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1. Wprowadzenie 

Istotną cechą obecnego świata jest zachodzenie szybkich zmian kulturowych i cywilizacyjnych, 

które powodują z jednej strony presję na większe zaangażowanie czasowe oraz emocjonalne w 

obszar zawodowy. Ponadto aktywności zawodowe stają się nie tylko bazą finansowego zabez-

pieczenia jednostki i rodziny oraz tworzenia materialnych zasobów. Tworzą również płaszczy-

zną rozwoju osobistego oraz kładą nacisk na pełne zaangażowanie w pełniona rolę zawodową. 

Powoduje to powstawanie napięć pomiędzy obszarami zawodowym, rodzinnym i osobistym. 

Zjawiskiem tym zainteresowane są organizacje, firmy, które zauważyły, że barierą uzyskania 

maksymalnego zaangażowania i efektywności pracowników oraz zmniejszenia wypalenia zawo-

dowego i fluktuacji najbardziej cennych zasobów ludzkich jest uzyskanie przez pracowników 

balansu między sferą zawodową i osobistą. Stąd też pojawiło się w strategii zarzadzania zaso-

bami ludzkimi podejście Work Life Balance. 

W wyniku upowszechnienia się tej koncepcji organizacje, przedsiębiorstwa, a także instytucje 

rządowe i lokalne władze stworzyły programy obejmujące instytucjonalne i organizacyjne 

wsparcie dla rozwoju osobistego pracowników oraz ułatwienia kobietom pełnienia obowiązków 

wynikających z macierzyństwa i łączenia tych zadań z pracą zawodową.  Działania te mają rów-

nież na celu umożliwienie szybkiego powrotu kobiet do aktywności zawodowych. 

Rozwijającym się kierunkiem wsparcia dla osób aktywnych zawodowo są obowiązki wynikające 

z opieki nad niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi członkami rodziny (rodzice). Z uwagi na 

zmiany kulturowe i demograficzne często osoby aktywne zawodowo pełnią jednocześnie rolę 

rodziców oraz opiekunów własnych rodziców 

Działania te najczęściej obejmują:  

Instytucje rządowe wywierające wpływ za pomocą systemów: 

 podatkowego,  

 ubezpieczeń społecznych, 

 ochrony zdrowia,  

 polityki społecznej (chodzi o opiekę nad chorymi lub niepełnosprawnymi członkami ro-

dziny),  

 regulacji prawnych (dotyczących wypoczynku i czasu pracy). 

Lokalne władze wspierające ideę równowagi między pracą a życiem osobistym, zapewniając: 

 Dostęp do odpowiedniej sieci transportowej, 

 Dostęp do opieki społecznej i medycznej  

 Dostęp do placówek szkolno-wychowawczych 

Przedsiębiorstwa i organizacje poprzez: 

 Elastyczne zatrudnienie polega na możliwości wykonywania pracy  w dowolnym czasie 

 Elastyczne godziny pracy,  

 Praca zdalna  

 Udogodnienia dla rodziców  

‐ żłobek i przedszkole przy firmie, 

‐ pokój dla karmiących matek,  

‐ ubezpieczenia rodzinne,  

‐ dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci,  

‐ prezenty, paczki dla dzieci z okazji różnych świąt,  

‐ dłuższe urlopy macierzyńskie,  

‐ specjalne miejsce parkingowe dla kobiet w ciąży,  
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‐ dodatkowa opieka medyczna,  

‐ pikniki i imprezy rodzinne,  

‐ pierwszeństwo przy braku urlopów. 

Wsparcie tego typu pozwala na ograniczenie napięć i konfliktów pomiędzy sferami zawodowym, 

osobistym i rodzinnym.  

Powstawanie napięć samo w sobie jest czynnikiem stymulującym do zmian, rozwoju zasobów i 

kompetencji osobistych, rozwoju kariery i systemu rodzinnego.  

Celem zespołu działań w ramach Family balance coaching  jest  wspieranie tych zmian przez 

rozwój kompetencji pozwalających uzyskać równowagę pomiędzy tymi systemami  oraz w ra-

mach poszczególnych systemów. Oznacza to również, że nie koncentruje się na zapobieganiu i 

powstrzymywaniu zmian w poszczególnych systemach (rozwoju kariery, rodziny, rozwoju oso-

bistym). 

Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom i wynikających stąd potrzebom podejście w ramach FBC 

koncentruje się na: 

 Rozwoju kompetencji osób aktywnych zawodowo oraz członków ich rodzin, które po-

zwalają uzyskać satysfakcjonujący poziom równowagi w ramach systemów oraz po-

między systemami (zawodowy, rodzinny i osobisty). Dotyczy to obecnej fazy życia za-

wodowego, rodzinnego, osobsistego i ekonomicznego oraz radzenia sobie z przyszłymi 

napięciami wynikającymi ze zmian w tych sferach. 

 Obecnym wsparciu klienta (osoby aktywnej zawodowo) w uzyskaniu satysfakcjonują-

cego poziomu równowagi w tych systemach oraz pomiędzy nimi. 

Family balance coaching jest coachingiem równowagi życia rodzinnego, który bazuje on na inte-

raktywnym zespole ustrukturyzowanych, profesjonalnych oddziaływań psychospołecznych, 

których celem jest przekazywanie kompetencji do odnajdywania balansu (równowagi) życia 

rodzinnego – zarówno w relacjach wewnątrzrodzinnych, jak również w stosunku do systemów 

zewnętrznych. 

 

2. Podstawy teoretyczne koncepcji Family Balance Coaching 

Przy tworzeniu koncepcji FBC wykorzystano następujące  teoretyczne i koncepcyjne źródła coa-

chingu równowagi życia rodzinnego  

• Metateorie: teoria konstruktywistyczna, teorie socjoekologiczne 

• Psychologia postaci/terapia Gestalt 

• Psychologia humanistyczna/psychoterapia skoncentrowana na kliencie Carla Rogersa 

• Psychologia poznawcza/RTZ, 

• Podejście systemowe 

 

2.1. Teoria konstruktywistyczna 

Od początku lat 70-tych podejście konstruktywistyczne zaczęło znacząco wpływać na 

nowy model pracy z rodziną lub jednostką odchodząc od postrzegania odbiorcy działań psycho-

logicznych, pedagogicznych jako „niespełniającej ogólnych, obowiązujących w społeczeństwie 

norm osób, które muszą zostać znormalizowane” (Kleve, H., 1996, s.218). W latach 70-tych 

Humberto Maturana zaadoptował idee konstruktywizmu do nauk społecznych, szczególnie na 

obszar terapii rodzinnej i terapii systemowej. Dla Maturany w pracy z rodziną należy odejść od 

skoncentrowania się na deficytach jednostki a zająć się badaniem funkcjonowania systemu ja-

kim jest rodzina.  
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W nurcie konstruktywistycznym nie istnieje pojęcie obiektywnej prawdy. Wszystkim 

zdarzeniom, sytuacjom nadaje się subiektywne znaczenie. Zdaniem Arista Schlippe i Jochena 

Schweizera rozumienie rzeczywistości nie jest w tym ujęciu „dostrzeżeniem tego jaka ona jest 

naprawdę, ale wymianą myśli, wspólną grą ze znaczeniami, aby lepiej móc zrozumieć jak są ze 

sobą powiązane zdarzenia, zachowania, środowisko i jednostka” (1996, s.199).  

Konstruktywizm ma wiele podstaw teoretycznych i ugruntowań w różnych kierunkach 

wiedzy, między innymi  w psychologii  Ernst von Glasersfeld, Paul Watzlawick, Jean Piaget, w 

fizyce i cybernetyce Heinz von Forester, w biologii i neurobiologii Humberto Maturana, Franci-

sko Varela. Wspólne tym wszystkim konstruktywistycznym podejściom są dwa podstawowe 

założenia: po pierwsze percepcja obiektywnego świata nie jest możliwa a w związku z tym zna-

ny nam świat jest naszym konstruktem, wytworem. A więc otaczający nas świat, a nawet bar-

dziej to co postrzegane jest jako świat to rezultat indywidualnej percepcji. Charakterystyczne dla 

realistów rozumienie obserwatora jako obiektywnego, neutralnego, opisującego uniwersalne dla 

wszystkich fakty jest według konstruktywistów iluzją. „My” dla realistów jest uniwersalne, doty-

czące całej ludzkości. „My” konstruktywistów jest regionalne, na „my” konkretnej wspólnoty, 

osiedla, bloku, rodziny, systemu składa się rozumienie rzeczywistości przez poszczególnych jej 

członków. Według von Glasersfelda (1992) powyższe rozważania prowadzą do istotnego wnio-

sku, nie można poznać rzeczywistości „taką jaka jest”, a więc pytania dotyczące „prawdziwości” 

postrzegania ustępują miejsca pytaniom o „istotność, celowość, adekwatność, funkcjonalność” 

postrzegania. Innymi słowy postrzeganie czy rozumienie to procesy zależne zawsze od subiek-

tywnego stanowiska obserwatora. Reasumując można wyróżnić trzy podstawowe założenia 

myśli konstruktywistycznej wspólnej dla większości przedstawicieli tego podejścia: 

1. Wiedza nie jest przyswajania pasywnie, ani za pomocą zmysłów, ani za pomocą ko-

munikacji; 

2. Wiedza jest aktywnie tworzona  

3. Poznanie ma na celu usystematyzowanie świata doświadczeń obserwatora a nie 

zgłębienie obiektywnej rzeczywistości (Glasersfeld, 1996, s.96).  

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że mocno podkreślany subiektywizm dla konstruktywi-

stów nie oznacza całkowitej dowolności. Szczególnie konstruktywizm społeczny  podkreśla zna-

czenie kontaktów z innymi ludźmi w procesie tworzenia obrazu rzeczywistości. Relacje z innymi 

służą do porównania, czy dany obraz rzeczywistości odpowiada obrazom innym lub większości. 

Dzięki temu ludzie konkretnej wspólnoty dążą do konsensusu i tworzą tzw. „objektywną rze-

czywistość”, a więc doświadczają czy też odbierają podobny obraz rzeczywistości (Glasersfeld, 

1996).   

Konstruktywistyczna koncepcja systemów społecznych uwzględnia z jednej strony su-

biektywne rozumienie i konstruowanie rzeczywistości z drugiej strony silne zakorzenienie jed-

nostek w danej społeczności i szukanie konsensusu we wspólnym tworzeniu obrazu rzeczywi-

stości. Ma to znaczący wpływ na wzór postępowania, tworzenia relacji z klientem w ramach 

koncepcji Family Balance Coaching. Jak już wielokrotnie wcześniej podkreślałam ważne jest 

podkreślanie perspektywy klienta i jego zrozumienie sytuacji. Uwzględnianie perspektywy 

klienta jest koniecznym warunkiem do podmiotowego „uprawiania” coachingu, a więc szukania 

rozwiązań, prowadzenia eksploracji sytuacji klienta nie w oparciu o ustalony system wzorców, 

szablon postępowania i interwencji ale w oparciu o indywidualną sytuację klienta i jego odbiór 

tej sytuacji. Szukanie konsensusu z klientem, tworzenie wspólnej rzeczywistości, a nie narzuca-

nie własnych rozwiązań, to kolejna wytyczna płynąca z konstruktywistycznego podejścia. Kon-
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struktywizm podkreśla nie tylko indywidualne tworzenie obrazu świata ale przede wszystkim 

istotność uwzględnienia kontekstu społecznego i kulturowego, czyli tak zwanej wspólnej rze-

czywistości. W pracy coacha oznacza to również konieczność przyjrzenia się wspólnemu two-

rzeniu rzeczywistości przez daną społeczność, zachowaniom umożliwiającym właściwe funkcjo-

nowanie w danej grupie i uwzględnienia tych czynników podczas planowania interwencji. Na-

rzucanie własnego obrazu rzeczywistości, który może utrudniać, czy uniemożliwiać funkcjono-

wanie w danej grupie będzie z dużym prawdopodobieństwem odrzucone przez klientów, po-

nieważ stwarza zagrożenie zaburzenia funkcjonowania systemu. Dlatego też tak ważne jest 

stopniowe szukanie konsensusu z klientem, szukanie wspólnego zrozumienia rzeczywistości, 

pokazywania innych płaszczyzn odniesienia, innych możliwości interpretacji, przy stałym moni-

toringu, jak nasz przekaz został zrozumiany, zinterpretowany.  

Johannes Herwing-Lempp i Mathias Schwabe (2002) w swoim artykule dotyczącym no-

wego spojrzenia na pracę z drugim człowiekiem wyróżniają 4 zasady koncepcji konstruktywi-

stycznej, które w znaczący sposób wpłynęły na postawę specjalistów (s. 481): 

-  Każdy system funkcjonuje w ścisłej zależności ze swoim otoczenie 

-  Każdy symptom spełnia jakąś określoną funkcje 

- Wszystko co jest powiedziane jest powiedziane przez kogoś 

- Dyrektywna współpraca nie jest możliwa 

Autorzy podkreślają między innymi silną zależność pomiędzy zachowaniem a środowiskiem w 

jakim żyje jednostka, rodzina. Przede wszystkim wiąże się to z wcześniej wspomnianą tendencją 

do budowania „wspólnej rzeczywistości”, dążenia do poznania tego co wspólne w ogromnej róż-

norodności interpretacji. Oznacza to między innymi ciągłe obserwowanie rzeczywistości i dopa-

sowywanie własnego zachowania do świata wewnętrznego. Odzwierciedleniem tych przemy-

śleń w koncepcji FBC jest odejście od modelu diagnozy problemowej, a zwrócenie się w stronę 

wielopłaszczyznowego, wspólnego z klientem ustalania celu na proces.  

Spojrzenie na jednostkę, czy rodzinę jako na samostanowiący system, pozwala spojrzeć 

na zaburzenia, czyli zakłócenia w funkcjonowaniu tego systemu z innej perspektywy. Według 

podejścia konstruktywistycznego każde zachowanie, nawet uważane przez innych za „niewła-

ściwe”, „patologiczne” ma określone funkcje, istotne w danej sytuacji, w danym środowisku dla 

funkcjonowania jednostki, czy systemu. Dlatego też, podkreślane niejednokrotnie w tym roz-

dziale, podmiotowe traktowanie klienta, jako osoby świadomej, odpowiedzialnej, biorącej czyn-

ny udział w procesie zmiany daje możliwość pełniejszego zrozumienia klienta. Patrząc na za-

chowania „problemowe” z perspektywy jego funkcjonalności specjaliści mają możliwość odej-

ścia od postrzegania pomocy jako próby „znormalizowania” niewłaściwego zachowania. A skie-

rować się w stronę reinterpretacji odbieranej rzeczywistości, czyli pokazywania nowego punktu 

odniesienia, a zatem również innych możliwości działania. Ważna jest przy tym próba zrozu-

mienia problemu z perspektywy klienta, a więc włączenie go w proces pomocowy z perspekty-

wy osoby współtworzącej ten proces i współdecydującej o jego przebiegu. Oznacza to również 

odejście od dyrektywnej formy prowadzenia coachingu, polegającej na narzucaniu klientowi 

własnych rozwiązań. 

Herwing-Lempp i Schwabe na podstawie wyżej wymienionych przemyśleń teoretycz-

nych określili cztery główne punkty charakteryzujące rozumienie pomocy z perspektywy kon-

struktywistycznej (Herwing-Lempp & Schwabe, s.479): 

- Praca zorientowana na zasoby i rozwiązanie problemów 

- Praca zorientowana na klienta 

- Odejście od diagnozy negatywnej  
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- Szacunek, sprawczość, odpowiedzialność, autonomia 

Odejście od postrzegania klienta z perspektywy problemu w stronę indywidualnego, 

wielopłaszczyznowego rozumienia klienta wiąże się z podkreśleniem zasobów i potencjałów 

tkwiących w jednostce i jej środowisku. Podczas wspólnego dochodzenia do możliwych rozwią-

zań, możliwości działania podstawową siłą warunkującą skuteczność wprowadzanych zmian 

jest wykorzystanie zasobów osobowościowych, systemowych, wewnętrznych, zewnętrznych. 

Patrzenie na klienta przez pryzmat zaburzeń osłabia, zmniejsza sprawczość, podkreślanie jego 

zasobów daje poczucie siły, decyzyjności, kontroli.  

Podstawowe założenie myśli konstruktywistycznej są odzwierciedlają postawę coachów 

FBC, ponieważ obligują specjalistów do podmiotowego traktowania klientów, a więc traktowa-

nia ich jako osób zdolnych do samostanowienia, do podejmowania odpowiedzialności za swoje 

decyzje i postępowanie. Wiąże się to z czynnym udziałem klientów w procesie szukania rozwią-

zań i optymalizacji swojej sytuacji oraz wymaga od specjalistów równego, otwartego  traktowa-

nia zgłaszanych przez klientów propozycji zmian. Podmiotowe traktowanie klienta obliguje 

również specjalistów do traktowania swojej koncepcji „rozumienia” klienta i pomocy klientowi 

jako jednej z możliwych ale nie jedynej i nie koniecznie najlepszej. Jest to związane z podstawo-

wym założeniem myśli konstruktywistycznej a wiec subiektywnym, indywidualnym odbiorem 

rzeczywistości. Coach FBC musi umieć oddzielić się nie tylko od postrzegania klienta z perspek-

tywy obowiązujących norm, standardów, ale również od naszego własnego postrzegania świata i 

jego rozumienia, co jest dobre a co złe dla klienta, bez uwzględnienia perspektywy i rozumienia 

rzeczywistości przez klienta. Gotowość spojrzenia na  swoje zawodowe kompetencje, propono-

wane interwencje nie z perspektywy jedynie prawdziwych, nieomylnych i słusznych. A z per-

spektywy jednych z wielu podejść do pracy z klientem, gdzie w konkretnym przypadku inne 

podejście może być skuteczniejsze. Podejście konstruktywistyczne daje możliwość ustalenia 

„pożądanego stanu” indywidualnie, dopasowania go do możliwości konkretnej osoby i otaczają-

cej do środowiska, a przede wszystkim podkreśla konieczność uwzględnienia perspektywy oso-

by poszukującej wsparcia. Kierując się pojęciem rzeczywistości jako tworzonego przez każdą 

jednostkę konstruktu nie można w pracy z klientem kierować się własną „objektywną prawdą”, 

„własnym zrozumieniem” problemu. Aby skierowana pomoc odpowiadała osobie potrzebującej, 

należy podczas procesu coachingowego uwzględniać subiektywne zrozumienie własnej sytuacji 

klienta, jego interpretacje problemu, środowisk w którym żyje i możliwości znalezienia rozwią-

zań, czy optymalizacji swojej sytuacji. W praktyce oznacza to wspólne z klientem zdefiniowanie 

obszaru do pracy, a więc utworzenie wspólnego konstruktu, wspólnego obrazu rzeczywistości 

(por. też Kulesza 2013, s. 18-20).  

Reasumując podejście konstruktywistyczne jako podstawa teoretyczna FBC w znaczący 

sposób zmieniło nastawienie do samych klientów, a przede wszystkim rozumienie pomocy 

przez samych specjalistów. Jedna z podstawowych zasad podejścia konstruktywistycznego w 

pracy z klientem oznacza odejście od spojrzenia jednostkowego, skoncentrowanego na deficy-

tach, a zwrócenie się w stronę zasobów i uwzględniania czynników społecznych. W pracy coacha 

ważne jest podkreślanie indywidualnej, niepowtarzalnej sytuacji każdego klienta, każdej rodzi-

ny, podkreślanie podmiotowości osób szukających pomocy, wzmacnianie poczucia sprawczości i 

aktywnego udziału klientów w procesie rozwiązywania zgłaszanych problemów.  
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2.1.1. Użyteczność dla coachingu teorii konstruktywistycznej 

 

‐ Uwzględnienie subiektywnego rozumienia i konstruowania rzeczywistości; 

‐ Silne zakorzenienie jednostek w danej społeczności i szukanie konsensusu we 

wspólnym tworzeniu obrazu rzeczywistości - uwzględnienia kontekstu społecznego 

i kulturowego, czyli tak zwanej wspólnej rzeczywistości; 

‐ W relacji z klientem podkreślanie perspektywy klienta i jego zrozumienie sytuacji; 

‐ Praca z klientem nie w oparciu o ustalony system wzorców, szablon postępowania i 

in-terwencji ale w oparciu o indywidualną sytuację klienta i jego odbiór tej sytuacji; 

‐ Szukanie konsensusu z klientem, tworzenie wspólnej rzeczywistości, a nie narzuca-

nie własnych rozwiązań. 

  

2.2. Teoria socjoekologiczna 

Na początku XX wieku przedstawiciele Szkoły Chicagowskiej Park, Burges i Mc Kenzie wprowa-

dzili nurt ekologiczny do nauk humanistycznych opracowując koncepcję ekologii humanistycz-

nej. Model ekologiczny szczegółowo analizuje wpływ jednostki na środowisko i środowiska na 

jednostkę. Środowisko w podejściu ekologicznym rozpatrywane jest wielopłaszczyznowo. Pod-

kreśla się współzależność wielu środowisk, w których funkcjonuje człowiek, takich jak rodzina, 

szkoła, grupa rówieśnicza, praca itd. Podejście ekologiczne stara się uwzględnić całą złożoność 

interakcji i odchodzi od dualistycznego badania wpływów jedynie jednego systemu czy to rodzi-

ny czy pracy na jednostkę. Założenia te są bliskie koncepcji równoważenia życia zawodowego i 

rodzinnego.  

