indywidualne rozmowy i wydarzenia networkin-
gowe. Dałem się poznać w działaniu przy współpracy w ramach inicjatyw 
społecznych. Nauczyłem się wybierać te środowiska i społeczności, które są 
bliskie mojej karierze, wartościom i pasjom. Z takich wydarzeń cenię sobie 
impresje w social media. A gdy przestałem oferować coaching, odkryłem, że 
zaczynam przyciągać… zamówienia na coaching.

Zdziwiłem się, ale teraz to dla mnie oczywiste. Potencjalny odbiorca nie 
zna coachingu i nie pyta o coaching. On rozważa potrzebę zmiany i potrze-
buje usługi, która upewni go w decyzjach. Szuka procesu, do którego będzie 
miał zaufanie. Wypracowałem scenariusz rozmowy, by sprawnie odróżniać 
programy rozwojowe od kryzysowych. Zainwestowałem w narzędzia, który-
mi – jak wspomnianym lustrem – odzwierciedlam coraz sprawniej odbiorcę 
i sytuację, w której jest. Zacząłem oferować rozwiązania zintegrowane dla 
transformacji, a badania naukowe coraz częściej pokazują mi, że wtedy co-
aching jest najbardziej skuteczny, a zmiana trwała.

Coaching zakłada, że odbiorca jest zaradny. Spotykam coachów, którzy 
przyjmują to jako pewnik. Ja – jako założenie. Dzięki diagnozie i doświad-
czeniu nauczyłem się trafniej oceniać, kiedy odbiorcy brakuje zasobów lub 
zaradności. Uzupełniam wtedy ofertę coachingową o trening lub doradztwo. 
Opiekuję się całym procesem transformacji, komunikując, kiedy rozdzielam 
i łączę rodzaje interwencji.

Dzięki zmianie podejścia w 2019 roku wygenerowałem więcej zapytań 
o coaching niż zdolności, jakie miałem ja i zaufani coachowie w sieci. Sta-
łem się „ofiarą sukcesu”, pozwalając ludziom czekać kilkanaście tygodni 
na coaching, a do części nigdy nie wróciłem. Nawiązałem więc współ-
pracę z superwizorami, którzy pomogą mi poszerzyć listę zaufanych co-
achów o kolejnych dostawców. A tych, z którymi współpracuję, wspieram 
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w uzupełnieniu bagażu doświadczeń. Bo w łączeniu interesów coacha 
i coachee zwracam uwagę, by coach znał realia roli i otoczenia odbiorcy 
na tyle, by był dla niego partnerem w zmianie. Same umiejętności coacha 
nie wystarczają, ponieważ otoczenie często ogranicza i determinuje za-
chowania człowieka. Trzeba wiedzieć, o co zapytać podczas sesji, by od-
zwierciedlany obraz i kontekst był wystarczająco szeroki. 

#7  Jak praktykować coaching,  
nie będąc przedsiębiorczym?

Jeśli chce się pracować na własny rachunek, trzeba być przedsiębiorczym. Nikt 
poza mną nie zaopiekuje się moją praktyką. Własna działalność to ciągła praca 
u podstaw, z której na start pewnie około 25% dotyczy sesji coachingowych.

W korporacji nauczyłem się zarządzania projektami, a na stanowiskach kie-
rowniczych wdrożyłem się w odpowiedzialność za organizację pracy własnej 
i innych. Ponosiłem konsekwencje własnych opinii i decyzji, ich wpływu na 
moją sytuację i otoczenie. Te doświadczenia pomogły mi szybko odnaleźć się 
w organizacji pracy na własny rachunek. Coachom, którzy nie mają doświad-
czeń projektowych, polecam koordynację inicjatyw społecznych. Dzięki temu 
zrozumieją współzależność od innych, ocenią, czy i jak odnajdują się w roli li-
dera dla innych, a z czasem wdrożą sprawczość i staną się liderami dla siebie.