Pierwsze badania nad wpływem czynników środowiskowych koncentrowały się głównie wokół 

pytania, czy występuje jakakolwiek zależność między czynnikami środowiskowymi a indywidu-

alnym nasileniem poszczególnych aspektów rozwojowych, emocjonalnych, społecznych. Badano 

przede wszystkim różnice w rozwoju dzieci i młodzieży w zależności od zewnętrznych czynni-

ków środowiskowych takich jak pochodzenie społeczne, miejsce dorastania (miasto, wieś, dom 

dziecka), status społecznoekonomiczny rodziców. Drugi etap badań nie zajmował się już pyta-

niem, czy istnieje jakikolwiek związek między środowiskiem a rozwojem psychospołecznym 

dzieci, a koncentrował się na specyficznych aspektach przestrzeni życiowej jednostki takich jak 

stosowanie kar jako głównej strategii wychowawczej, autorytarny styl wychowania, różnorod-

ność bodźców w wychowaniu, bliskość emocjonalna. Przełomowy nurt badawczy stanowią pra-

cę trzeciego okresu, w którym koncentrowano się na współzależności i wzajemnym wpływie 

środowiska na jednostkę i jednostki na środowisko. Wzajemny wpływ nie ogranicza się jedynie 

do interakcji między jednostką, jej zachowaniem a środowiskami, w których żyje, a dotyczy 

również wzajemnego wpływu przestrzeni życiowych na procesy intrapsychiczne. Podsumowu-

jąc można wyróżnić trzy podstawowe nurty teoretyczne zajmujące się analizują relacji człowiek 

a środowisko.  

1. Pierwsze podejście teoretyczne ma swoje korzenie w behawioryzmie. Relacja środowi-

sko-człowiek w tej perspektywie jest relacją jednostronną, w której dominującą rolę od-

grywa środowisko. Dominującą rolę odgrywają tu teorie uczenia się na modelu, uczenia 

się kognitywnego, warunkowania klasycznego i instrumentalnego. Reakcje człowieka są 

bezpośrednią odpowiedzią na bodźce zewnętrzne. A zachowania jednostki są wypadko-

wą wzmocnień środowiskowych.  

2. Drugi nurt teoretyczny postrzega relacje człowiek-środowisko z przeciwstawnej per-

spektywy. Charakterystyczną dla tego podejścia podstawą teoretyczną jest konstrukty-
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wizm. Dominującą rolę odgrywają procesy poznawcze, biologiczne, neurobiologiczne za-

chodzące w samej jednostce. Świat zewnętrzny jest indywidualnym konstruktem każdej 

jednostki. Podkreśla się tutaj przede wszystkim indywidualny odbiór i rozumienie ota-

czającej rzeczywistości przez jednostkę, a nie obiektywny obraz rzeczywistości.  

3. Trzecie podejście teoretyczne podkreśla wzajemną zależność relacji człowiek-

środowisko. Zarówno człowiek jak i środowisko oddziaływają wzajemnie na siebie. 

Zmiany w jednym systemie indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym prowadzą do 

zmian w innych systemach. Jest do wielopłaszczyznowe, kompleksowe podejście do wza-

jemnej relacji człowiek a środowisko, które nie skupia się tylko na interakcji między 

dwoma systemami, ale postrzega człowieka jako zakorzenionego w wielu systemach i 

próbuje ująć całą złożoność wzajemnych interakcji (Kulesza 2017). I jest to podejście, 

które najlepiej odzwierciedla podejście do pracy z jednostką czy też rodziną w Family 

Balance Coachingu.   

W rozwoju podejścia socjoekologicznego decydującą rolę odegrała teoria Kurta Lewina i Rogera 

Barkera oraz współpracowników (Surzykiewicz 2000, Przetacznik-Gierowska & Tyszkowa, 

2011). W koncepcji Lewina centralną rolę odgrywa pojęcie osobistej przestrzeni życiowej „Le-

bensraum”, uzupełnione przez Barkera o tzw. miejsca zachowania „behavior setting” (Surzykie-

wicz, 2000). Pojęcie przestrzeni życiowej podkreśla przede wszystkim subiektywny odbiór i 

indywidualne przypisywanie znaczeń otaczającej rzeczywistości. Przestrzeń życiowa nie składa 

się tylko i wyłącznie z subiektywnych znaczeń, tylko opiera się również na obiektywnej rzeczy-

wistości. Dopiero po przez przypisanie indywidualnego znaczeniu poszczególnym fizycznym i 

społecznym obszarom rzeczywistości konstruuje się indywidualną przestrzeń życiową. Czło-

wiek funkcjonuje w różnych przestrzeniach życiowych, takich jak szkoła, rodzina, praca. Zda-

niem Kurta Lewina zachowanie „B=f(P,E), (…) jest funkcją łącznego traktowania osoby (P) i jej 

środowiska (E)” (Przetacznik-Gierowska & Tyszkowa, 2011, s.92). Lewin podkreśla decydującą 

rolę otoczenia w życiu jednostki oraz wynikającą z tego konieczność kompleksowej i wielopłasz-

czyznowej analizy współdziałania człowiek i środowiska w celu zrozumienia zachowań jednost-

ki i jej subiektywnego odbioru rzeczywistości.   

Formuła zachowania Kurta Lewina stała się podstawą  koncepcji socjoekologicznej Uriego Bron-

fennbrenera. Według Przetacznik-Gierowskiej i Tyszkowej (2011) Bronfennbrener uważa, że 

„rozwój (w tym w szczególności rozwój psychiczny) jest funkcją ( lub wypadkową) funkcjono-

wania jednostki w kontekście środowiska” (s. 92). Sam Bronfennbrener opisuje proces indywi-

dualengo rozwoju jako „ciągłe zmiany w postrzeganiu przez jednostkę swojego środowiska i 

bezpośrednich interakcji z tym środowiskiem” (1981, s. 19). W pojęcie rozwoju Bronfenbrenne-

ra szczególną rolę odgrywa rozwój psychiczny a przede wszystkim rozwój treści poznawczych 

„Nie podkreśla się tradycyjnych psychicznych procesów takich jak percepcja, motywacja, rozum, 

nauka, ale najważniejsze są treści: co jest doświadczane przez jednostkę, co ona pożąda, co chce, 

czego się obawia i jak zmieniają się te treści poprzez interakcje jednostki ze środowiskiem (…)” 

(Bronfennbrenner, 1981, s. 25). W koncepcji Bronfenbrennera środowisko jest kompleksowym 

tworem składającym się z różnych współdziałających ze sobą systemów. Zdaniem Bronfennbre-

nera jednostka funkcjonuje w 5 oddziałowujących na siebie systemach – mikro-, meso-, ekso-, 

makrosystemie oraz chronosystmie.  

Mikrosystem stanowi najbliższe otoczenie rozwijającej się jednostki. Bronfennbrener 

określa mikrosystem jako „wzór aktywności, ról, wzajemnych interakcji, których doświadcza 

rozwijająca się w danym środowisku (…) jednostka. Jest to obszar, w którym jednostka może 

łatwo nawiązywać bezpośrednie relacje z innymi. Aktywność, działania role i relacje interperso-
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nalne to poszczególne elementy mikrosystemu” (1981, s. 38). Przykładem mikrosystemów może 

być rodzina, szkoła, rówieśnicy, sąsiedzi. Jednostka funkcjonuje w wielu mikrosystemach, które 

są ze sobą w ciągłej interakcji.  

Następna struktura środowiska według Bronfenbrennera to mezosystem, który składa 

się z dwóch lub więcej mikrosystemów jednostki i ich wzajemnych interakcji. Bronfenbrenner 

pod pojęciem mezosystemu rozumie „interakcje pomiędzy mikrosystemami, w których aktywnie 

funkcjonuje jednostka (dla dziecka są to zależności pomiędzy domem rodzinnym, szkołą i grupą 

rówieśniczą; dla dorosłych pomiędzy rodziną, pracą, znajomymi). Mesosytem jest zatem syste-

mem składającym się z wielu mikrosystemów” (1981, s. 41).  

 Egzosystem obejmuje sytuacje lub systemy na które jednostka nie ma bezpośredniego 

wpływu. Bronfenbrenner definjuje egzosystem jako „jeden lub kilka środowisk, w których roz-

wijająca się jednostka nie uczestniczy bezpośrednio, w których jednak zachodzą wydarzenia, 

które oddziałowywują na jednostkę” (1981, s. 42). Przykładem dla egzosystemu może być miej-

sce pracy małego dziecka lub klasa szkolna starszego rodzeństwa. Bronfenbrenner (1981) do 

oddziaływań na jednostkę w ramach egzosystemu zalicza również media, a przede wszystkim 

programy telewizyjne, które jego zdaniem „zapobiegają zachowaniom, takim jak rozmowy, gry, 

udział w imprezach rodzinnych, rodzinnych dyskusjach, które przyczyniają się do rozwoju 

dziecka i kształcenia jego osobowości” (s. 226).  

Mikro-, meso- i egzosystem są włączone w dwa nadrzędne systemy: makrosystem i 

chronosystem. Makrosystem składa się ze społecznych, kulturowych, ekonomicznych powiązań, 

ideologii determinujących działanie jednostki. Ta struktura środowiska składa się „z treścio-

wych i formalnych podobieństw systemów niższego rzędu (mikro-, meso- i egzo), które mogą 

objawiać się na poziomie subkultur i całej kultury, łącznie z leżącymi u jej podłoża ideologiami i 

systemami przekonań” (Bronfenbrenner, 1981, s. 42). W tym kontekście można na przykład 

mówić o charakterystycznym dla danego społeczeństwa obrazie rodziny, podejściu do systemu 

wsparcia rodziny, postępowaniu wychowawczym, stosowaniu kar, rozkładzie ról społecznych w 

systemie rodzinnym.  

Wprowadzając koncepcje chronosystemu Bronfenbrenner uzupełnił swoją teorię o 

czynnik czasu. Aby zrozumieć zmiany jakie zachodzą w jednostce i jej otoczeniu, takie jak wy-

prowadzka z domu rodzinnego, niezbędna jest analiza relacji człowiek a środowisko w długo-

terminowej perspektywie czasowej. Bronfenbrenner wyróżnia dwa rodzaje zmian o podłożu 

czasowym: 

- Zmiany w sytuacjach życiowych – dotyczące przejęcia przez jednostkę nowej roli a tym 

samym zmiany swojej pozycji w środowisku, może to dotyczyć takich sytuacji jak narodziny 

dziecka, zmiana pracy, małżeństwo, pójście do przedszkola itd.  

- Zmiany w biografii życia – dotyczy całej serii zamian trwającej przez dłuższy czas takiej 

jak dojrzewanie (Bronfenbrenner, 1998). 

Według Bronfenbrennera zmiany zachodzące w jednostce i jej środowisku (wejście w 

nowe role, zmiana otoczenia) są podstawowym czynnikiem warunkujących trwały rozwój jed-

nostki i przejmowanie przez nią nowych form zachowań. Konsekwencją wprowadzenia pojęcia 

chronosystemu jest postrzeganie rozwoju jako procesu odbywającego się przez całe życie czło-

wieka, na który człowiek ma czynny wpływ. Jest to bardzo istotne z praktycznej perspektywy. 

Pozwala bowiem spojrzeć na klientów coachingu jak na osoby zdolne do zmiany i aktywnego 

współtworzenia swojego środowiska i ciągłego rozwoju siebie bez względu na czynnik wieku 

czy też wieloletniego wzmacniania zachowań „problemowych”. Obraz człowieka, który rozwija 

się przez całe życie i cały czas ma czynny wpływ zarówno na siebie jak i swoje środowisko, może 
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je kształtować i współtworzyć, sprzyja indywidualnemu postrzeganiu jednostki i dopasowywa-

niu proponowanych interwencji do konkretnej sytuacji potrzebującego. Ponadto podejście to 

zobowiązuje specjalistów do odejścia od determinizmu biologicznego, czyli postrzegania czło-

wieka w kategorii niezależnych od niego zaburzeń, na które sam człowiek ma jedynie niewielki 

wpływ. Socjoekologiczny model relacji człowiek a środowisko zobowiązuje praktyków do cało-

ściowej analizy klientów procesu coachingowego i odejścia od wybiórczej diagnostyki skoncen-

trowanej jedynie na symptomy i jednostkę bez uwzględnienia relacji z otaczającym ją środowi-

skiem.  

Klaus Schneewind (2010) na podstawie teoretycznych założeń modelu socjoekologicz-

nego sformułował kilka podstawowych zasad dotyczących pomocoweg opartego na podejściu 

socjoekologicznym: 

- Całościowość – człowiek postrzegany jest jako nieodłączny element środowiska, w któ-

rym żyje i z którym funkcjonuje w ciągłej, obustronnej interakcji. Wiąże się to z koniecz-

nością odejścia od intrapsychicznego postrzegania problemów i trudności jednostki a 

rozpatrywanie ich z perspektywy interpersonalnej. Niezależnie od zgłaszanych obsza-

rów problemowych należy zawsze uwzględnić ich powiązanie z kontekstem środowi-

skowym jako źródła problemu, czynnika umacniającego lub osłabiającego dane zacho-

wanie. Jednocześnie niezwykle istotna jest analiza zasobów środowiskowych mogących 

sprzyjać rozwój jednostki w pożądanym przez nią kierunku.  

- Wielopłaszczyznowość – rozumienie relacji człowiek a środowisko w kontekście wza-

jemnych interakcji i obustronnego oddziaływania oznacza odejście od szukania uniwer-

salnych rozwiązań czy uniwersalnych schematów interpretacyjnych. Postrzegając każdą 

relacje człowiek a środowisko w kontekście wyjątkowości i niepowtarzalności oznacza 

to, że takie samo wydarzenie może być odebrane na różne sposoby i wywoływać wiele 

różniących się od siebie reakcji. Oznacza to również, że ten sam cel można osiągnąć na 

różne sposoby w zależności od kontekstu, uwarunkowań środowiskowych czy indywi-

dualnych. Dla specjalistów wiąże się to z koniecznością wielopłaszczyznowej analizy re-

lacji konkretnej jednostki z systemami środowiskowymi, z którymi jest związana. Pracu-

jąc z rodziną nie wystarczy zatem analizować sposobów funkcjonowania rodziny w sys-

temach społecznych ale należy przede wszystkim przyjrzeć się wzajemnym relacjom 

każdego z podsystemów, czyli każdego członka rodziny zarówno z najbliższymi (czyli 

mikrosystemem) jak i zrozumieć wpływ dalszego środowiska (makro-meso-

egsosystemie) na funkcjonowanie jednostko i jej funkcjonowanie w rodzinie. 

- Współzależność – modele sojoekologiczne odchodzą od pierwotnego rozumienia relacji 

człowiek a środowisko jako jednostronnej zależności, w której czynniki środowiskowe 

determinują zachowanie człowieka (behawioryzm). Relacja człowiek a środowisko jest 

zawsze relacja obustronną, ciągłą, zachodzącą stale, w której dochodzi do wzajemnego 

oddziaływania na siebie i wywoływania zmian zarówno w jednostce jak i w środowisku. 

Relacje ze środowiskiem (zamiana ról, wchodzenie w nowe systemy) są podstawowym 

czynnikiem wspierającym rozwój jednostki. Rozwój, który podobnie widziany jest rów-

nież w perspektywie całego życia, ponieważ człowiek do końca swojego istnienia pozo-

staje w interakcji z otaczającym go środowiskiem. A więc w centrum zainteresowania 

specjalistów stoją wzory, konstelacje interakcji, jak na przykład analiza kłócącego się 

małżeństwa, gdzie o wiele więcej cennych dla specjalistów informacji można uzyskać 

analizując całość sytuacji, a nie zachowanie pojedynczych osób.  
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Wpływ otoczenia społecznego na rozwój człowieka jest podkreślany również koncepcji 

Family Balance Coaching. W pracy z klientem bardzo ważne jest podkreślenie roli zarówno za-

sobów wewnętrznych jak i zasobów zewnętrznych takich jak więzi i relacje z grupą rówieśniczą, 

sąsiadami, organizacjami pozarządowymi czy też kościelnymi. Jest to podejście, które wydaje się 

uzasadnione zarówno z teoretycznej jak i praktycznej perspektywy. Trudno uzyskać pełny obraz 

sytuacji jednostki bez uwzględnienia jej relacji z otaczającym środowiskiem, które często pod-

trzymuje, wzmacnia lub generuje zachowania. Kolejnym ważnym elementem mającym bezpo-

średni związek z praktycznym działaniem w FBC jest podkreślane przez indywidualnej biografii 

(interakcji z współludźmi - „Mitmenschen”, generowanej wspólnie wiedzy) jako czynnika mają-

cego istotny wpływ na zachowanie jednostki w świecie. Relacje między człowiekiem a środowi-

skiem są zatem obustronne, współzależne i permanentne. Z tej perspektywy podkreślenie zna-

czenia wielopłaszczyznowej analizy relacji człowiek a środowisko tworzy wręcz obligatoryjny 

element pracy z klientem w ramach Family Balance Coaching. Również w FBC odchodzi się od 

jednostronnej interpretacji relacji człowiek a środowisko, w której to środowisko lub człowiek 

odgrywa decydującą, deterministyczną rolę. Pełne zrozumienie jednostki możliwe jest tylko 

poprzez wielopłaszczyznową analizę funkcjonowania człowieka w różnych systemach środowi-

skowych. Dla coachów oznacza to konieczność uwzględnienia indywidualnych interakcji pomię-

dzy klientem a systemami społecznymi, środowiskowymi, w których funkcjonuje. Pojęcie rozwo-

ju jako ciągłego procesu, w którym jednostka odgrywa czynną rolę i może kształtować i zmieniać 

zarówno siebie, swoje zachowanie jak i otaczające środowisko, przyczynia się do podmiotowego 

traktowania człowieka. Oznacza również dzielenie się przez coacha odpowiedzialnością z klien-

tem za proces zmian i proces przebiegu coachingu oraz daje osobie szukającej pomocy poczucie 

sprawczości i kontroli i czynnego udziału w procesie zmian. Rozwój widziany w perspektywie 

całego życia, jako jeden z podstawowych elementów ludzkiej egzystencji i  jako czynnik ściśle 

związany z interakcją ze środowiskiem, przebiegający w nim i obejmujący również zmiany w 

samym środowisku, pozwala odejść od postrzegania klientów tylko z perspektywy intrapsy-

chicznej, skoncentrowanej na symptomach i deficytach, na które jednostka ma jedynie minimal-

ny wpływ. Rozwój jako proces długoterminowy, nie podlegający ograniczeniom wieku, jest bli-

ski koncepcji FBC, która skupia się również na umacnianiu w jednostce jej potencjałów, szukaniu 

rozwiązań, aktywności, sprawczości, a nie na analizie problemów i ograniczeń (por. też Kulesza 

2013, s. 20-22).  

 

2.2.1. Użyteczność dla coachingu teorii socjoekologicznej 

 

‐ Podkreślanie wpływu otoczenia społecznego na rozwój człowieka i jego funkcjono-

wanie;  

‐ Podkreślanie relacji jednostki z otaczającym środowiskiem, które często podtrzymu-

je, wzmacnia lub generuje zachowania, które jednostka chce zmienić lub wpływa 

sprzyjają-ca lub hamująco na realizację celów, planów; 

‐ Podkreślanie indywidualnej biografii klienta (interakcji z współludźmi - „Mit-

menschen”, generowanej wspólnie wiedzy) jako czynnika mającego istotny wpływ 

na zachowanie jednostki w świecie; 

‐ Relacje między człowiekiem a środowiskiem są obustronne, współzależne i perma-

nentne - podkreślenie znaczenia wielopłaszczyznowej analizy relacji człowiek a śro-

dowisko; 
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‐ Przykładowe narzędzia odwołujące się do założeń FBC: koło życia, koło pracy, fazy 

cyklu życia rodziny (por. załącznik).  

 

2.3. Psychologia humanistyczna 

Istotny wpływ na kształt relacji klient-coach w modelu FBC odegrała koncepcja psychologii hu-

manistycznej. Psychologia humanistyczna stanowiła trzecią siłę w psychologii i była odpowie-

dzią na deterministyczne podejście koncepcji behawioralno-poznawczych. Do prekursorów psy-

chologii humanistycznej należeli: Gordon Allport, Carl Rogers czy też James Frederick Thomas 

Bugental. Wraz z odejściem od determinizmu behawioralnego i koncentracji na obszarze zacho-

wań oraz szukania tego co wspólne, psychologia humanistyczna podkreślała znaczenie niepo-

wtarzalności jednostki ludzkiej, jej możliwości, zdolności czy też potrzeb.  

W centrum zainteresowania psychologii humanistycznej leży szeroko rozumiana troska o czło-

wieka. Oznacza to zainteresowanie człowieka człowiekiem, odrzucenie dystans wobec „przed-

miotu swoich badań” i upodmiotowienie go. Zainteresowanie człowiekiem nabiera charakteru 

podmiotowego, podkreślając indywidualność każdej istoty ludzkiej i konieczność uwzględniania 

na drodze poznania tej odrębności i autonomiczności. W psychologii humanistycznej na pierw-

szym miejscu stoi zatem nie metodologia, przestrzeganie określonych procedur badawczych, czy 

też narzędzi, ale korzyści dla człowieka. W psychologii humanistycznej w przeciwieństwie do 

behawioryzmy podkreśla się subiektywizm doświadczeń a za tym idzie relatywizm wszelkiej 

wiedzy. (Bugental, 1979).  

Według James Frederick Thomas Bugentala (1979) psychologię humanistyczną cechuje pięć 

podstawowych postulatów: 

• Człowiek jest czymś więcej niż sumą swoich części  

• Człowiek istnieje w środowisku ludzkim 

• Człowiek jest świadomy 

• Człowiek dysponuje wyborem 

• Człowiek działa celowo  

Postulaty te mogą odzwierciedlić się bezpośrednio w koncepcji FBC. W Family Balance 

Coaching podkreślane jest również dążenie człowieka do samorealizacji/autentyczności, spójno-

ści z samym sobą, swoimi potrzebami. Klienta traktuje się jako osobę autonomiczną, jako pod-

miot a nie przedmiot oddziaływań. Istotny wpływem idei psychologii humanistycznej na model 

FBC jest oddanie klientowi możliwość wyboru, wpływu, przypisanie my intencjonalności i decy-

zyjności w działaniu oraz odejście od zewnętrznej sterowności. Podobnie jak w psychologii hu-

manistycznej w koncepcji FBC podkreśla się subiektywizm poznania, coach zainteresowany jest 

poznaniem niepowtarzalnej sytuacji każdego ze swoich klientów oraz wglądem w indywidualny 

świat doświadczeń swoich klientów. Idee psychologii humanistycznej odnaleźć można również 

w charakterystyce relacji klient-coach, którą cechują następujące płaszczyzny: autentyczność, 

akceptacja, zaufanie, obecność, tworzenie (por. też Kulesza 2013, s. 23-24).   

Teoria humanistyczna formułuje następujące podejście do podmiotu badań 

Człowiek jako podmiot autonomiczny – postawa badacza wobec rzeczywistości (odejście od 

zewnętrznej sterowności); 

Odejście od metod stosowanych w behawioryzmie czy psychoanalizie 

Upodmiotowienie sytuacji badawczej (badacz i badany stanowią „my”) 

Uwzględnienie perspektywy badanego  

Koncentracja na badaniu aktualnego doświadczenia  

Opis niepowtarzalnego świata doświadczeń indywiduum 
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Ważne połączenie teorii psychologii i praktyki psychologicznej (relatywizm wiedzy) 

Terapia skoncentrowana na osobie 

 

2.3.1. Użyteczność dla coachingu psychologii humanistycznej: 

 

‐ Dążenie człowieka do samorealizacji/autentyczności 

‐ Człowiek jako istota autonomiczna/podmiot a nie przedmiot  

‐ Możliwość wyboru/intencjonalności, odejście od zewnętrznej sterowności 

‐ Każda jednostka tworzy indywidualny świat doświadczeń/konieczność analiza in-

dywidualnej sytuacji klienta 

‐ Decydująca relacja klient-coach 

 

2.4. Terapia skoncentrowana na kliencie 

Twórcą terapii skoncentrowanej na osobie jest Carl Rogers. To podejście psychoterapeu-

tyczne ma swoje korzenie w psychologii humanistycznej, które podkreśla zdolność każ-

dej jednostki do zdrowego i twórczego rozwoju oraz subiektywizm poznania. Każda jed-

nostka kreuje swój własny subiektywny świat. Według Rogersa główną siłą motywacyj-

ną wszystkich ludzi jest dążenie do samorealizacji, czyli „wrodzona skłonność organi-

zmu do takiego doskonalenia wszystkich swoich zdolności , które służy podtrzymaniu 

lub rozwojowi organizmu” (Prochaska&Norcross, 2006, s. 152). Natomiast potrzeba ak-

ceptacji siebie czyli bycia cenionym, aprobowanym i kochanym jest najsilniejszą potrze-

bą rozwijającej się osoby. Zdaniem Rogersa wszelkie niepowodzenia w realizacji indy-

widualnych możliwości są wynikiem wpływu środowiska, a przede wszystkim relacji z 

innymi i wynikającego z nich niebezpieczeństwo introjekcji lub internalizacji cudzych 

wartości. W wyniku przejęcia, uwewnętrznienia cudzych myśli, potrzeb, światopoglądu, 

jednostka przestaje kierować się wartościami wynikającymi z jej własnych doświadczeń, 

a staje się osobowością kontrolowaną przez wartości innych ludzi (Procha-

ska&Norcross). 

Celem pracy psychoterapeutycznej jest zatem wsparcie klienta w przezwyciężeniu napo-

tkanych trudności poprzez przejęcie odpowiedzialności za swoje życie. Wsparcie klienta 

w procesie zwiększania samoświadomości i akceptacji siebie, swoich potrzeb prowadzi 

zdaniem Rogersa do nowej jakości bycia, człowieka „o wysokim stopniu świadomości, 

niezależnego, samosterownego, nastawionego w większym stopniu na eksplorację swej 

przestrzeni wewnętrznej niż świata zewnętrznego, odnoszącego się z lekceważeniem do 

dogmatów głoszonych przez autorytety i do konformizmu wobec instytucji” 

(Hall&Lindzey, 1990, s.457). Uzyskując harmonię wewnętrzną i świadomość swoich 

prawdziwych uczuć i doświadczeń klient staje się osobą otwartą na doświadczenia, po-

siadającą dużą samoświadomość siebie, mającą „bezwarunkowe” (niezależne od wpły-

wów zewnętrznych) poczucie własnej wartości oraz budującą harmonijne relacje z in-

nymi ludźmi (Hall&Lindzey, 2006, s.447).  

W swojej koncepcji psychoterapii skoncentrowanej na kliencie Rogers zwracał szcze-

gólną uwagę na relacje klient-psychoterapeuta. Zdaniem Rogersa to jakość relacji z 

klientem jest czynnikiem decydującym i warunkującym ostateczny efekt procesu tera-
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peutycznego. Prawidłowa relacja z klientem powinna spełniać sześć warunków: relacja, 

wrażliwość, autentyczność, bezwarunkowa akceptacja, trafna empatia i postrzeganie 

autentyczności. W relacji z klientem ważne jest podkreślanie i uwzględnianie jego indy-

widualności i odrębności oraz autentyczność i spójność terapeuty, co wiąże się również 

z gotowością do autorefleksji i okazywania emocji. Umiejętność trafnej empatii jest ko-

lejnym kluczowym warunkiem procesu terapeutycznego. Terapeuta powinien posiadać 

w sobie dużą wrażliwość na wewnętrzny świat klienta, umieć się w niego wczuć, nazwać 

i zrozumieć. Aby klient mógł dokonać istotnych dla siebie zmian relacja terapeutyczna 

musi spełniać jeszcze warunek bezwarunkowej akceptacji. Terapeuta ceni klienta i oka-

zuje mu stałą troskę niezależnie od tego czego doświadczają lub wyrażają, nie dając so-

bie prawa do krytyki, sztucznej życzliwości czy też nadmiernego dystansu emocjonalne-

go i zobojętnienia. Spełniając te warunki terapeuta stwarza przestrzeń do dokonania 

zmian terapeutycznych oraz do konstruktywnej zmiany osobowości (Procha-

ska&Norcross, s. 157 i nast.)  

Analizując podstawowe założenia psychoterapii skoncentrowanej na osobie można zna-

leźć bezpośrednie powiązania z koncepcją FBC. Rogers posługiwał się terminem „klient” 

a nie „pacjent”. Zarówno w koncepcji psychoterapeutycznej Carla Rogersa jak i w mode-

lu coachingu społecznego traktuje się osobę potrzebującą pomocy nie jako osobę chorą, 

ale jako osobę samodzielną, aktywną, jednostkę współodpowiedzialną za przebieg pro-

cesu i jego efekt. Klient postrzegany jest jako osoba, która sama posiada wszystkie ko-

nieczne dla jego rozwoju zasoby, potencjały, której celem jest przejęcie odpowiedzialno-

ści za własne życie i dążenie do większej wewnętrznej spójności i samoświadomości.  

Rozumienie relacji coach-klient jest tożsame z rozumieniem relacji terapeuta-

klient w koncepcji terapii skoncentrowanej na osobie Carla Rogersa. W koncepcji FBC 

podkreśla się bezwarunkowy szacunek dla klienta, autentyczność coacha, wrażliwość na 

wewnętrzny świat klienta, podkreślanie jego odrębności i indywidualności oraz trakto-

wanie jako osobę decyzyjną, odpowiedzialną, sprawczą (por. też Kulesza 2013, s. 35-37).  

.  

Założenia teoretyczne: 

‐ Jedna główna siła motywacyjna – dążenie do samorealizacji, czyli wrodzona skłon-

ność organizmu do takiego doskonalenia wszystkich swoich zdolności , które służy 

podtrzymaniu lub rozwojowi organizmu; 

‐ Każdy człowiek kreuje swój własny subiektywny świat; 

‐ Potrzeba akceptacji siebie (bycia cenionym, aprobowanym i kochanym) najsilniejszą 

potrzebą rozwijającej się osoby – niebezpieczeństwo introjekcji lub internalizacji 

cudzych wartości, człowiek przestaje kierować się wartościami wynikającymi z do-

świadczeń organizmu, a staje się osobowością kontrolowaną przez wartości innych 

ludzi;  

Konieczne i wystarczające warunki terapii zawierają się w relacji terapeutycznej 

W relacji terapeutycznej konieczne jest spełnienie 5 warunków (relacja, wrażliwość, auten-

tyczność, bezwarunkowa akceptacja, trafna empatia) 

‐ Relacja – w relacji muszą pozostawać dwie osoby, a każda z nich postrzegana jest 

przez drugą jako jednostka pod jakimś względem odmienna 
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‐ Wrażliwość – podatność na przeżywanie lęku jest tym co motywuje klienta do po-

szukiwania relacji terapeutycznej i  do pozostawania w niej 

‐ Autentyczność – terapeuta w relacji terapeutycznej jest spójny i autentyczny, doty-

czy to również autorefleksji  

‐ Bezwarunkowa akceptacja – terapeuta ceni klienta i okazuje im stałą troskę nieza-

leżnie od tego czego doświadczają lub wyrażają (bez zamykającej krytyki/zaborczej 

życzliwości, maski profesjonalisty) 

 

2.4.1. Użyteczność dla coachingu :  

 

‐ Rogers posługiwał się terminem „klient” a nie „pacjent”, osoba potrzebująca pomocy 

nie jest osobą chorą, a jest osobą samodzielną, aktywną, jednostką współodpowie-

dzialną za terapię; 

‐ Sam klient posiada wszystkie konieczne dla jego rozwoju zasoby, potencjały 

‐ Ważne przejęcie odpowiedzialności za własne życie przez klienta 

‐ Bezwarunkowy szacunek dla klienta  

‐ Autentyczność terapeuty 

‐ Relacja terapeuta-klient = osoba-osoba (jedna płaszczyzna) 

‐ Praca na tu i teraz 

‐ Istotne doświadczanie rzeczywistości przez klienta – droga do poznania jego odbio-

ru rzeczywistości za pomocą komunikacji interpersonalnej (komunikaty empatycz-

ne, parafraza) 

 

2.5. Psychologia postaci/terapia Gestalt 

Twórcą terapii Gestalt i jej największym mistrzem jest Frederich Perls. Terapia Gestalt ma swoje 

korzenie w psychoanalizie, psychologii postaci (Gestaltpsychologie), teorii pola Kurta Lewina, 

fenomenologii Husserla konstruktywizmie, psychologii humanistycznej, filozofii wschodu, holi-

zmie. Głównym celem terapii Gestalt jest wzrost potencjału człowieka, zwiększenie poczucia 

sprawczości klienta, aktywizacja jego własnych zasobów a przez to zwiększenie możliwości i 

poczucia siły i odpowiedzialności za własne działanie. Zdaniem Perlsa optymalne wykorzystanie 

własnego potencjału możliwe jest jedynie wtedy, gdy jednostka będzie świadoma własnych po-

trzeb i pragnień oraz będzie miała gotowość do ich realizacji, kiedy będzie szukać wsparcia w 

samej sobie a nie w otoczeniu (Mellibruda, 2009). Do istotnej zmiany w funkcjonowaniu jed-

nostki dojść może zatem jedynie wtedy, kiedy stanie się ona tym kim jest, a nie tym jaką chcą ją 

widzieć inni. Zdaniem terapeutów Gestalt źródłem trudności jest relacja z otoczeniem i próba 

dopasowania się do oczekiwać, norm, nakazów innych, a tym samym utrata kontaktu z samym 

sobą i internalizacja potrzeb, pragnień innych osób i odgrywanie narzuconych ról.  

Zdaniem Jerzego Mellibrudy do charakterystycznych elementów terapii Gestalt należą: 

‐ sytuacja terapeutyczna ukierunkowana na działanie i eksperymentowanie 

‐ koncentracja na tu i teraz czyli na bezpośrednim doświadczeniu siebie i otoczenia 

‐ rozszerzenie świadomości na wszystkie sfery własnych przeżyć, myśli, działań czy do-

znań cielesnych (świadomość i doświadczenie kontaktu z samym sobą i otoczeniem) 

‐ uczenie się rozróżniania tego co jest ważne i wartościowe, od tego co nieważne i szko-

dliwe 

‐ akcentowanie odpowiedzialności i znajdowania oparcia w sobie (nic nie może dobrze 

zastąpić zdolności do samoregulacji jednostki) 
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‐ łączenie pracy indywidualnej z sytuacją grupową (2009, s.9) 

Opierając się na założeniach i zasadach terapii Gestalt terapeuta jest w kontakcie z klientem 

osobą aktywną, proponującą eksperymenty, wspierającą w podejmowaniu ryzyka oraz skoncen-

trowaną na tu i teraz, czyli wyjaśniającą również, co obecnie ma miejsce podczas spotkania. A 

zatem terapeuta zainteresowany jest bardziej teraźniejszością niż przeszłością i dąży do odpo-

wiedzi na pytanie jak a nie na pytanie dlaczego. Terapeuta w relacji z klientem jest osobą auten-

tyczną, która wyraża własne uczucia i pracuje z klientem na płaszczyźnie partnerstwa. Terapeu-

ta wspiera klienta w przekierowaniu uwagi ze słów na ciało (np.jak odbierasz teraz Twoje usta? 

Czy możesz poczuć swoje czoło?, A jeżeli Twoja noga mogłaby mówić? To co by teraz powiedzia-

ła? Jakby Twoje łzy mogły mówić, to co by powiedziały?). Animuje do przejęcia odpowiedzialno-

ści klienta za swoje zachowanie i swoje reakcje (np. co jest dla ciebie dobre w byciu chorym? 

Jakie masz korzyści z odczuwania tak silnej złości na ojca? Co ci dają ciągłe zwolnienie z pracy?). 

W relacji z klientem terapeuta podkreśla sprawczość i wpływowość klienta, wskazuje i animuje 

do odkrycia, że to klient sam często wywołujesz sytuacje, które mu się przytrafiają i że to on jest 

za nie odpowiedzialny.  

Istotnym odniesieniem do terapii Gestalt w koncepcji Family Balance Coaching jest podmiotowe 

traktowanie klienta, podkreślanie jego indywidualnej i niepowtarzalnej sytuacji (jego Gestal-

tów). Nawiązując do kluczowych założeń terapii Gestalt również w FBC dąży się do identyfiko-

wania i analizy indywidualnych potrzeb i pragnień klienta, zwrócenia uwagi do wewnątrz i dą-

żenia do spójności z sobą samym i swoim wewnętrznym światem. Podobnie jak w terapii Gestalt 

w FBC praca opiera się przede wszystkim na identyfikowaniu, wzmacnianiu i wykorzystywaniu 

osobistych zasobów klienta.  

Bezpośrednie przełożenie znaleźć można również na płaszczyźnie coach-klient. Coach 

FBC podobnie jak terapeuta gestaltowski jest osobą aktywną, wspierającą klienta, autentyczną, 

skoncentrowaną przede wszystkim na tu i teraz, na bieżącym doświadczaniu. Kolejną płaszczy-

zną wspólną dla tych obu koncepcji jest praca z ciałem i praca z ruchem. Ten obszar pracy jest 

szczególnie istotny na drodze zwiększania samoświadomości i akceptacji własnych potrzeb, 

pragnień, odnajdywania siebie. Charakterystyczną cechą terapii Gestalt jest możliwość wykorzy-

stanie różnorodnych narzędzi i technik przy zastosowaniu zarówno ruchu, symboliki, wizualiza-

cji czy też różnych przedmiotów. Ta różnorodność metod i sposobów dotarcia do klienta jest 

również podstawą pracy w koncepcji FBC, gdzie stasuje się zarówno elementy interwencji po-

znawczych, wizualizacji, symboliki, czy też pracy z ruchem i odczuciami płynącymi z ciała. Po-

stawa coacha FBC i stosowane przez niego narzędzia adekwatnie do postawy terapeuty gestal-

towskiego ma wzmocnić w kliencie poczucie sprawczości i odpowiedzialności za własne działa-

nie oraz zwiększyć poczucie integracji z samym sobą oraz gotowość do realizacji swoich a nie 

narzuconych potrzeb i pragnień (por. też Kulesza 2013, s. 30-32).  

 

2.5.1. Użyteczność dla koncepcji coachingu: 

 

- Podmiotowe traktowanie klienta 

- Każdy klient ma indywidualną i niepowtarzalną sytuację  

- Uwaga skupia się na identyfikacji, wzmacnianiu i wykorzystywaniu zasobów, wartości, 

potrzeb klienta 

- Aktywna postawa osoby pomagającej 

- Relacja na płaszczyźnie osoba-osoba 

- Autentyczność osoby pomagającej 
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- Praca z ciałem/praca z ruchem 

- Praca z tu i teraz/bieżącym doświadczaniem 

- Wizualizacje/praca z symboliką 

- Odpowiedzialność po stronie klienta 

- Praca nad jak a nie nad dlaczego 

- Wykorzystywanie różnorodnych narzędzi pracy 

- Możliwa praca na zewnątrz  

- Podkreślenie istoty interakcji 

 

2.6. Psychologia poznawcza/Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu 

Do prekursorów podejścia poznawczo-behawioralnego zaliczyć można Josepha Wople, Donalda 

Meichenbauma, Alberta Ellisa, Aarona Becka. O`Leary i Wilson (cyt. za Prochaska&Norcross, 

2006, s. 307) przytaczają następujące podstawowe założenia terapii behawioralnej: 

– Większość nieprawidłowych zachowań jest nabywana i utrzymuje się zgodnie z tymi 

samymi zasadami, co zachowania prawidłowe 

– Ludzi można najlepiej opisać poprzez wskazanie tego co myślą, czują i robią w konkret-

nych sytuacjach życiowych 

– Diagnoza jest procesem ciągłym i skupia się na bieżących determinantach zachowania 

– Terapia wywodzi się z teorii i ustaleń eksperymentalnych psychologii naukowej 

– Metody leczenia są precyzyjnie określone i dają się replikować 

– Terapia jest indywidualnie dopasowana do danego problemu i danego człowieka 

– Cele i metody leczenia są uzgadniane z klientem 

– Wynik terapii oceniany jest w kategoriach początkowej zmiany w zachowaniu, generali-

zacji tej zmiany na rzeczywiste sytuacje życiowe oraz utrzymaniu się zmiany wraz z upływem 

czasu. 

 

W pracy terapeuty behawioralno-poznawczego wykorzystuje się przede wszystkim techniki 

przeciwwarunkowania, systematycznej desensytyzacji, treningi asertywności, restrukturyzację 

poznawczą, trening autoinstrukcji. 

W podejściu poznaczo-behawioralnym podkreśla się wpływ przekonań i sposobu myślenia na 

zachowania. Zachowanie jednostki nie jest zatem wyłącznie wynikiem czy bezpośrednią reakcją 

na określony bodziec lub zdarzenie aktywizujące, ale decydującym i kluczowym czynnikiem jest 

przede wszystkim percepcja i interpretacja danego zdarzenia przez jednostkę. To nadanie da-

nemu bodźcowi określonego znaczenia wywołuje adekwatną do tej interpretacji reakcje. Za-

chowanie jednostki jest zatem wynikiem przypisaniu danemu zdarzeniu racjonalnych lub irra-

cjonalnych przekonań (Prochaska&Norcross, 2006, s. 368).  

Zastosowanie idei terapii poznawczo-behawioralnej w koncepcji Family Balance Coaching od-

zwierciedla się przede wszystkim w podkreśleniu wpływu sposobu myślenia na działania i za-

chowania. W FBC dużą uwagę zwraca się na sposób interpretowania rzeczywistości przez klien-

ta, przypisywania znaczenia odpowiednim faktom. Coach pomaga klientowi zidentyfikować ha-

mujące go przekonania, przeformułować je na bardziej wspierające i aktywizujące lub nadać 

inne znaczenie określonej sytuacji, czyniąc ją na przykład mniej zagrażającą, atrakcyjniejszą, 

możliwą do osiągnięcia. Jest to również bardzo ważny obszar w relacji z samym sobą i sposobie 

myślenia o sobie klienta. Praca nad destrukcyjnymi przekonaniami pomaga zmienić stosunek 

klienta do samego siebie. Nawiązaniem do koncepcji poznawczo-behawioralnej jest stosowanie 

wielu prac domowych ułatwiających wdrażanie dokonywanych zmian przez klienta. Koncentra-
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cja na teraźniejszości i zmianie konkretnych zachowań jest również czynnikiem wspólnym dla 

FBC i terapii poznawczo-behawioralnej. Podobnie jak w terapii poznawczo-behawioralnej rów-

nież w FBC stosuje się treningi asertywności, treningi komunikacji interpersonalnej czy też tre-

ningi umiejętności prospołecznych.  