Są też rozwiązania, w których nie trzeba być tak przedsiębiorczym. Moż-
na pracować na rachunek innych przedsiębiorców lub organizacji. Przez 9 lat 
wspierałem korporację jako coach wewnętrzny, równolegle wykonując swoje 
obowiązki w roli podstawowej. Organizacja oszczędzała na procesie onbo-
ardingu i utrzymania pracowników, moje zespoły na wprowadzeniu kultury 
coachingowej, a sam nabrałem doświadczenia, dzięki którym stałem się kom-
petentnym coachem.

Dla niezależnych coachów sposobem jest spółka lub sieć. W takich mode-
lach zwracam uwagę na komplementarność usług, czyli: ktoś inny oferuje moje 
usługi coacha, a wspólnie organizujemy pracę i realizujemy większe projekty.

Na większą skalę, w latach 2020-2025 EI-SPOCO tworzy w Polsce i na 
świecie sieci przedsiębiorczości, w których zaoferuje rozwiązania systemo-
we dla zrzeszonych coachów. Działania systemowe mieszczą się też w misji 
i interesie organizacji zrzeszających coachów. Przypuszczam, że innowacji 
w tym obszarze będzie więcej, ponieważ potrzeba współpracy jest duża, 
a w takim modelu można często pracować na własny rachunek i korzystać ze 
wsparcia większej organizacji.
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Coach zmiany zawodowej, facylitator metody Job Crafting, 
trener przywództwa systemowego SPOCO®,  
opiekun projektów #CommunityWriting w EI Polska
 
Od 2013 roku pomagam ustalać kierunek i odnajdywać sens 
w pracy i biznesie. Jako coach skupiam się na zagadnieniach 
kariery i przedsiębiorczości, jako trener prowadzę zajęcia 
z edukacji cyfrowej oraz pokazuję coachom i freelancerom,  
jak korzystać z platformy LinkedIn w biznesie. 

W wolnym czasie przygotowuję się do pierwszego w życiu 
maratonu, a w wakacje organizuję wyjazdy rozwojowe 
pod żaglami.    

www.rafalrodak.pl

rafal@rafalrodak.pl 
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Zakończenie Rafał Rodak

Jako osoba sprawująca pieczę nad kształtem tego e-booka mam przyjem-
ność i przywilej napisać kilka słów podsumowania. Jaki obraz coachingu 
wyłania się po lekturze? Czy są jakieś przewodnie wątki, które dają się 
wyodrębnić jako czynniki sukcesu? Przede wszystkim dostrzegam różno-
rodność doświadczeń. Jest wiele dróg prowadzących do własnego biz-
nesu coachingowego: międzynarodowe korporacje, własny biznes tre-
nerski, NGO, a nawet praca nauczyciela. 

Nie ma „jedynej słusznej” ścieżki zawodowej, która gwarantuje sukces 
w coachingu. Na pewno wcześniejsze doświadczenia zawodowe mogą po-
móc przy określeniu swojej specjalizacji coachingowej i powinny uwierzy-
telniać Cię jako coacha w oczach Twojej grupy odbiorców. 

Szczególnie znaczenie może mieć to w business lub executive coachingu, 
gdzie wysokie oczekiwania klientów względem coacha idą w parze z ich ro-
snącą odpowiedzialnością prawną, finansową i moralną. Powinieneś rozu-
mieć problemy odbiorców, korporacyjną lub branżową kulturę pracy i, choć-
by ogólnie, procesy biznesowe, które realizują twoi klienci. 

Szukając niszy, warto zadać sobie pytanie, jakie grupy nie korzystają jesz-
cze z coachingu (np. grupy mniejszości lub „nieoczywiste” grupy społeczne 
czy zawodowe). Jeśli dodatkowo założysz, że możesz pracować z obcokra-
jowcami, prowadząc sesje na odległość, to możliwości dotarcia do klientów 
znacznie Ci się poszerzają. 

Kolejna ważna kwestia to zauważanie błędów, wyciąganie wniosków 
i udoskonalanie procesów, do skutku. Ciągła praca nad rozwojem biznesu 
i samego siebie to w dzisiejszych czasach po prostu konieczność. Pomocne 
może być wsparcie mentora lub trenera zmiany (znajdziesz ich m.in. wśród 
autorów e-booka). A jeśli takiego nie masz, dołączenie do grup mastermind. 