Twórcami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu byli Steve de Shazer (socjolog) i Ins-

so Kim Berg (psychoterapeutka). Podstawowe założenia tego modelu terapeutycznego 

są bardzo pozytywne i budujące. Model ten odchodzi od koncepcji psychopatologicznej 

skoncentrowanych na deficytach a zwraca się w stronę potencjałów, zasobów, rozwią-

zań. Twórcy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu traktują swoich klientów jako oso-

by zdrowe, kompetentne, umiejące generować rozwiązania i zainteresowane dążeniem 

do lepszej jakości życia. Główne motto terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu brzmi 

„Rozmowa o problemach stwarza problemy, rozmowa o rozwiązaniach stwarza rozwią-

zania” (Prochaska&Norcross, 2006, s. 504).  

Terapeuci skoncentrowaniu na rozwiązaniu odchodzą od szukania przyczyn danego 

problemu, analizy źródeł obecnych trudności, odchodzą od koncentracji na przeszłości a 

koncentrują się przede wszystkim na teraźniejszości i pracy z celami klientów. Nie da się 

zmienić, ani zrozumieć czy zbadać obiektywnej przeszłości klienta, gdyż jest to zawsze 

jego subiektywna interpretacja, można natomiast zmieniać cele a przez to dążyć do bar-

dziej satysfakcjonującej przyszłości. Konstruowanie celów i praca nad ich realizacją jest 

podstawą koncepcji terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Klienci postrzegani są jako 

osoby dysponujące wszystkimi koniecznymi do wprowadzenia zmian kompetencjami, 

zasobami. Są jedynymi i najważniejszymi ekspertami swojego życia. Klientowi oddaje się 

poczucie odpowiedzialności i sprawczości za swoje życie, również za generowanie i wy-

bór rozwiązań i strategii działania. Pierwsza zmiana wprowadzana w pracy z klientem 

polega na zmianie perspektyw: z rozmowy o problemach na rozmowę o rozwiązaniach.  

Dobrze skoncentrowany cel, według założeń tego modelu terapeutycznego, powinien 

spełniać następujące kryteria: 

• Powinien być pozytywny – koncentrując na słowie „zamiast”; 

• Dynamiczny – odzwierciedlać proces „jak będę to realizować?”; 

• Skupiony na teraźniejszości – co klient będzie robił inaczej, dzisiaj, od razu, a nie 

jutro; 

• Realistyczny – osiągalny przez klienta 

• Możliwie najkonkretniejszy  

• Pod kontrolą klienta – koncentracja na sprawczości i odpowiedzialności klienta, na 

słowie „ty” 

• Powinien być sformułowany w języku klienta (Prochaska&Norcross, 2006, s. 505-

506).  

 Zdaniem Insoo Kim Berg proces terapeutyczny opiera się przede wszystkim na dwóch 

obszarach poszerzaniu świadomości i wyborze. W procesie poszerzania świadomości 

terapeuta skupia się na szukaniu wyjątków od negatywnych wzorców postępowania 

klienta oraz uwypuklanie tych wyjątków i budowanie na nich rozwiązań. Zwiększenie 

świadomości dotyczącej swojego postępowania a w szczególności pozytywnych obsza-

rów działania (wyjątki) stwarza przestrzeń do kolejnego procesu, czyli wyboru i świa-
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domej decyzji planowania swojego życia opartego na tych wyjątkach (chwilach satysfak-

cji, szczęścia, spokoju) (por. też Kulesza 2013, s. 26-30).   

Większość założeń modelu Family Balance Coaching jest spójnych z założeniami Terapii 

Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Zasada pracy na teraźniejszości tzw. tu i teraz jest 

również podstawowym warunkiem pracy coacha FBC, który unika nawiązywania do 

przeszłości i skupiania się na przyczynach problemu. Natomiast wspólnie z klientem 

dochodzi do rozwiązań danego problemu i zwiększenia jakości życia klienta. Praca coa-

cha podobnie jak terapeuty skoncentrowanego na rozwiązaniu koncentruje się na zaso-

bach, potencjałach i możliwościach klienta, wychodząc z założenia, że to klient jest eks-

pertem swojego życia i dysponuje wszystkimi koniecznymi kompetencjami do osiągnię-

cia zaplanowanych celów. Do podstawowych zasad pracy z klientem w coachingu należy 

podkreślanie sprawczości i odpowiedzialności klienta, uwzględnianie jego niepowta-

rzalnej sytuacji, szanowanie jego decyzji i wysoki poziom empatii. Bezpośrednim nawią-

zaniem do terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu jest praca na celach i ścisłe prze-

strzeganie zasad i wytycznych dotyczących konstruowania celów przez klienta i coacha. 

Podobnie jak terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniu również coach szuka wyjątków 

od negatywnych schematów postępowania, myślenia, odczuwania klienta i koncentruje 

się na pozytywach, sukcesach i stopniowym dążeniu do realizacji celów (metoda małych 

kroków). 

 

2.6.1. Użyteczność dla coachingu  

 

 Większość założeń modelu FBC jest spójnych z założeniami Terapii Skoncentrowanej na 

Rozwiązaniu; 

 Zasada pracy na teraźniejszości tzw. tu i teraz; 

 Unikanie nawiązywania do przeszłości i skupiania się na przyczynach problemu; 

 Koncentracja na zasobach, potencjałach i możliwościach klienta, wychodząc z założenia, że 

to klient jest ekspertem swojego życia i dysponuje wszystkimi koniecznymi kompetencjami 

do osiągnięcia zaplanowanych celów; 

 Podkreślanie sprawczości i odpowiedzialności klienta, uwzględnianie jego niepowtarzalnej 

sytuacji, szanowanie jego decyzji i wysoki poziom empatii; 

 Praca na celach i ścisłe przestrzeganie zasad i wytycznych dotyczących konstruowania ce-

lów przez klienta i coacha; 

 

2.7. Podejście systemowe 

Rozwój terapii systemowych przypadł na lata 50 i 60 te XX wieku. Główny założeniem terapii 

systemowych jest postrzeganie jednostki w kontekście systemów społecznych, w których funk-

cjonuje. Zdaniem Virginia Satir i Salvadora Minuchina – jednych z prekursorów podejścia syste-

mowego - klienta można zrozumieć i adekwatnie mu pomóc jedynie w społecznym kontekście, w 

którym żyje. Jednostki nie należy rozpatrywać jedynie jako odrębnej i niezależnej części systemu 

rodzinnego, gdyż kluczowe jest uwzględnienie relacji pomiędzy poszczególnymi częściami sys-

temu i funkcjonowanie jego jako całości. Każdy system składa się z oddzielnych elementów oraz 

interakcji i relacji pomiędzy nimi (Prochaska&Norcross, 2006).  
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Zdaniem terapeutów systemowych wszystkie osoby funkcjonują w granicach określonego spo-

łecznego kontekstu, który definiuje parametry ich indywidualnego zachowania. Głównym sys-

temem, w którym funkcjonuje jednostka jest system rodzinny. Według Mieczysława Plopy 

(2008) system rodzinny można scharakteryzować na podstawie trzech głównych aspeków: 

• całościowość (reguła stałości) – rodzina jest tworzona przez grupę osób stanowiących 

kompleksową i jednolitą całość (reguły interakcji w każdej rodzinie inne) 

• organizacyjna złożoność - rodziny składają się z różnych mniejszych jednostek i podsys-

temów (każdy członek rodziny to podsystem);  

• Współzależność - osoby i podsystemy są wzajemnie zależne i wzajemnie na siebie wpły-

wają. Zmiana w jednej części systemu rodzinnego odbija się na reszcie systemu. Zmiana funkcjo-

nowania jednego członka rodziny ma wpływ na jakość funkcjonowania całego systemu rodzin-

nego;  

Terapeuta systemowy podchodzi do każdej rodziny jak do indywidualnej i niepowtarzalnej 

struktury, która posiada jedyny w swoim rodzaju zestaw reguł, ról, wartości, zwyczajów i wzo-

rzec relacji. W terapii systemowej podkreśla się czynniki takie jak: kultura, etniczność, religia 

czy status społeczno-ekonomiczny systemu rodzinnego, jak są ustalone granice pomiędzy człon-

kami rodziny a światem zewnętrznym, jak rodziny są zarządzane, jak jest regulowany klimat 

emocjonalny czy też jakie strategie podejmuje rodzina w obliczu konfrontacji stresowej (Plopa, 

2008, Prochaska&Norcross, 2006). Głównym celem terapii systemowych jest poprawa funkcjo-

nowania całego systemu rodzinnego. Oznacza to, że możliwa jest praca zarówno z całą rodziną 

lub parą, jak i z jednostką, gdyż obiektem oddziaływań terapeutycznych zarówno w pracy indy-

widualnej jak i grupowej jest cały system rodzinny. Terapia systemowa odchodzi od rozumienia 

trudności jednostki w kontekście intrapsychicznym. Wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu 

całego systemu jak i poszczególnych jego członków są wynikiem niewłaściwej komunikacji oraz 

niejasnych reguł pomiędzy poszczególnymi częściami systemu. Aby przywrócił prawidłowe 

wzorce komunikacji oraz zwiększyć klarowność reguł terapeuci systemowi stosują takie techni-

ki jak: przemianowanie/przeformułowanie (nadanie innego pozytywnego znaczenia), zalecenie 

objawu (uwypuklenie dysfunkcjonalnych reguł), techniki paradoksalne, zaznaczanie granic 

(tworzenie psychologicznej mapy rodziny i zaznaczanie zdrowszych granic), czy też sprowadza-

nie do absurdu (Prochaska&Norcross, 2006).  

Przełożenie założeń terapii systemowych na model koncepcji Family Balance Coaching 

dotyczy przede wszystkim podkreślenia kontekstu społecznego, rodzinnego w relacji z klientem. 

Praca z klientem w coachingu powinna angażować i włączać w proces coachingowy innych 

członków rodziny. Jedną z podstawowych treści coachingu FBC jest obszar relacji z innymi i dą-

żenie do zwiększenia jakości funkcjonowania klienta w systemach, w których żyje, a zatem rów-

nież zmiany samych tych systemów. Model Family Balance Coachingu zawiera możliwość pracy 

indywidualnej (z jednym klientem) lub pracy z parą. Uwzględnianie kontekstu społecznego, w 

którym klient żyje oraz reguły współzależności współdecyduje o doborze technik i interwencji 

coacha. Duża wrażliwość coacha na obecną sytuację klienta oraz kontekst społeczny, w którym 

klient żyje jest szczególnie ważne, przede wszystkim w sytuacjach, kiedy klient uczestniczy jed-

nocześnie w procesie terapeutycznym, przebywa w ośrodku readaptacyjnym lub innej placówce. 

Pozwala to na prowadzenie klienta w kierunku spójnym do innych interwencji terapeutycznych. 

Podobnie jak w terapii systemowej w coachingu FBC podkreśla się sprawczość i odpowiedzial-

ność jednostki i przeciwdziała się przez to poczuciu bezsilności i bezradności klienta. Dzieje się 

tak między innymi poprzez umocnienie w kliencie gotowości zmiany. Czyli każda zmiana w 
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kliencie prowadzi do reakcji systemów, w których klient funkcjonuje, a zatem inicjuje zmiany w 

tych systemach (por. też Kulesza 2013, s. 33-35).   

 

2.7.1. Użyteczność dla coachingu 

 

 Podkreślenie kontekstu społecznego, rodzinnego w relacji z klientem; 

 Włączenie w pracę z klientem osób z najbliższego środowiska zwiększa skuteczność oddzia-

ływań;  

 Dążenie do zwiększenia jakości funkcjonowania klienta w systemach, w których żyje, a za-

tem również zmiany samych tych systemów; 

 Uwzględnianie kontekstu społecznego, w którym klient żyje oraz reguły współzależności 

współdecyduje o doborze technik i interwencji coacha; 

 Podkreślenie sprawczości i odpowiedzialności jednostki oraz umocnienie w kliencie goto-

wości zmiany oraz generalizacji każdej dokonanej zmiany na cały system rodzinny; 

 

 

2.8. Holistyczne i systemowe podejście do pracy w ramach Family Balance Coaching 

Podejście holistyczne w family balance coaching obejmuje trzy systemy funkcjonowania czło-

wieka: 

 System rodzinny 

 System zawodowy (praca) 

 System osobisty 

Systemy te są traktowane jako trzy systemy funkcjonowania człowieka wzajemnie wpływające 

na siebie. Powoduje, to występowanie sił wspierających rozwój i funkcjonowanie pozostałych 

systemów, a także siły blokujące ich rozwój.  

W ramach procesu family balance coaching obszar oddziaływania wykracza poza koncentrację 

na poszczególnych systemach (ich rozwój i  równowagę). W centrum uwagi jest dynamika i od-

działywania pomiędzy tymi systemami oraz mechanizmy osiągania równowagi. 

Celem procesu family balance coaching jest rozwój kompetencji uzyskiwana balansu jednocze-

śnie uznając, że zmiany w tych systemach są nie tylko naturalnym zjawiskiem. 

Koncentracja na rozwoju kompetencji osiągania równowagi ma jednocześnie przygotowywać 

system rodzinny i poszczególnych członków rodziny do przejścia  przez fazy naturalnych zmian, 

a także stawiać i osiągać cele, wdrażać oczekiwane zmiany. Pozwala to osobie coachowanej oraz 

systemowi rodzinnemu, w którym funkcjonuje osiągać ambitne cele nie tylko z zachowaniem 

satysfakcji i równowagi życiowej, ale również uzyskiwać wsparcie, dostęp do zasobów ze 

wszystkich systemów. W ramach family balance coaching działania obejmują  następujące płasz-

czyzny, w których występuje na napięcie oraz  konflikt: 

 Konflikt pomiędzy pracy a rodziną PR– wymagania, które związane są z pracą utrudnia-

ną wypełnienie obowiązków rodzinnych 

 Konflikt pomiędzy rodziną a pracą RP – zobowiązania wobec rodziny utrudniają zawo-

dowy rozwój 

 Konflikt między systemem osobistym a rodziną OR i pracą OP – zobowiązania wobec 

siebie (systemu osobistego) utrudniające wypełnianie obowiązków rodzinnych lub za-

wodowych 



27 
 

W tych płaszczyznach przenikania się poszczególnych systemów wskazane są za istotne nastę-

pujące 3 wymiary: 

1. Wymagania – odpowiedzialność, obowiązki, zaangażowanie 

2. Czas – poświecenie czasu na realizacje jednej roli ogranicza czas na realizację drugiej 

3. Napięcie związane z daną rolą – utrudnia wypełnianie obowiązków wynikających z danej 

roli, pojawia się też wtedy, gdy napięcia z jednego obszaru przenoszone są do drugiego 
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Część II 

Rozwiązania praktyczne 
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3. Założenia procesu coachingowego  Family Balance Coaching 

 

3.1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z pracą w ramach FBC 

Inicjatorem podejmowanych działań jest coach, który towarzyszy członkom rodziny w odkry-

waniu posiadanych kompetencji w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego. 

Formy pracy coacha mają charakter indywidualny i grupowy, zmierzają do realizacji celu, jakim 

jest nie tyle trwały stan równowagi między obszarem pracy zawodowej oraz życia rodzinnego, 

co  wyposażenie klienta w kompetencje do aktywnego i świadomego równoważenia obu sfer 

aktywności przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. 

 

3.2. Rodzaje wsparcia stosowane w FBC  

Family Balance Coaching (FBC) to interaktywny zespół ustrukturyzowanych, profesjonalnych 

oddziaływań psychospołecznych, których celem jest przekazywanie kompetencji do odnajdywa-

nia balansu (równowagi) życia rodzinnego – zarówno w relacjach wewnątrzrodzinnych, jak 

również w stosunku do systemów zewnętrznych (głównie życie zawodowe i obowiązki służbo-

we). Metodyka postępowania odwołuje się wprost do założeń procesu coachingowego i bazuje 

częściowo na wypracowanym w latach 2013–15 modelu coachingu rodzinnego (por. Kulesza & 

Kulesza, 2015), oraz odwołuje się systemowych modeli rodziny oraz równowagi rodziny (np. 

tzw. model kołowy H. Olsona, por. Olson & Gorall, 2006, Margasiński, 2009). 

3.3. Cele i obszary oddziaływania w ramach FBC 

Podstawowymi obszarami  eksploracji w Family balance coaching są systemy: rodzinny, zawo-

dowy i osobisty. Podejście w FBC obejmuje te systemy jako przenikające się i wzajemne zależne. 

Dlatego też działania prowadzone w ramach poszczególnych sesji i całego procesu koncentrują 

się na rozwoju kompetencji klienta i członków rodziny do uzyskiwania równowagi w tak zdefi-

niowanym polu.   

Do głównych wymiarów wpływających na napięcia i konflikty zaliczono: 

 Konflikt pomiędzy pracy a rodziną (PR) w sytuacji kiedy wymagania, które związane są z 

pracą utrudnianą wypełnienie obowiązków rodzinnych. 

 Konflikt pomiędzy rodziną a pracą (RP) w sytuacji kiedy zobowiązania wobec rodziny 

utrudniają zawodowy rozwój. 

Głównym celem Family balance coaching jest rozwijanie umiejętności równoważenia napięć 

oraz wzmacniania zasobów i korzystania z nich dla uzyskania oczekiwanych w rodzinie efektów. 

Działania w ramach FBC obejmują następujące zagadnienia: 

 Refleksja i ogląd obecnej sytuacji, wgląd i zrozumienie, dostrzeżenie korzyści oraz strat, 

 Zobaczenie możliwości oraz dostrzeżenie konsekwencji w obecnej i przyszłej sytuacji w 

poszczególnych systemach przez klienta, 

 Identyfikacja zasobów przez klienta, 

 Rozwój umiejętności, kompetencji oraz podejmowanie działań przez klienta w zakresie 

uzyskiwania równowagi w układzie tych trzech systemów, 
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 Emocjonalne zrównoważenie klienta.  

 

3.4. Rozwijane kompetencje w ramach FBC 

Założeniem w procesie  FBC jest dynamiczne ujęcie i kształtowanie relacji między życiem ro-

dzinnym i zawodowym. Osiągana  w wyniku procesu Family balance coaching równowaga pra-

ca-rodzina jest wyłącznie celem w osiąganiu kompetencji pozwalających na uzyskanie równo-

wagi między życiem rodzinnym i zawodowym wraz z ich świadomym rozpoznaniem przez 

klienta i kontynuowaniem stosowania i rozwoju po zakończeniu procesu coachingowego. Wyod-

rębnione zostały trzy grupy kompetencji mające istotne znaczenie w równoważeniu życia ro-

dzinnego i zawodowego:  

 Kompetencje procesowe i systemowe 

 Kompetencje osobiste 

 Kompetencje społeczne 

 

3.4.1. Kompetencje procesowe i systemowe 

Do grupy kompetencji budujących świadomość i wiedzę o funkcjonowaniu wybranych proce-

sów, reguł zaliczono: 

1. Sterowalność - znajomość i dostępność do posiadanych zasobów pozwalających sprostać 

stawianym wymaganiom, 

2. Zrozumiałość – umiejętność ustrukturowanie, przewidywanie i wytłumaczenia bodźców 

napływających w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, 

3. Zarządzanie czasem. Organizacji pracy własnej, 

4. Znajomość faz rozwoju rodziny, 

5. Znajomość faz rozwoju kariery, 

6. Znajomość własnych centrów życia, 

7. Znajomość własnych potrzeb i potrzeb innych osób funkcjonujących w systemach, 

8. Świadomość  własnej roli i funkcjonowania w poszczególnych systemach, 

9. Świadomość  ilości poświęcanego czasu na realizacje poszczególnych ról (w systemach), 

10. Świadomość występowania napięć związanym z daną rolą  i  występujących utrudnień w  

wypełnianie obowiązków wynikających z danej roli, 

11. Świadomość przenoszenia  napięcia z jednego systemu funkcjonowania do drugiego, 

12. Znajomość / świadomość  wpływu odżywiania, relaksu, aktywności fizycznej i psychicznej 

na dobrostan, 

13. Świadomość zjawisk zachodzących w procesie zmian, 

14. Znajomość i świadomość  znaczenia pracy w budżecie domowym. Znajomość budżetu do-

mowego. 

 

3.4.2. Kompetencje osobiste 

Do grupy kompetencji związanych z osobistym rozwojem i funkcjonowaniem zaliczono: 

1. Dążenie do rezultatu, 

2. Elastyczność myślenia i działania. Akceptowanie zachowań, które często są postrzegane jako 

odmienne od powszechnie przyjętych, 
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3. Samoświadomość siebie, swojego stylu zachowań, posiadanych zasobów i ograniczeń. Po-

siadać dokładne rozeznanie swoich silnych i słabych stron oraz być gotowym je doskonalić’ 

4. Podejmowanie decyzji, 

5. Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie stresem. Kontrolowanie emocji i redukowanie na-

pięć, 

6. Radzenie sobie z napięciami w związanym z daną rolą, 

7. Rozwiązywanie problemów, 

8. Samodzielność i sprawczość, podejmowanie inicjatywy, 

9. Świadomość wpływu przekonań na podejmowane decyzje i działania, 

10. Poczucie kontroli, samokontrola, 

11. Samoocena, zaufanie do samego siebie, 

12. Wytrwałość, 

13. Gotowość do uczenia się, samorozwój, 

14. Gotowość do zmian, zdolność do adaptacji, 

15. Sensowność – świadomość, że wymagania są wyzwaniami wartymi wysiłku i zaangażowa-

nia. 

 

3.4.3. Kompetencje społeczne 

Do grupy kompetencji społecznych zaliczono: 

1. Umiejętność budowania relacji w rodzinie, pracy, pomiędzy pokoleniami, 

2. Komunikatywność w kanałach racjonalnym i emocjonalnym, 

3. Współpraca, współdziałanie dla osiągania celów, 

4. Negocjowanie, 

5. Rozwiązywanie konfliktów, 

6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, 

7. Empatia, wrażliwość na potrzeby innych osób, 

8. Dotrzymywanie obietnic, 

9. Mediowanie, 

10. Asertywność, 

11. Otwartość i gotowość do rozmawiania o ważnych tematach zawodowych i w domu, 

12. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, 

13. Informowanie o sobie, swoich emocjach. 

 

 

3.5. Formy oddziaływania w ramach FBC 

Zakres odziaływania oraz szerokie spektrum kompetencji wpływających na skuteczność w od-

najdywaniu równowagi pomiędzy trzema systemami funkcjonowania klienta powoduje ko-

nieczność stosowania różnorodnych form pracy z klientem. W Family balance coaching główną 

formą pracy z klientem jest stosowanie narzędzi i interwencji należących do kategorii coachin-

gowych. Dla podniesienia skuteczności oraz efektywności włączone zostały również inne formy 

pracy z klientem tj.: 

 Podstawowa forma odziaływania - coachingowe narzędzia / interwencje, 

 Mini wykłady wprowadzające klienta w nowe zagadnienia, strategie oraz techniki, 
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 Ćwiczenia / mini warsztaty pozwalające zastosować oraz utrwalić nowe techniki i stra-

tegie postępowania, 

 Elementy mentoringu wyraźnie oddzielone od działań coachingowych i zakomunikowa-

ne klientowi po uzyskaniu od niego zgodny na taką formę pracy, 

 Praca w grupach w formie coachingu grupowego w sytuacji celowości, a przede wszyst-

kim możliwości włączenia innych osób z systemu rodzinnego lub zawodowego, 

 Zadania, eksperymenty do wykonania pomiędzy sesjami, 

 Podsumowania wykonanych zadań w celu uwypuklenia nowych doświadczeń oraz uru-

chomienia procesu zmiany, 

 Narzędzia diagnostyczne pozwalające klientowi zwiększyć samoświadomość posiada-

nych zasobów,  stosowanych strategii, stylów zachowań, rozwiązywania problemów itp.  

 

 

 

4. Proces realizowany w ramach FBC 

Proces realizowany w ramach Family balance coaching stwarza solidne podstawy do holistycz-

nego podejścia w ramach trzech systemów funkcjonowania klienta. Koncentracja na rozwoju i 

wykorzystaniu kompetencji mających istotnych w równoważeniu życia rodzinnego z zawodo-

wym gwarantują skuteczność podejmowanych oddziaływań oraz efektywność całego procesu. 

4.1. Ogólne ramy FBC 

Sam proces bezpośredniej interwencji coachingowej w fazach 1–3 obejmuje ograniczony czaso-

wo plan oddziaływań w okresie 3–4 miesięcy, podczas którego przewidziane jest 8–10 sesji coa-

chingowych. Dodatkowo, po 2–4 miesiącach rekomendowane jest przeprowadzenie w ramach 

fazy 4  sesji dodatkowej, której celem jest rozwój i wzmacnianie kompetencji samoregulacyjnych 

w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego. 

Podstawową formą sesji coachingowych są indywidualne spotkania z coachem w wymiarze 60 – 

90 minut. Włączenie do sesji coachingowych dodatkowej osoby (męża / żony, partnera / part-

nerki) i przeprowadzenie sesji grupowych jest rekomendowane ponieważ zwiększa efektyw-

ność i skuteczność procesu. Warunkiem jest gotowość i zgoda obu stron do uczestniczenia we 

wspólnej sesji Family balance coaching.  

Model procesu coachingowego w ramach FBC oparty jest o następujące działania: 

Ustalenie celów 

• aktualne obszary zainteresowania,  

• zamiana obszarów na cele,  

Identyfikacja zasobów 

• od celów do zasobów ,  

Zwiększenie motywacji 

• od zasobów do planowania działania, 

Transfer 

• od planów do działania, 

Monitoring 

• od działania do refleksji nad uzyskiwanymi efektami 
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FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 

4.2. Fazy procesu coachingowego  

Struktura wypracowanego procesu Family balance coaching przewiduje 4 fazy oddziaływań: 

(1) faza przygotowania 

(2) faza identyfikacji i wdrożenia celów cząstkowych 

(3) faza podsumowania i zamknięcia procesu coachingowego 

(4) faza poprocesowa – rozwój i wzmacnianie samoregulacji w zakresie równoważenia życia 

rodzinnego i zawodowego  

 

 

 

 

  

• Nawiązanie kontaktu i 
ustalenie zasad 

• Rozpoznanie tzw. cen-
trów życia  

• Diagnozowanie funk-
cjonowania w kluczo-
wych obszarach życio-
wych 

• Diagnozowanie obszaru 
praca-rodzina (konflik-
ty rodzina-praca, praca-
rodzina) 

• Ustalenie obszaru od-
działywa-
nia/interwencji coa-
chingowych 

• Ustalenie celu / celów 

Faza przygotowa-
nia 

• Formułowanie i zatwier-
dzanie strategii działania 

• Kształtowanie kompeten-
cji uzyskania równowagi i 
równoważenia życia ro-
dzinnego/osobistego i ży-
cia zawodowego 

• Wdrażanie/stosowanie 
nabytych kompetencji 

• Równoważenie życia ro-
dzinnego/osobistego i ży-
cia zawodowego – jako 
zinternalizowana wartość 

• Realizacja celów i zadań 
• Weryfikacja osiągnięć 

jednostki 

Identyfikacja i wdro-
z enie celo w cząstko-

wych 

• Utrwalenie nabytych 
kompetencji 

• Podsumowanie procesu 
coachingowego 

• Rozmowa o dalszym roz-
woju osobistym w obsza-
rze samoregulacji 

• Ewaluacja 

Podsumowanie i za-
mknięcie procesu coa-

chingowego 

• Realizacja samooceny w 
zakresie ustalonych do 
dalszego rozwoju na 
zamknięciu procesu 
kompetencji 

• Doskonalenie, rozwija-
nie kompetencji  wpły-
wających na uzyskiwa-
nie balansu w obszarach 
rodzinnym, osobistym i 
zawodowym 

• Wzmacnianie  umiejęt-
ności równoważenia ży-
cia rodzinnego , osobi-
stego i zawodowego w 
nadchodzących zmia-
nach  w tych sferach 

• Przegląd realizacji celów 
i efektów dokonanych 
zmian 

• Wprowadzenie korekt i 
uzupełnienie do celów i 
strategii działania klien-
ta 

Rozwój i wzmacnianie samo-
regulacji w zakresie równo-
ważenia życia rodzinnego i 

zawodowego 
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W ramach poszczególnych faz FBC realizowane są następujące działania: 

Faza przygotowania  

 Nawiązanie kontaktu i ustalenie zasad obowiązujących podczas sesji i ramach całego 

procesu,  

 Rozpoznanie tzw. centrów życia,  na których klient się koncentruje, 

 Diagnozowanie funkcjonowania w kluczowych obszarach życiowych (osobisty, rodzinny 

i zawodowy), 

 Diagnozowanie oddziaływania pomiędzy systemami praca-rodzina (konflikty rodzina-

praca, praca-rodzina), 

 Ustalenie obszaru oddziaływania/interwencji coachingowych, 

 Ustalenie celu / celów na proces. 

Faza identyfikacji i wdrożenia celów cząstkowych 

 Formułowanie i zatwierdzanie strategii działania, 

 Kształtowanie kompetencji uzyskania równowagi i równoważenia życia rodzinne-

go/osobistego i życia zawodowego, 

 Wdrażanie/stosowanie nabytych kompetencji, 

 Równoważenie życia rodzinnego/osobistego i życia zawodowego – jako zinternalizowa-

na wartość, 

 Realizacja celów i zadań, 

 Weryfikacja osiągnięć jednostki. 

Faza podsumowania i zamknięcia procesu coachingowego 

 Utrwalenie nabytych w ramach procesu FBC kompetencji, 

 Podsumowanie procesu coachingowego, 

 Rozmowa o dalszym rozwoju osobistym w obszarze samoregulacji i uzyskiwania rów-

nowagi pomiędzy rodziną  i pracą, 

 Ewaluacja procesu coachingowego. 

Faza poprocesowa - Rozwój i wzmacnianie samoregulacji w zakresie równoważenia życia ro-

dzinnego i zawodowego 

 Realizacja samooceny w zakresie ustalonych kompetencji do dalszego rozwoju na za-

mknięciu procesu,  

 Doskonalenie, rozwijanie kompetencji  wpływających na uzyskiwanie balansu w obsza-

rach rodzinnym, osobistym i zawodowym, 

 Wzmacnianie  umiejętności równoważenia życia rodzinnego , osobistego i zawodowego 

w nadchodzących zmianach  w tych sferach, 

 Przegląd realizacji celów i efektów dokonanych zmian, 

 Wprowadzenie korekt i uzupełnienie do celów i strategii działania klienta. 
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4.3. Struktura sesji coachingowych  

Proces Family balance coaching podzielony jest na osiem sesji. Każda z tych sesji ma rekomen-

dowany cel, zakres działań oraz wskazana paleta polecanych technik i narzędzi. Cele poszcze-

gólnych sesji obejmują: 

 Sesja 1 

 Zawarcie kontraktu oraz identyfikacja sytuacji klienta;  

 Sesja 2  

Określenie zasobów i oczekiwań klienta;  

 Sesja 3  

Określenie celów na proces – kompetencji rozwijanych przez klienta;  

 Sesja 4  

Formułowanie i zatwierdzenie strategii działania;  

 Sesja 5–7  

Realizacja celów i zadań w zakresie rozwoju kompetencji;  

 Sesja 8  

Podsumowanie procesu coachingowego 

 Sesja 9–10  

Sesje dodatkowe w przypadku jak klient potrzebuje więcej czasu na rozwijanie wybra-

nych kompetencji. 

 

4.3.1. Sesja 1  

Cele sesji Rekomendowane działania  

(rekomendowane wszystkie do 

realizacji) 

Rekomendowane narzędzia 

 (1 – 2 narzędzia w trakcie da-

nej sesji): 

 

Nawiązanie kontaktu, 

zawarcie kontraktu oraz 

identyfikacja sytuacji 

klient 

a) Nawiązanie kontaktu 

b) Poznanie oczekiwań klienta 

c) Zawarcie kontraktu poprzez usta-

lenie zasad współpracy coach - 

klient 

d) Wprowadzenie w założenia meto-

dy – czym jest FBC i sposoby pracy 

w ramach procesu (podczas sesji 

coachingowych i realizacji zadań 

domowych) 

e) Budowanie relacji opartej na zau-

faniu, otwartości i komunikacji do-

rosły - dorosły 

f) Użycie narzędzia 

g) Określenie poziomu zadowolenia z 

uzyskiwanego balansu w formie 

skalowania np. 1-10 wraz z opisem 

sytuacji klienta jaka składa się na 

taką ocenę 

a) Mini wykład – wprowadzenie 

do FBC 

b) Koło Życia – czas realizacji od 

10 do 30 minut 

c) Koło Wartości – czas realizacji 

od 10 do 20 minut 

d) Siatka celów – czas realizacji 

od 5 do 15 minut 

e) SWOT – osobisty – czas reali-

zacji od 10 do 15 minut 

f) Koło Biznesu – czas realizacji 

od 10 do 20 minut 

g) Koła inne – czas realizacji od 

10 do 20 minut 

h) Drzewo rodziny – czas reali-

zacji od 15 do 20 minut 
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4.3.2. Sesja 2  

Cele sesji Rekomendowane działania  

(1 – 2 działania w trakcie danej 

sesji) 

Rekomendowane narzędzia 

 (1 – 2 narzędzia w trakcie danej se-

sji): 

 

Określenie zasobów i 

oczekiwań klienta 

a) Analiza posiadanych zasobów 

b) Określenie systemów i pełnio-

nych ról 

c) Określenie centrów życia 

d) Określenie występujących napięć 

pomiędzy rolami i systemami 

e) Decyzja co dalej, czy np. media-

cje, terapia lub inne formy 

wsparcia,  interwencje np. mob-

bing. Inne sposoby i rodzaje dzia-

łań 

a) Siedem zasad pracy z celami – czas 

realizacji od 4 do 7 minut 

b) Karta zasobów  – czas realizacji od 10 

do 20 minut 

c) Mapa systemów – czas realizacji od 

10 do 20 minut 

- Napięcia jako linie łączące 

- Wsparcie jako siła budująca 

d) Socjogram rodziny – czas realizacji od 

20 do 30 minut 

e) Socjogram relacji (wg modelu stan-

dardowego lub w formie figurek, kar-

teczek – opis narzędzia) 

f) Linia życia rodziny – czas realizacji od 

10 do 15 minut 

g) Linia rozwoju zawodowego – czas 

realizacji od 10 do 15 minut 

h) Zasoby 

- Koło Życia – czas realizacji od 10 do 

20 minut 

 -Koło Życia – czas realizacji od 10 do 

20 minut 

- Karta Zasobów – czas realizacji od 

10 do 20 minut 

- Potrzeby/wyzwania potrzeby we-

wnętrzne – wyzwania zewnętrzne) – 

czas realizacji od 10 do 15 minut 

i) Obszary do rozwoju lub zmiany 

Bilans zysków i strat – czas realizacji 

od 10 do 15 minut 

j) Wartości 

- Wnioskowanie moralne – Słoneczko, 

karteczki itp. – czas realizacji od 10 

do 15 minut 

- Koło wartości rodziny – czas reali-

zacji od 10 do 15 minut 

k) Relacje 

Osiem systemów życia – czas realiza-

cji od 20 do 30 minut 
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4.3.3. Sesja 3  

Cele sesji Rekomendowane działania  

(rekomendowane wszystkie do 

realizacji) 

Rekomendowane narzędzia 

 (1 – 2 narzędzia w trakcie danej se-

sji): 

 

Określenie celów na 

proces – kompetencji 

rozwijanych przez 

klienta 

a) Mini wykład wprowadzający w 

kryteria jakie musi spełniać do-

brze sformułowany cel 

b) Identyfikacja celów indywidual-

nych klienta 

c) Zdefiniowanie celów / rozwija-

nych kompetencji  przez klienta 

w wybranych systemach  przy 

wsparciu coacha z wykorzysta-

niem pojęć FBC  

d) Zdefiniowane, opisanie wskaźni-

ków oraz ustalenie oczekiwa-

nych wartości (opisowe lub 

liczbowe) przy wsparciu coacha 

z wykorzystaniem pojęć FBC 

e) Ustalenie przez klienta wstępne-

go planu działań i z wykorzy-

staniem zasobów posiadanych 

oraz identyfikacja potrzebnych 

zasobów 

f) Sformułowanie przez klienta 

celów w perspektywach i wy-

miarach , które klient może 

osiągnąć (strefy wpływu) 

 

a) Cel – kryteria 

Arkusz do weryfikacji czy cel jest 

dobrze sformułowany - od 5 do 10 

minut 

b) Weryfikacja celu indywidualnego 

Ścieżka Diltsa - od 15 do 20 minut 

c) Weryfikacja celów rodzinnych – w 

grupie 

- Konstelacje rodzinne w odniesie-

niu do celu (na ile bliski/ ważny lub 

daleki jest dla mnie ten cel) - od 15 

do 20 minut 

- Perspektywa 3D z przejściem na 

poszczególne pozycje - od 20 do 30 

minut 

- Przyciągająca przyszłość / Linia 

czasu dla celów indywidualnych - od 

20 do 30 minut 

d) Plan działań i zasoby dla celów i 

motywacja 

- Analiza pola sił Kurta Levina - od 

10 do 20 minut 

- Analiza zysków i strat – dla mnie, 

dla innych, dla nas - od 10 do 15 mi-

nut 

- Trzy pozycje - od 20 do 30 minut 

- Mapa celów - od 10 do 15 minut 

- Siatka celów - od 10 do 15 minut 
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4.3.4. Sesja 4  

Cele sesji Rekomendowane działania  

(rekomendowane wybrane 3 -4 do realiza-

cji) 

Rekomendowane narzędzia 

 (1 – 2 narzędzia w trakcie 

danej sesji): 

 

Formułowanie i za-

twierdzenie strategii 

działania 

a) Określenie wpływu ustalonych celów na 

zrównoważenie i satysfakcję R-P i P-R (Pra-

ca – Rodzina, Rodzina – Praca) oraz budo-

wanie kompetencji równoważenia P-R i R-P 

b) Wspierająca komunikacja jako element mo-

tywujący do  osiągania przez klienta celów i 

przeprowadzane działań 

c) Sporządzenie drzewa celów  

d) Doprecyzowanie celów 

e) Ustalenie działań realizowanych dla osią-

gnięcia wyznaczonych celów 

f) Uzyskanie równowagi (cele, działania 

wspierające, zależne) w ramach systemu, 

nad którym pracuje klient 

g) Rozpoczęcie pracy nad wybraną przez 

klienta kompetencją poprzez zmianę, mo-

dyfikację zachowań, postaw, przekonań 

a) Action plan - od 20 do 35 

minut 

b) Strategia Walta Disney’a - od 

20 do 35 minut 

c) Poziomy logiczne Dilts’a - od 

10 do 15 minut 

d) Etapy zmian - od 10 do 15 

minut 

 

4.3.5. Sesja 5 – 7 

Cele sesji Rekomendowane działania  

(rekomendowane wszystkie do 

realizacji) 

Rekomendowane narzędzia 

 (1 – 2 narzędzia w trakcie danej 

sesji): 

 

Realizacja celów i 

zadań w zakresie 

rozwoju kompetencji 

i osiągnięcia równo-

wagi w 3 systemach 

a) Podsumowanie dotychczaso-

wych działań i analiza uzyska-

nych doświadczeń 

b) Identyfikacja i ocena uzyskane-

go poziomu rozwoju wybra-

nych kompetencji 

c) Monitorowanie postępów oraz 

analiza realizacji oraz uzyska-

nych efektów 

d) Wprowadzanie działań korygu-

jących 

e) Badanie efektów i ewentualna 

modyfikacja strategii 

f) Ustalenie celów i działań na 

okres pomiędzy sesjami 

a) 5 pytań (czego mogę więcej, mniej, 

przestać, zacząć, inaczej robić, aby 

wesprzeć realizację celów rodziny) 

– 2 minuty 

b) Mój twój ląd - od 20 do 35 minut 

c) Typy osobowości  - od 20 do 35 

minut 

d) Karta zachwytów - od 10 do 15 

minut 

e) Radzenie sobie ze stresem, kontro-

lowanie emocji - od 10 do 15 mi-

nut 

f) Meta Mirror - od 20 do 35 minut 

g) Kotwice - od 15 do 20 minut 

h) Trzy pozycje  - od 20 do 35 minut 

i) Analiza transakcyjna - od 20 do 35 
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minut 

j) Koło konfliktów, mediacje - od 20 

do 35 minut 

k) Techniki komunikacyjne, komuni-

kat empatyczny – wspierające 

działania coacha 

4.3.6. Sesja 8  

Cele sesji Rekomendowane działania  

(rekomendowane wszystkie do rea-

lizacji) 

Rekomendowane narzędzia 

 (1 – 2 narzędzia w trakcie danej 

sesji): 

 

Zamykanie procesu 

coachingowego 

a) Utrwalenie nabytych kompetencji 

b) Podsumowanie procesu coachingo-

wego, osiągniętych efektów, sukce-

sów poprzez analizę zmian jakie do-

konał klient w ramach procesu coa-

chingowego 

c) Rozmowa o dalszym rozwoju kom-

petencji w obszarze samoregulacji 

d) Ewaluacja procesu coachingowego 

a) Karta Ustaleń - od 15 do 20 minut 

b) Karta Podsumowań - od 15 do 20 

minut 

 

 

4.4. Schemat etapów sesji coachingowej 

Struktura każdej sesji oparta jest o model GROW, który wyróżnia cztery podstawowe działania: 

GOAL – CEL  

Wskazanie konkretnego punktu, do którego chce się dotrzeć, pomaga się skupić na rozwiązaniu 

niż na samym problemie 

REALITY – RZECZYWISTOŚĆ  

Analiza bieżącej sytuacji coachowanego 

OPTIONS – MOŻLIWOŚCI  

Przypływ energii dzięki uzyskaniu jaśniejszego obrazu rzeczywistości 

WILL – WOLA  

Dokonanie wyboru tych działań, które coachowany zobowiązuje się faktycznie podjąć. 