Kolejny wniosek jest taki, że warto uczyć się sprzedaży i marketingu. 
Szczególnie jeśli w przedcoachingowej karierze nie miałeś doświadczenia 
w tych dziedzinach. Coaching to specyficzna usługa, często niewłaściwie ro-
zumiana przez klientów. Warto zapamiętać, że klienci nie płacą za coaching, 
ale za pomoc w rozwiązaniu ich problemów. 

W swojej komunikacji warto uwzględnić aspekt edukacyjny klientów, po-
kazanie problemów, w których ich wspierasz i korzyści ze współpracy z Tobą. 
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Masz do dyspozycji wiele narzędzi: stronę www, blog, wpisy w serwisach 
społecznościowych, e-booki, newslettery, webinary, kanały wideo, bezpłat-
ne konsultacje, próbne sesje coachingowe i wiele innych. Zachęcam do eks-
perymentowania.  

Jeśli któreś teksty szczególnie przypadły Ci do gustu, zachęcam do kon-
taktu z autorami. Informacje o nich znajdziesz w notatkach biograficznych 
na kolejnych stronach e-booka. To ludzie, którzy uwielbiają dzielić się swo-
imi doświadczeniami, wiedzą i chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. 

A tymczasem kilka pytań do refleksji na koniec: 
• Jak teraz wygląda wizja Twojej działalności coachingowej?
• Jakie szanse i nowe możliwości zauważasz?
• Jakie dostrzegasz zagrożenia i jak możesz im zapobiec?
• Jakie zmiany chcesz wprowadzić?
• Jaki będzie Twój pierwszy krok? 
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Jak wesprzeć projekt?

Wartościowa publikacja? Postaw nam SPOCO® 
Kawę i dodaj energii do kolejnych działań. 

Dołożyliśmy starań, żeby przygotowany przez nas materiał był  
różnorodny, użyteczny i wydany w formie, która zachęca do czytania. 

Zasoby zużyte na projekt opracowania i wydania tego e-booka to: 

• Praca społeczna autorów: 90 godzin 
•  Koszty finansowe poniesione przez EI Polska: 7320,00 zł netto 

(9003,60 zł brutto)

Wejdź na stronę https://ei-spoco.pl/sklep/ i wykup Pakiet Kibica 
„EI-SPOCO” podając kod zakupu SPC2020. 

https://ei-spoco.pl/sklep/


Jak wyglądają dzisiejsze realia rynku coachingowego w Polsce? 
Duża konkurencja, praktykowanie pro bono lub „za książkę”, brak 
powszechnej edukacji biznesowej, niski poziom świadomości klien-
tów, negatywny odbiór tej profesji i hejt w Internecie. Wszystko to 
sprawia, że biznes coachingowy nie jest łatwy, a często wywołuje 
frustrację – nie tylko u początkujących coachów.

Chcemy to zmienić. E-book jest zbiorem osobistych historii auto-
rów, którzy będąc doświadczonymi coachami, opisują swoje początki 
w tej profesji. Chcemy, żebyś po lekturze stał się bogatszy o nasze 
doświadczenia, poznał błędy i potencjalne zagrożenia oraz sposoby 
ich uniknięcia w Twojej praktyce coachingowej.

Misją Sieci Przedsiębiorczości Coacha (SPC) jest zrównoważony 
rozwój praktyki coachingowej. Wizją jest transformacja społeczno-
-gospodarcza, która trwale rozwiąże kluczowe wyzwania i przeszkody 
profesji coacha zidentyfikowane w 2019 roku. Okres badań i działań 
interwencyjnych obejmuje lata 2020–2025. Inicjatywa prowadzona jest 
w ramach przedsiębiorstwa społecznego EI Polska sp. z o. o., z korze-
niami w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na www.ei-spoco.pl.

PORADY DOŚWIADCZONYCH COACHÓW

START
W COACHINGU

Ania Glińska Maciej KozubikAnna Jakubowska Rafał Szewczak

Iwona Cichowicz Katarzyna Dąbrowska Agnieszka Drzewiecka Adam GieniuszTomasz Dzida

Rafał Rodak
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