 

Rekomendowana struktura każdej sesji opartej o model GROW obejmuje następujące działania i 

czynności: 

1. Zbudowanie relacji, sprawdzenie gotowości i zasobności klienta 

a. Sprawdzenie sytuacji 

b. Podniesienie i wzmocnienie zasobności 
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i. Podsumowanie osiągnięć i postępów. 

2. Ustalenie celu na sesję 

a. Określenie tematu – źródła do celów na sesję 

i. Omówienie bieżącego problemu 

ii. Omówienie i wyciągnięcie wniosków z eksperymentu zrealizowanego 

przez klienta pomiędzy sesjami (praca domowa) 

iii. Zastosowanie narzędzia diagnostycznych  

iv. Kontynuacja realizacji celów ustalonych na cały proces, podsumowanie 

postępów. 

b. Doprecyzowanie celu na sesję 

c. Określenie kryteriów dla wyznaczonych celów na sesję 

d. Wzmocnienie motywacji 

i. Odwołanie do wartości stojącej za celem 

3. Sytuacja obecna - eksploracja 

a. Opowiedz o tej sytuacji – stan obecny 

b. Określenie stanu docelowego 

c. Poszerzenie świadomości funkcjonowania np. w systemach 

d. Poziomy tożsamości, emocji, stanów, umiejętności 

4. Działania i interwencje 

a. Różnego rodzaju interwencje 

b. Identyfikacja zasobów 

c. Strategie realizacji celów, rozwiązywania problemów 

5. Ustalenie kroków / celów do realizacji 

6. Wzmocnienia motywacji do realizacji postawionych celów 

7. Sformułowanie zadań, eksperymentów do wykonania pomiędzy sesjami 

a. Zadane wyznaczone przez coacha 

b. Zadania wyznaczone sobie przez klienta 

8. Podsumowanie przez klienta uzyskanych efektów podczas sesji coachingowej 

 

 



41 
 

Literatura polecana 

 Barker, P. (1997). Metafory w psychoterapii. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

 Bronfenbrenner, U. (1981). Die ökologie der menschlichen Entwicklung. Stuttgart: Klett-Cotta. 

 Bronfenbrenner, U., Morris, P.A. (1998). The ecology of developmental process. W: Damon, 

W., Lerner, R.M. (red.). Handbook of child psychology. Vol.1.New York: Wiley. s. 993-1028. 

 Bugental, F. F. (1979). W poszukiwaniu autentyczności. W: K. Jankowski (red.), Przełom w 

psychologii.Warszawa: Czytelnik, s. 325-340. 

 Clutterbuck D. (2009). Coaching zespołowy. Poznań, Dom Wydawniczy REBIS 

 Czarkowska, L. (2010). Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu. Coaching 

Review nr 1/2010. 

 Dilts, R. (1995), Strategies of Genius, Volume One Meta Pubns. 

 Glasersfeld, E. (1996). Ueber Grenzen des Begreifens. Bern. Bernteil 

 Hall, C.S.,Lindzey, G., Campbell, J,B. (2006). Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe 

PWN. Warszawa  

 Herwig-Lempp, J., Schwabe, M. (2002). Soziale Arbeit. W: Wirsching, M., Scheib, P. (2002). 

Lehrbuch fuer Paar- und Familientherapie. Springer Verlag. Berlin. S. 475-488 

 Kleve, H. (1997). Soziale Arbeit als konstruktivistische Praxis. Anregungen für ein postmoder-

nes Verständnis von Sozialarbeit, in: Soziale Arbeit, 1997, Heft 7, S. 218 – 226;  

 Kulesza M., Surzykiewicz, J. (red.) (2013). Coaching społeczny. Innowacyjne techniki i narzę-

dzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warszawa, Difin. 

 Kulesza Marek, Kulesza Marta (2015). Coaching rodzinny – zarys koncepcji. W: M. Ozorow-

ski, J. Najda (red.), Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym. Łomża, Spes,.  

 Kulesza, M. (2013). Podstawy teoretyczne coachingu społecznego. (w). Kulesza, M., Surzykie-

wicz, J. (red.). Coaching społeczny. Innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym. Warszawa: Difin, 17-44 

 Kulesza, M. (2013a). Praca na zasobach rodziny jako podstawa modelu coachingu rodzinne-

go. W: J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.). Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych 

form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych. Warszawa. Diffin. 

 Kulesza, M. (2017). "Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedago-

gicznej". Difin. Warszawa 

 Kulesza, M., Kulesza, M. (2017). Wstęp. (w.). Marta Kulesza, Marek Kulesza (red.). "Studia 

nad rodziną", tom II 

 Mellibruda, J. (2011). Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Instytut Psychologii Zdrowia. 

Warszawa. 

 Plopa, M. (2004). Psychologia rodziny. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.  



42 
 

 Prochaska, J.,O., Norcross, J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza Transteore-

tyczna. Intytut Psychologii Zdrowia. Warszawa 

 Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (2009). Psychologia rozwoju człowieka. Wydaw-

nictwo Naukowe PWN.  

 Rogers, J. (2010), Coaching. Gdańsk, GWP. 

 Schlippe, A., Schweitzer, J. (1996). Lehrbuch der systematischen Therapie und Beratung. 

Goettingen: Vandenhoeck&Ruprecht. 

 Schneewind, K., A. (2010). Familienpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer 

 Surzykiewicz, J, Kulesza M. (red.) (2013). Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych 

form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych. Warszawa, Difin. 

 Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. War-

szawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej.  

 Thorpe S., Clifford J. (2007). Podręcznik coachingu.  Poznań, Dom Wydawniczy REBIS 

 Vickers A., Bavister S. (2005). Coaching. Gliwice, Wydawnictwo HELION 

 Wilson C. (2015). Nowy coaching biznesowy. Warszawa, MT Biznes sp. z o.o. 

  



43 
 

 

 

Załączniki 
wybrane materiały pomocnicze 

  



44 
 

Tabele kompetencji z rekomendowanymi narzędziami 

 Kompetencje procesowe i systemowe Rekomendowane narzędzia i tech-
niki coachingowe 

1 Sterowalność - znajomość i dostępność do posiada-
nych zasobów pozwalających sprostać stawianym 
wymaganiom 

• Karta zasobów 
• Socjogramy 
• Linia życia 
• Socjogram zasobów 

2 Zrozumiałość – umiejętność ustrukturowanie, prze-
widywanie i wytłumaczenia bodźców napływających 
w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i ze-
wnętrznego 

• Praca z przekonaniami 
• Koło SMEK 
• 5 pytań weryfikując przekonania  

3 Zarządzanie czasem. Organizacji pracy własnej • Metoda ABC - dla czasu - metoda Pareto 
• Role w systemach 
• Centra życia 

4 Znajomość faz rozwoju rodziny • Fazy rozwoju rodziny rodziny 
• Linia czasu (przeszłość, teraźniejszość, przy-

szłość) 
• Linia życia rodziny 

5 Znajomość faz rozwoju kariery • Fazy rozwoju kariery 
• Linia czasu (przeszłość, teraźniejszość, przy-

szłość) 

6 Znajomość własnych centrów życia • Centra życia 
• Poszukiwanie wartości 
• Koło wartości 
• Kwestionariusz zasobów HAUKA 

7 Znajomość własnych potrzeb i potrzeb innych osób 
funkcjonujących w systemach 

• Zasoby 
• Meta mirror 
• Poszukiwanie wartości 

8 Świadomość  własnej roli i funkcjonowania w po-
szczególnych systemach 

• Tabela ról i realizowane działania 
• Przywództwo sytuacyjne 
• Style zarządzania 

9 Świadomość  ilości poświęcanego czasu na realizacje 
poszczególnych ról (w systemach) 

• Tabela ról i realizowane działania 
• Expose szefa 

10 Świadomość występowania napięć związanym z daną 
rolą  i  występujących utrudnień w  wypełnianie obo-
wiązków wynikających z danej roli 

• Tabela, mapa ról 
• Ocena 360 stopni 
• Style zarządzania 

11 Świadomość przenoszenia  napięcia z jednego syste-
mu funkcjonowania do drugiego 

• Koło systemów i wzajemnego ddziaływania 
• Analiza mapy ról 
• Ocena 360 stopni 

12 Znajomość / świadomość  wpływu odżywiania, relak-
su, aktywności fizycznej i psychicznej na dobrostan 

• Koło Życia 
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13 Świadomość zjawisk zachodzących w procesie zmian • Etapy zmian, sposoby reagowania itp. 

14 Znajomość i świadomość  znaczenia pracy w budżecie 
domowym. Znajomość budżetu domowego 

• Struktura budżetu, napięcia, oczekiwania 
• Koło budżetu 

 

 Kompetencje osobiste Rekomendowane narzędzia i tech-
niki coachingowe 

1 Dążenie do rezultatu • Action plan 
• Skalowanie 

2 Elastyczność myślenia i działania. Akceptowanie za-
chowań, które często są postrzegane jako odmienne 
od powszechnie przyjętych 

• Typy osobowości kwestionariusz 
• Typy osobowości opis 

3 Samoświadomość siebie, swojego stylu zachowań, 
posiadanych zasobów i ograniczeń. Posiadać dokład-
ne rozeznanie swoich silnych i słabych stron oraz być 
gotowym je doskonalić 

• Poszukiwanie wartości 
• Zrównoważona karta wartości 
• Karta zasobów 
• Kwestionariusz wartości Hauka 
• Predyspozycje osobowościowe  

4 Podejmowanie decyzji • Strategia Walt'a Disney'a 
• Action plan 
• GROW – planowanie i weryfikacja działań 
• List od Anioła Stróża z przyszłości 
• Skalowanie 

5 Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie stresem. Kon-
trolowanie emocji i redukowanie napięć 

• Progresywna relaksacja mięśni według Ja-
cobsona 

• Trening autogenny Schultza 
• Bezpieczne miejsce 

6 Radzenie sobie z napięciami w związanym z daną rolą • Kotwice 

7 Rozwiązywanie problemów • Analiza pola sił Kurta Levina 
• Praca z pustym krzesłem 
• Strategia Walt'a Disney'a 
• GROW – planowanie i weryfikacja działań 
• Pytanie o cud 
• Praca z fantazją -  trzy dary 
• Praca z dwoma krzesłami  

8 Samodzielność i sprawczość, podejmowanie inicjaty-
wy 

• Zniekształcenia poznawcze (praca z irracjo-
nalnymi przekonaniami, błędy myślowe) 

9 Świadomość wpływu przekonań na podejmowane 
decyzje i działania 

• Zniekształcenia poznawcze (praca z irracjo-
nalnymi przekonaniami, błędy myślowe) 

10 Poczucie kontroli, samokontrola • Praca z przekonaniami 
• Semkz koło 
• Pytanie o CUD 
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• Zniekształcenia poznawcze (praca z irracjo-
nalnymi przekonaniami, błędy myślowe) 

11 Samoocena, zaufanie do samego siebie • Skala samooceny Rosenberga 
• Strategia Marii Magdaleny 
• Zniekształcenia poznawcze (praca z irracjo-

nalnymi przekonaniami, błędy myślowe) 
• Trzy pozycje 

12 Wytrwałość, konsekwencja w działaniu • GROW 
• Action Plan 

13 Gotowość do uczenia się, samorozwój • Praca z przekonaniami 
• Lista dowodów na to przekonanie, zeszyty 

dowodów, listy od anioła stróża, pocztówka z 
przyszłości 

14 Gotowość do zmian, zdolność do adaptacji • Typy osobowości 
• Praca na przekonaniach  
• Lista dowodów na to przekonanie, zeszyty 

dowodów, listy od anioła stróża, pocztówka z 
przyszłości 

• Trzy dary 
• Poziomy logiczne Dilts’a 

15 Sensowność – świadomość, że wymagania są wyzwa-
niami wartymi wysiłku i zaangażowania 

• Praca na przekonaniach  
• Lista dowodów na to przekonanie, zeszyty 

dowodów, listy od anioła stróża, pocztówka z 
przyszłości 

 

 Kompetencje społeczne Rekomendowane narzędzia i tech-
niki coachingowe 

1 Budowanie relacji w rodzinie, pracy, pomiędzy poko-
leniami 

• Socjogram relacji rodzinnych 
• Linia życia rodziny 

2 Komunikatywność w kanałach racjonalnym i emocjo-
nalnym 

• Pięć poziomów aktywnego słuchania  
• Metaprogramy 
• Model von Thun'a 
• Techniki komunikacyjne, ja, empatyczny, 

parafraza, przekonywanie 

3 Współpraca, współdziałanie dla osiągania celów • Przywództwo sytuacyjne 
• Strategia Walt'a Disney'a 

4 Negocjowanie • Thomas Kilmann Conflict Mode 
• Przywództwo sytuacyjne 

5 Rozwiązywanie konfliktów • Thomas Kilmann Conflict Mode 
• Meta Mirror 
• Metaprogramy 
• Praca z pustym krzesłem 
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6 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami • Analiza transakcyjna 
• Meta Mirror 

7 Empatia, wrażliwość na potrzeby innych osób • Analiza transakcyjna 
• Model von Thun'a 
• Techniki komunikacyjne, ja, empatyczny, 

parafraza, przekonywanie 

8 Dotrzymywanie obietnic • Praca z przekonaniami (analiza korzyści) 

9 Mediowanie • Koło konfliktów 

10 Asertywność • Analiza transakcyjna 
• Techniki komunikacyjne, ja, empatyczny, 

parafraza, przekonywanie 
• Praca z pustym krzesłem (przygotowanie na 

rozmowę) 

11 Otwartość i gotowość do rozmawiania o ważnych 
tematach zawodowych i w domu 

• Analiza transakcyjna 

12 Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej • Analiza transakcyjna 
• Techniki komunikacyjne, ja, empatyczny, 

parafraza, przekonywanie 

13 Informowanie o sobie, swoich emocjach • Techniki komunikacyjne, ja, empatyczny, 
parafraza, przekonywanie 
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Wybrane narzędzia coachingowe 

Etapy sesji coachingowej 
1. Zbudowanie relacji, sprawdzenie gotowości i zasobności klienta 

i. Sprawdzenie sytuacji 
 Co się wydarzyło? 
 Jak się czujesz, jakie myśli masz w głowie? 

ii. Podniesienie i wzmocnienie zasobności 
 Podsumowanie osiągnięć i postępów. 

 
2. Ustalenie celu na sesję 

a. Określenie tematu - źródła 
i. Bieżący problem 

ii. Wnioski z eksperymentu pomiędzy sesjami (praca domowa) 
iii. Narzędzia diagnostyczne (Koło Życia, Siatka celów, kwestionariusze, koła 

identyfikujące poziom satysfakcji itp.) 
iv. Kontynuacja realizacji celów ustalonych na cały proces, podsumowanie 

postępów. 
 Czego chcesz? 
 Z czym przychodzisz? 
 Czego potrzebujesz w związku z tym problemem? 

b. Doprecyzowanie celu 
 Kiedy dokładnie ci to potrzebne? 
 Co jest ci potrzebne żeby wybrać? 
 Co to znaczy …. 
 Co chcesz zmienić? 
 Jaki chcesz być? 
 Czego chcesz w zamian? 

c. Określenie kryteriów na cel 
 Po czym poznasz, że osiągnąłeś ten cel? 
 Po czym poznasz, że jesteś gotowy wejść w ten obszar? 
 W jaki sposób zmierzysz …? 
 Po czym poznasz, że już wiesz? 

d. Wzmocnienie motywacji  - odwołanie do wartości stojącej za celem 
 Co wartościowego uzyskasz jak zrealizujesz ten cel?  
 Jak osiągniesz to czego chcesz, co jeszcze w twoim życiu rozwinie 

się, zmieni na lepsze? 
 Jak się wtedy poczujesz? 
 Co będziesz czuł jak to osiągniesz? 
 Jakie myśli będziesz miał głowie? 

 
3. Sytuacja obecna - eksploracja 

a. Opowiedz o tej sytuacji – stan obecny 
b. Określ stan docelowy 
c. Poszerzenie świadomości (linie życia, fazy rozwoju, kwestionariusze osobowo-

ściowe, wybory ról). Mini warsztaty wprowadzające z zagadnienia. 
d. Tożsamość, emocje, stany, umiejętności 

 Co czujesz? Kim jesteś? 
 Jak wyobrażasz sobie stan najkorzystniejszy dla ciebie? 
 Co cię wtedy motywowało? 
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 Co cię powstrzymuje? 
 

4. Działania i interwencje 
a. Różnego rodzaju interwencje, praca z przekonaniami, meta pozycje. 
b. Identyfikacja zasobów 

 Kto, co może ci w tym pomóc? 
 Jakie masz zasoby aby wzmacniały .? 
 Czym dysponujesz do …? 
 Jakie twoje zdolności, umiejętności, zasoby pomogą ci osiągnąć to 

czego pragniesz? 
 Jak najlepiej i kiedy wykorzystasz te zdolności?  

c. Strategie 
 Jakie masz sposoby radzenia sobie z …? 
 Kiedy poczujesz jak ten scenariusz się spełni? 

 
5. Ustalenie celów do realizacji 

 Czym chcesz się zająć? 
 Kiedy zaczniesz? 
 Co możesz zacząć robić? (co chcesz lub co zaczniesz) 
 Co możesz przestać robić? 
 Co możesz więcej robić? 
 Co możesz mniej robić? 
 Co możesz robić inaczej? 

 
6. Wzmocnienia motywacji do realizacji celów 

 Co uzyskasz jak to osiągniesz? 
 Co się stanie jeśli tego nie zrobisz? 
 Co się stanie jeśli to zrobisz? 
 Co się nie stanie jeśli to zrobisz? 
 Co się nie stanie jeśli tego nie zrobisz? 
 Kim będziesz jak osiągniesz, to czego pragniesz? 

 
7. Zadania, eksperymenty do wykonania pomiędzy sesjami 

a. Zadane wyznaczone przez coacha 
b. Zadania wyznaczone sobie przez klienta 

 
8. Podsumowanie 

 W jakim stopniu osiągnąłeś swój cel? 
 Jak się czujesz? Co myślisz? 
 Z czym wychodzisz? 
 Co dla siebie zyskałeś istotnego? 
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Przyciągająca przyszłość / Action plan 
INSTRUKCJA 
Doświadczenie służy do emocjonalnego sprawdzenia prawidłowości celu i wzbudzenia poczucia 
jego realności 
Ćwiczenie realizowane jest w formie chodzonej.  
 

1. Określenie celu. 
2. Wizualizacja celu. 
3. Umiejscowienie obrazu osiągniętego celu na linii czasu. 
4. Dojście do celu. 
5. Cel. 
6. Powrót do teraźniejszości.  
7. Teraźniejszość   

 
1. Określenie celu. 
Określ swój cel, który masz zamiar osiągnąć, w jakim czasie chcesz go osiągnąć (na przykład w 
ciągu pięciu lat).  
 

2. Wizualizacja celu. 
Wyobraź sobie samego siebie w sytuacji, kiedy ten cel już osiągnąłeś.  
Czy w tym obrazie chcesz jeszcze coś poprawić?  
 

3. Umiejscowienie obrazu osiągniętego celu na linii czasu. 
Wyobraź sobie przed sobą linię przyszłości. W którym miejscu na tej linii możesz umiejscowić 
obraz osiągniętego celu.  
W jakiej odległości od ciebie znajduje się Twój cel? (ok. 2-3 m) 
 

4. Dojście do celu. 
Idź powoli po linii czasu do swojego celu, zwracając uwagę na zmianę odczuć w miarę posuwa-
nia się naprzód. Zaznacz miejsca, w których masz niejasne, lub negatywne odczucia. Możesz w 
tych miejscach wystąpić z linii czasu i wychodząc na drugą pozycję przesłać sobie potrzebne 
możliwości (zasoby). 
 

5. Cel. 
Wejdź w twoim wyobrażeniu do obrazu twojego celu. Zwróć uwagę na wszystkie wrażenia sen-
soryczne. Czy wszystko jest w porządku. Jeżeli masz odczucie, że chcesz jeszcze coś poprawić. 
Masz możliwość wyjścia na drugą pozycję, które powinna być nieco oddalona w kierunku  przy-
szłości i przesłać sobie potrzebne możliwości.  
Po uzyskaniu i sprawdzeniu wszystkich możliwości, stojąc w miejscu osiągniętego celu wyobraź 
sobie siebie w teraźniejszości. Co chciałbyś przekazać tej osobie?  
 

6. Powrót do teraźniejszości. 
Po zakotwiczeniu uczuć związanych z osiągniętym celem, wracaj powoli do teraźniejszości. 
Zwracaj uwagę na zmieniające się odczucia. W przypadku negatywnych odczuć możesz je skory-
gować. Powrót od celu do teraźniejszości wykonywany jest w formie coafania się, czyli klient jest 
cały czas twarzą do celu 
 

7. Teraźniejszość 
Jak pociągający jest teraz twój cel?  
Jakie są Twoje wspomnienia z przyszłości? 
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Aktywne słuchanie 

 

Odzwierciedlanie 
• Proste powtórzenie tego, co zostało właśnie powiedziane 
• Odzwierciedlenie również charakteru wypowiedzi (tempo, tembr głosu itp.) 

 
Podsumowywanie 

• W przypadku jak podawana jest duża ilość informacji na raz. 
• Wybór tych, które wydają się mieć największe znaczenie lub były powtórzone kilka razy. 

 
Wyjaśnianie 

• Parafrazowanie wypowiedzi ujęte własnymi słowami. 
• Ma to charakter ukierunkowywania 

 
 
 

Protokół przyzwolenia 

 

1. Rozwiązywanie konfliktów: 
Czy, mogę ci powiedzieć? 
 

2. Poczucie wysłuchania: 
Czy mogę coś do tego dodać? 
 

3. Przekazywanie informacji zwrotnych 
Mogę się podzielić z tobą moimi spostrzeżeniami? 
 

4. Poszanowanie granic 
Czy mogę coś zasugerować? 
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Koło życia  

INSTRUKCJA 

Poniższe pytania i stwierdzenia pomogą Ci w odkryciu tego, co dzieje się w całym Twoim życiu oraz 

stworzeniu wizji tego jak chcesz aby każdy z wybranych przez Ciebie obszarów funkcjonował. Za-

stanów się przez chwilę nad każdym z pytań, możesz je odnieść do poszczególnych obszarów wy-

mienionych poniżej lub zadać sobie swoje własne pytania. 

Rekomendowane obszary: 

(1) Pieniądze i finanse 

(2) Rozwój osobisty 

(3) Kariera 

(4) relaks, czas wolny 

(5) Zdrowie i 

(6) kondycja fizyczna 

(7) Życie uczuciowe / inne ważne 

(8) Środowisko / otoczenie (praca, dom, położenie, samochód, meble, powietrze etc) 

Obszary powyższe propozycję. Klient sam może określić o czym chce rozmawiać i nad czym za-

stanawiać, co jest dla niego ważne. 

Po określeniu ocen  na skali 1-10, klient zaznacza poziomy satysfakcji na kole dla zwizualizowa-

nia różnic. Klient wskazuje dla każdego obszaru poziom obecny oraz poziom oczekiwany. Dla 

obu poziomów opisuje jak jest obecnie i co będzie inaczej dla poziomu oczekiwanego. 

Pytania pomocnicze (uzupełniające) 

 Na skali od 1 do 10, gdzie 10 jest ocena najwyższą, określ w jakim stopniu jesteś usatys-

fakcjonowany w każdym z obszarów. 

 Jak wygląda ten obszar w chwili obecnej? 

 Jak wyglądałby na 10? Co byś miał? Jak byś się czuł? Wyobraź sobie, że to już masz (na 

10) Przeżyj ten dzień 

 Co zmieniłaby wysoka ocena wystawiona temu obszarowi – w innych obszarach? 

 Jakie talenty/ zasoby/ umiejętności j/ wiedzę już posiadasz w tym obszarze? Jakich masz 

sprzymierzeńców? Jakie są Twoje mocne strony? 

 Jakie jest główne Twoje przekonanie związane z tym obszarem? Przekonanie twojej ro-

dziny / kultury z jakiej się wywodzisz? 

 Co trudnego jest w tym? Jak ten obszar wygląda teraz? 

 Kogo znasz kto osiągnął bardzo wiele w tym obszarze? Co by tobie doradził? 

 Wymień kilka sposobów, które mógłbyś wykorzystać by pozyskać potrzebne Ci zasoby w 

tym obszarze 

 Co możesz zrobić aby ten obszar zyskał wyższą ocenę? 

 Kiedy zaczniesz i od czego zaczniesz? 
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Koło pracy 

INSTRUKCJA 

Koło pracy rysuje się według tej samej zasady, co koło życia. Klient zastanawia się, czego potrze-

buje, żeby jego zadowolenie z pracy było większe. Co musiałoby się zmienić, aby satysfakcja z 

pracy wzrosła? Coach zadaje pytanie klientowi: ”Która z dziedzin jest dla Ciebie najważniejsza? 

 Po określeniu ocen  na skali 1-10, klient zaznacza poziomy satysfakcji na kole dla zwizualizowa-

nia różnic. Klient wskazuje dla każdego obszaru poziom obecny oraz poziom oczekiwany. Dla 

obu poziomów opisuje jak jest obecnie i co będzie inaczej dla poziomu oczekiwanego 

Eksplorowane obszary to: 

 Zarządzanie czasem 

 Przywództwo 

 Rozwiązywanie problemów 

 Planowanie i opracowanie budżetu 

 Praca zespołowa 

 Delegowanie zadań 

 Komunikacja 

 Zarządzanie zmianą 

 Udzielanie informacji zwrotnych 

 Monitorowanie realizacji celów i zadań 

 Określanie zasad i zachowań akceptowalnych i nieakceptowalnych 
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Fazy cyklu życia rodziny 

1.Faza narzeczeństwa  

 Jest to okres, w którym młodzi ludzie uczą się siebie nawzajem; poznają siebie, swoje oczekiwa-

nia, planują przyszłość, określają ważniejsze posunięcia życiowe. Dziś ten okres jest często skra-

cany przez nieplanowaną ciążę, która staje się zasadniczym powodem zawarcia małżeństwa lub 

podjęcia decyzji o pozostawaniu w związku /konkubinat/.  

Dla młodej rodziny jest to pierwszy ważny kryzys, który ma konsekwencje w przyszłości m.in. w 

podziale ról, komunikacji, podziale odpowiedzialności. 

2. Faza wczesna małżeństwa  

 Istotnym momentem, rozpoczynającym małżeństwo jest ślub – jest to rytuał przejścia; bez niego 

nie mogą połączyć się dwa różne systemy rodzinne, z których pochodzą małżonkowie.Od tej 

pory wyniesione z domu nawyki, umiejętności, sposoby rozwiązywania problemów będą pod-

dawane weryfikacji poprzez konfrontację oczekiwań, nastawień wobec małżeństwa z rzeczywi-

stością.  

Im bardziej znane są wcześniej małżonkom ich rodziny pochodzenia, im mniejsze różnice śro-

dowiskowe, wzorce rodzinne / system komunikacji, hierarchii ról, sprawowania władzy, okazy-

wania uczuć/, tym większe szanse na porozumienie się małżonków w trudnych sytuacjach ży-

ciowych. 

3. Rodzina z małymi dziećmi  

Dotąd wypracowane między małżonkami sposoby porozumiewania się były obliczone na ich 

dwoje. W chwili urodzenia się dziecka pojawia się „ten trzeci lub ta trzecia”, który może wzbu-

dzać zazdrość. Młodzi małżonkowie muszą przesunąć się do następnej generacji.  

Rodzina przeżywa w tej fazie kryzys dojrzałości rodzicielskiej i przechodzi sprawdzian siły 

związku.  

Do następnej generacji muszą przesunąć się również inni członkowie systemu rodzinnego; ro-

dzice młodych rodziców stają się dziadkami, rodzeństwo ciotkami i wujami. Wszyscy oni chcą 

mieć swój wpływ na np. imię pierworodnego, sposób jego odżywiania, ubierania, wychowywa-

nia. W tej fazie najczęściej występujące trudności to: 

- walka o przejęcie odpowiedzialności, 

- niezdolność do ustanawiania granic 

- ustalanie zbyt sztywnych granic 

- trudności z przyjmowaniu ról 

- nadmierne rozpieszczanie lub nadmierny rygoryzm wobec dzieci.  

 

4. Faza dojrzewania dzieci  

Jest to trudny czas dla rodziny; czas próby sił między rodzicami a dziećmi przygotowującymi się 

do dorosłości. Tu najczęściej dochodzi do popełniania całej masy błędów wychowawczych, bo 

nie wiadomo jak traktować dzieci- młodzież. Do tej pory dziecko było całkowicie zależne od ro-

dziców – teraz chce realizować swoje pomysły na życie, chce mieć swoje niezależne poglądy. 

Większego znaczenia nabiera dla niego grupa rówieśnicza, a wzmożony krytycyzm wyostrza 

wady rodziców.   

Rodzice stają przed koniecznością zaakceptowania faktu, że nie są już absolutnym autorytetem 

dla swego dziecka. Muszą też uelastycznić swoja postawę rodzicielską tak, aby stworzyć dziecku 

przestrzeń do bezpiecznego eksperymentowania z samodzielnością.  
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W tej fazie odzywają się nierozwiązane problemy z poprzednich faz. Konflikt między starszym a 

młodszym pokoleniem odbija się także na funkcjonowaniu małżonków. Dochodzi do tworzenia 

się koalicji między którymś z małżonków a dzieckiem, co wpływa destrukcyjnie na całą rodzinę. 

Zacierają się granice w pełnionych przez poszczególnych członków rolach, co komplikuje hierar-

chię rodzinną i system egzekwowania norm. 

W rodzinach, gdzie występuje lęk przed bliskością i lęk przed opuszczeniem przez dzieci – dzieci 

wytwarzają symptomy. 

Tak objawiający się kryzys fazy dojrzewania dzieci może w znacznym stopniu nakładać się na 

chęć zaspokojenia ciekawości dotyczącej narkotyków. W tej fazie dorośli często szukają pomocy 

psychologów, pedagogów; problemem przez nich zgłaszanym jest m.in. lęk przed narkomania 

dziecka. W systemie rodzinnym eksperymentowanie z narkotykami często pełni funkcję zastęp-

czą wobec ukrytego, właściwego problemu. 

5. Faza odchodzenia dorosłych dzieci z domu.  

Odchodzenie dorosłych już dzieci z domu rodzinnego jest trudne i dla nich samych, i dla rodzi-

ców. Nieodpowiednio rozwiązane kryzysy z poprzednich faz mogą w tej fazie przyjąć postać 

kryzysu rozstawania się z pełnionymi do tej pory rolami: odpowiedzialnych, poświęcających się 

rodziców, czy niesamodzielnych dzieci.  

Często rodzice boją się zostać sami ze sobą, bo jako małżonkowie nie mają sobie nic do zaofero-

wania. Jeśli w systemie rodzinnym ukształtowały się koalicje – dzieci mogą nieświadomie wejść 

w rolę strażników status quo, kosztem swojej dojrzałości /np. zostając narkomanem/. Rodzice 

usiłują zatrzymać dzieci, aby uniknąć poczucia pustki, przygnębienia, apatii / taki stan towarzy-

szy przede wszystkim kobietom, które poświęciły się wychowywaniu dzieci/. 

6. Faza „pustego gniazda”  

 Jest to okres przechodzenia rodziców na emeryturę i starości; czas odpoczynku po zrealizowa-

niu podstawowych zadań życiowych i rodzinnych. Muszą poradzić sobie z przejściem do kolejnej 

generacji i przyjęciem roli dziadków. Teraz jest czas na odrodzenie się związku między małżon-

kami, na nowe aktywności, na realizację marzeń i planów . na które dotychczas nie było miejsca. 

O ile dopisuje im zdrowie- dziadkowie czują się potrzebni systemowi rodzinnemu, m.in. zajmują 

się wnukami. Jednak w tej fazie często chorują  i wtedy istnieje konieczność opiekowania się 

nimi przez dzieci.   

Kryzysem tej fazy jest samotność, gorsze warunki ekonomiczne, śmierć współmałżonka i lęk 

przed własnym odejściem. 

 

 

  



57 
 

Cel 
Na czym ci 

zależy? 

Rzeczywistość 
Co się dzieje 

obecnie? 

Możliwości 
Co mógłbyś 

zrobić? 

Wola 
Co zamierzasz 

zrobić? 

Model coachingowy GROW 

 
GOAL – CEL 
Wskazanie konkretnego punktu, do którego 
chce się dotrzeć, pomaga się skupić na rozwią-
zaniu niż na samym problemie 
 

• Na czym ci zależy? 
• Jakie wyznaczasz ramy czasowe? 
• Ma którym miejscu na skali os 1 do 10 

chciałbyś się znaleźć? 
• Wyobraź sobie, że osiągnąłeś ten cel 

– Jak się przedstawia sytuacja? 
– Jak się czujesz? Co czujesz, jakie emocje, jakie masz myśli? 
– Co ludzie do ciebie mówią? 
– Jakie korzyści osiągasz, zdobywasz? 

• Co chcesz osiągnąć w perspektywie 5lat/1 roku/ 3 miesięcy? 
• Jak zdefiniowałbyś swój cel, gdybyś miał go wyrazić zaledwie kilkoma słowami? 
• Na których aspektach, elementach tak naprawdę chcesz się skupić? 
• Skąd będziesz wiedział, że osiągnąłeś cel? 
• Na czym tak naprawdę by ci zależało, gdybyś żył świecie  idealnym? 
• Opisz ten cel w ujęciu poziomów Dilts’a 

 
REALITY – RZECZYWISTOŚĆ 
Analiza bieżącej sytuacji coachowanego 
 

• Co się dzieje w tej chwili? 
• Na ile jest to dla ciebie ważne? 
• Gdyby przyjąć, że wartość 10 symbolizuje sytuację idealną, jak oceniłbyś swoje położe-

nie w tej chwili? 
• Jaki wpływ ma to na ciebie i na twoje odczucia? 
• Co ci się udało dotychczas zrobić? 
• Na kogo jeszcze ta sytuacja ma wpływ? 
• Jakie działania podejmujesz, żeby przybliżyć się do wyznaczonego celu? 
• Które z podejmowanych przez ciebie działań utrudniają ci osiągniecie celu? 

 
OPTIONS – MOŻLIWOŚCI 
Przypływ energii dzięki uzyskaniu jaśniejszego obrazu rzeczywistości 
  

• Jakie masz możliwości? 
• Co jeszcze mógłbyś zrobić? 
• Co jeszcze? 
• Gdyby istniała jeszcze jakaś możliwość, to jak by się przedstawiała? 
• Co sprawdzało się w przeszłości? 
• Jakie kroki mógłbyś poczynić? 
• Co mógłby zrobić ktoś inny na twoim miejscu? 
• Wyobraź sobie, ze osiągnąłeś swój cel. Spójrz za siebie i opowiedz, jak do tego punktu 

dotarłeś. 
• Kto mógłby ci pomóc w osiągnięciu tego celu? 
• Gdzie mógłbyś szukać niezbędnych informacji? 
• Co możesz zacząć robić? 
• Co możesz przestać robić? 
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• Co możesz więcej robić? 
• Co możesz mniej robić? 
• Co możesz robić inaczej? 
• Co się stanie jeśli tego nie zrobisz? 
• Co się stanie jeśli to zrobisz? 
• Co się nie stanie jeśli to zrobisz? 
• Co się nie stanie jeśli tego nie zrobisz? 

 
WILL – WOLA 
Dokonanie wyboru tych działań, które coachowany zobowiązuje się faktycznie podjąć. 
 

• Co zamierzasz z tym zrobić? 
• Kiedy zamierzasz to osiągnąć? 
• Kiedy? 
• Ile będzie cię kosztować podjęcie tego typu działań? 
• Co mógłbyś zrobić, żeby bardziej się zaangażować? 
• Czy mógłbyś robić więcej? 
• Ile więcej mógłbyś robić? 
• Jak dużo więcej mógłbyś robić? 
• Jak częściej mógłbyś robić? 
• Gdzie zamierzasz tego szukać? 
• Z kim zamierzasz w tej sprawie rozmawiać? 
• Co jeszcze mógłbyś zrobić? 
• Na ile czujesz się w to zaangażowany? 
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Pytanie o cud  

To technika wywodząca się z tzw. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR, z ang. solu-

tion focused brief therapy - SFBT). Jej istotą jest wyobrażenie sobie (wizualizacja) sytuacji, w któ-

rej dany problem zostanie rozwiązany.  Technika taka przydatna jest w sytuacji  

 

INSTRUKCJA 

 

Wyobraź sobie, że pewnego dnia po zrobieniu wszystkich tych rzeczy, które robisz tak jak sobie 

zaplanowałeś/łaś  (pauza), wieczorem kładziesz się spać. Zasypiasz (pauza). Podczas snu wydarza 

się cud. Cud, który polega na tym, że Twoje problemy zostały pomyślnie rozwiązane (pauza). Tak 

po prostu. Ale ponieważ ten cud wydarzył się w nocy, to Ty o tym nie wiesz. Budzisz się rano (pau-

za).  

Pytania naprowadzające 

 Po czym poznasz, że ten cud miał miejsce?  

 Co w Twoim życiu będzie wyglądało wówczas inaczej? 

 Jak będzie wyglądał Twój cały dzień, kiedy cud się wydarzy? 

 Co będziesz robił innego od rana? Jak? Z kim? Gdzie? Po co? 

 Co zmieniło się w Twoim zachowaniu? 

 Co zmieniło się w zachowaniu innych? 

 

Co możesz zrobić „teraz” żeby zacząć drogę do Twojego cudu? Jaki jest Twój pierwszy 

krok? 
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EXACT – model wyznaczania celów 

 
Określenie punktu docelowego jeszcze przed rozpoczęciem podróży. 
E – Jednoznaczny (Explicit) – Jedno zagadnienie, kilka słów 
X – Fascynujący (eXciting) – Osadzony w pozytywnym kontekście, inspirujący 
A – Wymierny (Assessable) – podlegający pomiarom, dający się zmierzyć 
C – Ambitny (Challenging) – Celujący w ideał, wymagający wysiłku 
T – Osadzony w czasie (Time-framed) – Przewidziany na 3 do 6 miesięcy 
 
Dobrze zdefiniowany cel powinien być: 

1. pozytywnie sformułowany 
2. samodzielnie osiągalny 
3. sformułowany specyficznie 
4. ekologiczny 
5. motywujący 

  
Pytania pomagające w dobrym określeniu celu: 
Ad 1. pozytywne sformułowanie- bez negacji i porównań 

• Co chciałbyś zamiast..........? 
• Co osiągniesz, zrobisz, kiedy osiągniesz.........? 
• Co będziesz miał, czego wcześniej nie miałeś? 

 
Ad 2. samodzielnie osiągalny - cel powinien być odpowiednio duży 

• Czy potrafisz ten cel sam osiągnąć? 
• Czego potrzebujesz, żeby osiągnąć........? 

 
Ad 3. specyficznie sformułowany - sprawdzenie kontekstu, miejsca, czasu 

• Po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel? 
• Wyobraź sobie, że osiągnąłeś......? 
• Kiedy chcesz osiągnąć swój cel? 
• Co czujesz? Co widzisz?..... 

 
Ad 4. ekologiczny 

• Co się stanie, kiedy osiągniesz ......? 
• Jaki wpływ miałoby osiągnięcie celu na inne sfery twojego życia? 
• Czy twój cel zgadza się z twoimi  zasadami? 

 
Ad 5. Motywujący 

• Co jest w osiągnięciu tego celu ważne dla ciebie? 
• Co jest w nim najlepsze? 
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Model SMART – kryteria dla celu 

SPECYFICZNY, KONKRETNY  (SPECYFIC AND CLEAR) 

Pytania: 

1. Czego dokładnie chcesz?  

2. Kiedy dokładnie chcesz to uzyskać? 

3. Jak będzie wyglądać sytuacja, gdy osiągniesz swój cel? 

4. Określ rozsądne ramy czasowe dla swojego celu i powiedz mi dokładnie, co 

chcesz    do tego czasu osiągnąć? 

5. Bądź bardziej konkretny: jakiego rezultatu oczekujesz? 

 

MIERZALNY, WYMIERNY (MEASURABLE) 

Pytania:  

1. Wyznacz kryterium, po którym poznasz, że cel został osiągnięty? 

2. W jaki sposób zmierzysz, czy cel został osiągnięty? 

3. Określ po czym rozpoznasz, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu? 

 

OSIĄGALNY (ATTAINABLE, ACHIEVABLE ) 

Pytania: 

1. Czy jest to cel, który możesz zrealizować? Czy w praktyce można go osiągnąć? 

2. Gdzie mogę znaleźć zasoby? 

3. Czy istnieją jakieś trudności lub okoliczności, które mogą przeszkodzić Ci w osiągnię-

ciu tego celu? 

4. Czy ten cel zależy od decyzji innych osób?  Jak możesz wpłynąć na innych, by pomogli 

Ci go osiągnąć? Jak mógłbyś go przeformułować, by zależał tylko od Ciebie? 

 

ZGODNY ZE MNĄ, ODPOWIEDNI DLA MNIE, ISTOTNY (RELEVANT) 

Pytania: 

1. Jaką masz motywację do osiągnięcia tego celu? 

2. Dlaczego jest to dla Ciebie takie ważne? 

3. Czy cel jest spójny z Twoimi wartościami? 

4. Z czego jesteś gotowy zrezygnować, co wyrzucić ze swojego planu dnia, by popraco-

wać nad osiągnięciem tego celu? 

5. Jak zmieni się Twoje życie, gdy go już zrealizujesz? 

6. Czy jest coś, co Cię powstrzymuje? 

7. W skali od 1 do 10, jak ważne jest dla Ciebie osiągnięcie tego celu? 

 

TIME SPECYFIC – OKREŚLONY, OSADZONY W CZASIE (TIME DIMENSIONED ) 

Pytania: 

1. Kiedy zrealizujesz ostatecznie swój cel? 

2. Kiedy zaczniesz? 

3. Jak często masz wykonywać pracę na rzecz jego realizacji? 

4. Kiedy masz przestać go realizować? 
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Siedem zasad pracy z celami 

1. Mów, czego chcesz, nie, czego chcesz uniknąć  
a. Czego chcę zamiast? 
b. Co mi to da? 

 
2. Stawiaj sobie cele stymulujące i realne 

a. Czy ten cel jest osiągalny? 
b. Czy ten cel jest stymulujący? 

 
3. Wpływaj na rezultat bezpośrednio 

a. Czy ten cel jest pod moja kontrolą? 
b. Co będę robił, aby go osiągnąć? 

 
4. Zmierz swój postęp 

a. Jak będę mierzył mój postęp? 
b. Jaki poziom zmian chcę uzyskać? 

 
1. Sprawdź swoje zasoby 

c. Jakie mam zasoby? 
d. Jak mogę dostać więcej pomocy? 

 
5. Oblicz koszt 

a. Jakie są pozytywne cechy stanu obecnego? 
b. Jaki będzie koszt osiągnięcia celu i czy chcę go zapłacić? 

 
2. Sporządź plan działania 

a. Jakie są mniejsze specyficzne cele, które umożliwią mi realizację głównego 
celu? 
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Analiza wartości Hauka 

• Cel: identyfikacja świata wartości 

• Narzędzie można stosować w formie pisemnej (dając do wypełnienia klientowi) lub wspólne 

omówienie (rozmowa) 

• Klientowi przedstawiona jest lista osobistych wartości –  KROK PIERWSZY po pierwsze 

klient musi się ustosunkować do poziomu ważności poszczególnych wartości od 0 – całkowi-

cie nieważne do 10 – bardzo ważne (zobacz tabelę 1); 

• KROK DRUGI – klient zaznacza jak bardzo zadowolony jest obecnie z realizowaniem swoich 

wartości od 0 – całkowicie niezadowolony do 10 – bardzo zadowolony zobacz tabelę 1); 

• KROK TRZECI– klient odpowiada na serię pytań, która pokazuje, jaką role odgrywają po-

szczególne wartości w życiu klienta ; 

Pytania do kroku trzeciego 

1. Postępuję raczej kierując się swoimi pragnieniami, potrzebami niż wartościami 

2. Jestem świadomy swoich wartości, ale nie postępuje według nich 

3. Staje się świadomy swoich wartości dopiero wtedy jak nie mogę ich urzeczywist-

nić 

4. Chociaż staram się postępować zgodnie z moimi wartościami, często mi to nie 

wychodzi.  

5. Z niektórymi sytuacjami radziłbym sobie o wiele lepiej jakbym nie kierował się 

swoimi wartościami 

6. Jestem świadomy swoich wartości i staram się postępować według nich 

7. Jeżeli uda mi się zrealizować jedną z moich centralnych wartości, odczuwam ra-

dość i dumę 

8. Moje wartości pomagają mi odnaleźć sens 

9. Często muszę bardzo walczyć o urzeczywistnienie moich podstawowych wartości 

10. Jeżeli nie udaje mi się zrealizować swoich wartości centralnych, odczuwam smu-

tek i obwiniam samego siebie 

11. Mam trudności w cieszeniu się z realizacji moich centralnych wartości 

12. Kiedy nie realizuję moich podstawowych wartości, przeżywam poważny kryzys.  

13. Bez realizacji moich centralnych wartości mam poczucie porażki życiowej.  
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MOJE OSOBISTE WARTOŚCI KROK PIERWSZY (0-
10) 

KROK  DRUGI  (0-10) 

DOBRE RELACJE Z INNYMI LUDŹMI   

WEWNĘTRZNA HARMONIA   

SPOŁECZNY WPŁYW   

ZABAWA/PRZYJEMNOŚĆ   

WOLNOŚĆ MYŚLENIA   

WOLNOŚĆ POSTĘPOWANIA   

DUCHOWOŚĆ   

PRZYNALEŻNOŚĆ   

ZDROWIE   

PRZYGODA   

POCZUCIE SENSU ŻYCIA   

POGODA DUCHA   

DOBROBYT   

INTERESUJĄCY ZAWÓD   

SZACUNEK DO SAMEGO SIEBIE   

SZACUNEK DLA INNYCH   

KREATYWNOŚĆ   

TRADYCJE   

MIŁOŚĆ   

SAMODYSCYPLINA   

WYSOKI MATERIALNY STANDARD ŻYCIA   

WYSOKI STATUS SPOŁECZNY   

SPÓJNOŚĆ Z NATURĄ   

MĄDROŚĆ   

WŁADZA   

PRZYJAŹŃ   

SPOŁECZNA SPRAWIEDLIWOŚĆ   

NIEZALEŻNOŚĆ/Autonomia   

TOLERANCJA   

SKROMNOŚĆ   

POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO   
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POKORA   

ŚMIAŁOŚĆ   

AMBICJA   

POCZUCIE WPŁYWU NA INNYCH   

OSOBISTY ROZWÓJ   

OSOBISTE KOMPETENCJE    

UCZCIWOŚĆ   

PRAWOŚĆ   

RODZINA   

WYKSZTAŁCENIE   

SUKCES ZAWODOWY   

CIEKAWOŚĆ   

INNE   
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Siatka celów 

 CO CHCESZ? CZEGO NIE CHCESZ? 

C
O

 M
A

S
Z

? 

ZASOBY 
Co chcesz utrzymać ? 

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA 
Co chcesz wyeliminować? 

C
Z

E
G

O
 N

IE
 M

A
S

Z
? 

MOTYWATORY 
Co chcesz osiągnąć? 

OBAWY, PRZEKONANIA 
Czego chcesz uniknąć? 
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Linia życia 

INSTRUKCJA 

Uwzględnienie systemów: osobisty, zawodowy, rodzinny 

Cel: identyfikacja zasobów, wyznaczanie celów; 

Graficzne przedstawienie dotychczasowego życia w formie wykresu (od najwcześniej zapa-
miętanego kluczowego wydarzenia do dzisiaj); 

Na osi y skalowanie samopoczucia od + 10 do – 10; na osi x interwały czasowe (kluczowe 
wydarzenie może być przypisane określonej jednostce czasu np. 25 lat lub obejmować kilka 
lat 21-24 lat); 

 

Oddzielne linie dla rozwoju osobistego, zawodowego i rodzinnego 

 

Zadanie: zaznaczenie kluczowych wydarzeń życiowych;  

Rozmowa z klientem po sporządzeniu linii życia dotyczy strategii radzenia sobie z klu-
czowymi sytuacjami (zarówno pozytywnymi i negatywnymi – z jakich zasobów korzystał…, 
co mu pomogło…. Co dawało siły….itd.) i ich skuteczności; Co mi dawało siłę; Identyfikacja 
zasobów w sytuacjach pozytywnych;  

Kolejny krok ustalenie celów 1,2,3 na przyszłość – cele muszą być konkretne (nie chce być 
bardziej szczęśliwy)  

Sposoby osiągania wyznaczonych celów za pomocą zidentyfikowanych zasobów. 
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Wyznaczanie celów i 
zadań  

Wcześniejsze 
planowanie i 

organizowanie pracy  

Nieustanne 
przypominanie o 

priorytetach  

Wyjaśnianie ról 
przywódcy i 

podwładnego  

Ustalanie terminów  

Określanie metod oceny  

Pokazywanie i 
instruowanie 

podwładnego, jak ma 
wykonać dane zadanie  

Sprawdzanie  pracy  
Sprawdzanie wykonania 

zadania  

Wysłuchiwanie 
problemów podwładnego 

(zarówno związanych, 
jak i nie związanych z 

pracą)  

Chwalenie 

Pytanie o pomysły i 
własne inicjatywy  

Zachęcanie i wspieranie 
podwładnego  

Przekazywanie 
informacji o istotnych 

działaniach firmy  

Przekazywanie opinii, 
przekonań i informacji o 

samym sobie  

Ułatwianie 
rozwiązywania 

problemów przez 
podwładnego  

Przekazywanie 
obiektywnej opinii o 

ocenie pracy 
podwładnego (co 

dobrze, a co 
niezadowalająco)  

Style przywództwa i poziomy rozwoju pracownika 

INSTRUKCJA 

Po określeniu ocen  na skali 1-10, klient zaznacza następujące poziomy : 

- Jak często naturalnie wykonuję te czynności w codziennym kierowaniu. 

- Czy uznaję tę czynność istotną w kierowaniu / przewodzeniu zespołom, podwładnym? 
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Cztery poziomy rozwoju pracownika 

POZIOM 1 ROZWOJU  - “D1   CHĘTNY POCZĄTKUJĄCY”  
Ten poziom rozwoju określa się jako chętnych początkujących lub entuzjastycznych niekompe-
tentnych. Są to osoby, które mają chęci, ale brak im wiedzy i doświadczenia. Ich zapał wykony-
wania pracy często wpędza ich w kłopoty, ponieważ wciąż jeszcze nie uzyskali odpowiedniego 
poziomu umiejętności. Badacze odkryli, że najskuteczniejsi przywódcy na tym  poziomie rozwo-
ju uprawiali styl, który podkreślał zachowania ukierunkowujące, skupione na zadaniach (S1). Ci 
liderzy byli w stanie przekazać pracownikom to, czego ci nie mieli, tj. wiedzę i umiejętności do 
wykonania zadania. Jest to styl “szkoleniowy” . 
 
POZIOM 2. ROZWOJU - “D2  BORYKAJĄCY SIĘ Z TRUDNOŚCIAMI”  
Na poziomie 2 pracownik może doświadczyć osłabienia motywacji. Może się to zdarzyć, ponie-
waż zadanie jest trudniejsze do wykonania niż przewidywał, a czas nauki dłuższy od planowa-
nego. Kiedy się tak dzieje, mamy do czynienia z “uczniem pozbawionym złudzeń”. Badacze od-
kryli, że najskuteczniejsi liderzy stosowali w odniesieniu do osób na tym etapie rozwoju zarów-
no zachowania koncentrujące się na zadaniu, jak i wspierające, skupione na osobie (styl 2). Kie-
rowanie pracownikami było niezbędne, ponieważ nie opanowali oni jeszcze zadania i byli zanie-
pokojeni swoimi postępami. Zachowanie wspierające było potrzebne, aby im pomóc przezwy-
ciężyć zwątpienia i uczucie, że nigdy sobie nie poradzą.  
 
POZIOM 3. ROZWOJU - “D3   NIEPEWNY WYKONAWCA”  
Ludzie na tym poziomie są w stanie dobrze wykonywać zadania, ale nie wierzą, że naprawdę 
mogą! Brak im pewności siebie i czują się niepewnie w odniesieniu do przydzielonego zadania. 
Często jest to  wynik przywództwa rodzaju S2, w którym to lider oferuje dużo wskazówek i 
wsparcia. Kiedy przywódca próbuje zmniejszyć liczbę udzielanych wskazówek, podwładny mo-
że odczuć strach, zwłaszcza jeżeli zadanie jest skomplikowane, a błąd może spowodować zna-
czące konsekwencje. 
Takimi pracownikami najlepiej kierują ci, którzy celowo rezygnowali z zachowania koncentrują-
cego się na zadaniu. Pokazując zachowanie nakierowane na osobę, potrafili zachęcić pracowni-
ków do wykorzystywania ich umiejętności bez wpadania w pułapkę ciągłego udzielania im 
wskazówek, których chcieli, ale tak naprawdę już nie potrzebowali. Ci przywódcy również sku-
tecznie wydobywali wiedzę przez słuchanie i pytanie, wiedząc, że pracownik ją ma. 
 
POZIOM 4. ROZWOJU - “D4  NAJLEPSZY WYKONAWCA”  
Ludzie na tym poziomie są świadomi swoich umiejętności i chęci do wzięcia na siebie odpowie-
dzialności i lubią robić to, co zostało im przydzielone. Osiągnięcie poziomu 4. we wszystkich 
obszarach pracy jest celem wszystkich pracowników. Przywódcami, którzy najlepiej zarządzali 
tą grupą, byli ci, którzy potrafili zostawić ich samych, przez maksymalne wycofywanie się. Dele-
gowali zadania!  
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Cztery style przywództwa 

WYSOCE UKIERUNKOWUJĄCY / MAŁO WSPIERAJĄCY – “S1  INSTRUOWANIE” 
Przywódcy, których zachowanie odpowiada temu wzorcowi, spędzają więcej niż standardową 

ilość czasu mówiąc ludziom, co mają robić, kiedy, jak i na jakim poziomie. Mało czasu poświęcają 

na przyjazną, wspierającą rozmowę. 

WYSOCE UKIERUNKOWUJĄCY / WYSOCE WSPIERAJĄCY - “S2  KONSULTOWANIE - SZKO-
LENIE” 
W tym wzorcu przywódcy wykazywali wyższy od przeciętnego poziom zachowań zarówno ukie-

runkowujących, jak i wspierających. Nie tylko mówili ludziom, co, jak itd. mają robić, ale również 

zachęcali ich i byli wobec nich serdeczni. 

MAŁO UKIERUNKOWUJĄCY / WYSOCE WSPIERAJĄCY - “S3  WSPIERANIE” 
Ten wzorzec jest przeciwieństwem pierwszego. Przywódcy, których zachowanie odpowiada 

temu wzorcowi, byli serdeczni, przyjacielscy, zachęcali i wspierali podwładnych, ale dawali nie-

wiele wskazówek na temat tego, co robić, jak, itd. 

MAŁO UKIERUNKOWUJĄCY / MAŁO WSPIERAJĄCY - “S4  DELEGOWANIE” 
Przywódcy, których zachowanie odpowiadało temu wzorcowi, spędzali mniej niż przeciętną 

ilość czasu zarówno kierując, jak i wspierając. W rzeczywistości spędzali niewiele czasu na bez-

pośrednim kontakcie z pracownikami. 
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System rodzinny 

System zawodowy System osobisty 

Oddziaływania 
pomiędzy systemami 

Koło satysfakcji w poszczególnych systemach 

Po określeniu ocen  na skali 1-10, klient zaznacza poziomy satysfakcji na kole dla zwizualizowa-

nia różnic. Klient wskazuje dla każdego obszaru poziom obecny oraz poziom oczekiwany. Dla 

obu poziomów opisuje jak jest obecnie i co będzie inaczej dla poziomu oczekiwanego 
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Metafora dla systemów funkcjonowania 

 
(w metaforze musi być wyrażony ruch poprzez użycie czasownika) 
Wybierz jeden wskazany przez klienta obszar 
 
Moja praca jest jak … . Również narysuj symbol  
Moja rodzina jest jak … .  Również narysuj symbol 
Ja jestem jak … .   Również narysuj symbol 
Moja praca a mój rozwój 
Moja praca a moje życie rodzinne 
Moja praca a mój czas wolny 
Moja praca …. 
 
1. Czym ona jest? / Kim jestem? 
2. Czym ona nie jest? / Kim nie jestem? 
3. Co w niej lubię? / Co w sobie lubię? 
4. Czego w niej nie lubię? / Czego w sobie nie lubię? 
 
 
 

Emocje / myśli z tym związane 
(lista podana przez klienta) 
 

Niezbędne kompetencje 
(lista podana przez klienta przy wsparciu coacha w oparciu o trzy obszary kompetencji 
Family balance coaching)) 
 

 

1. Co chcę zmienić? 

2. Jakie to miałoby być? 

3. Po czy poznam, że takie jest? 

4. Co dzięki temu wartościowego dla siebie osiągnę? 

5. Jak to wpłynie na pozostałe obszary (koło życia)? 

6. Co zyskam? 

7. Co stracę? 

8. Czego chcę uniknąć? 

9. Co chcę zachować? 
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CENTRA ŻYCIA 

Koncentracja Podejście Ocena kon-
centracji 1 - 

10 

Współmałżonek, 
partner 

Twoje poczucie bezpieczeństwa zależy od tego, w jaki sposób twój partner cię traktuje. 
Jesteś bardzo wyczulony na jego nastroje i uczucia. 
Jesteś głęboko zawiedziony, gdy partner nie zgadza się z tobą lub nie spełnia twoich 
oczekiwań. 
Kryteria podejmowania decyzji jest ograniczone do tego, co wydaje ci się najlepsze dla 
twojego związku lub partnera, jego preferencji lub opinii. 

 

Rodzina 

Podstawą twojego bezpieczeństwa jest akceptacja rodziny i spełnianie jej oczekiwań. 
Twoje poczucie bezpieczeństwa zmienia się w zależności od poczucia bezpieczeństwa 
rodziny. Twoje poczucie wartości oparte jest na reputacji rodziny. 
Kryterium podejmowania decyzji stanowi dla ciebie dobro rodziny lub to, czego chcą 
jej członkowie 

 

Pieniądze 
Twoje poczucie wartości zależy od twoich dochodów. Jesteś bardzo wyczulony na 
wszystko, co może zagrozić twojej pozycji materialnej. 
Kryterium podejmowania decyzji wyznacza ci zysk. 

 

Praca 
Skłaniasz się do określania siebie przez swoją rolę zawodową. Czujesz się naprawdę 
dobrze, gdy pracujesz. 
Swoje decyzje uzależniasz od potrzeby i oczekiwań twojego  miejsca pracy 

 

Posiadanie 

Twoje bezpieczeństwo opiera się na twojej reputacji, statusie społecznym lub kon-
kretnych przedmiotach jakie posiadasz. Masz skłonność do porównywania tego, co 
posiadasz z tym, co posiadają inni. 
Swoje decyzje uzależniasz od tego, co najlepiej chroni, powiększa lub eksponuje to, co 
posiadasz. 

 

Przyjemność 
Czujesz się bezpieczny tylko wtedy, gdy przeżywasz ekscytująca przyjemność. Twoje 
bezpieczeństwo jest krótkotrwałe i uzależnione od środowiska. Podejmujesz decyzje 
pod kątem tego, co dostarczy ci najwięcej przyjemności. 

 

Przyjaciel 

Twoje  bezpieczeństwo jest funkcją zwierciadła społecznego. 
Jesteś bardzo uzależniony od opinii, jaką mają na twój temat. 
Kryterium podejmowania decyzji – Co oni pomyślą? 
Często czujesz się zażenowany lub skrępowany 

 

Wróg 

Twoje bezpieczeństwo jest chwiejne, uzależnione od ruchów wroga. 
Szukasz samousprawiedliwienia i dowartościowania u osób myślących podobnie. 
Działasz na przekór działaniom twojego wroga. 
Podejmujesz decyzje pod kątem tego, co może mu pokrzyżować plany 

 

Kościół 

Twoje bezpieczeństwo opiera się na aktywności kościelnej i na szacunku wpływowych 
członków Kościoła. 
Znajdujesz poczucie tożsamości i bezpieczeństwa w etykietach i porównaniach. 
Kierujesz się tym, jak inni będą oceniać twoje działanie w kontekście nauki i oczekiwań 
Kościoła 

 

Na sobie 
Twoje poczucie bezpieczeństwa się zmienia i przesuwa 
Twoje kryteria oceny są następujące: Dobrze się w tym czuć. Co chcę. Czego potrzebu-
ję. Co mogę z tego mieć.  
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Partner 

Rodzina 

Pieniądze 

Praca 

Posiadanie Przyjemności 

Przyjaciel 

Wróg 

Kościół 

Na sobie 

Centra życia 

Centra Życia 

Po określeniu ocen  na skali 1-10, klient zaznacza poziomy ważności, koncentrowania się na 

poszczególnych obszarach  
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Role w systemach – satysfakcja z pełnionych ról 

Po określeniu ocen  na skali 1-10, klient zaznacza poziomy satysfakcji na kole dla zwizualizowa-

nia różnic. Klient wskazuje dla każdego obszaru poziom obecny oraz poziom oczekiwany. Dla 

obu poziomów opisuje jak jest obecnie i co będzie inaczej dla poziomu oczekiwanego 

 

 

 

  

ojciec / matka 

żona / mąż 

partner / partnerka 

przyjaciel / przyjaciółka 

syn / córka pracownik 

menedżer 
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Schemat udzielania  informacji zwrotnej korygującej  

 

SCHEMAT UDZIELANIA JEDNORODNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ 

 

1) Opisz obecne postępowanie, które pragniesz wskazać u 
danej osoby, aby poprawić obecną sytuację. 
 
- nazwij swoje emocje 

- nie mieszaj z innymi tematami 

- nie rób kanapki w postaci: jesteś dobry, to robisz źle, tak 

w ogóle to jesteś OK 

 

Przykład: Czuję się lekceważony twoimi publicznymi agresyw-

nymi komentarzami do prowadzonych przeze mnie ćwiczeń .  

 

 

 

 

 

 

4) Doprowadź do określenia alternatywnego postępo-

wania lub  działania, jakie należy podjąć w celu popra-

wy sytuacji. 

 

Najlepiej zapytaj:  

Co zatem zamierzasz robić?(więcej, mniej, inaczej) 

 

Możesz zastosować styl dyrektywny i wskazać jakie zacho-

wanie, postępowanie poprawi tę sytuację  

2) Określ sytuacje, w których zaobserwowałeś dane postę-
powanie. 

Przykład: Podczas ostatniego ćwiczenia … (podaj  konkretne 

zachowanie).   

Ewentualnie 

Zapytaj o to, co miało miejsce,  

Zapytaj i pozwól na wyrażanie reakcji / opinii) 

 

 

Nie wdawaj zbytnio się w dyskusje, że 

- to robią też inni 

- nie zawsze tak jest 

- przecież nie jestem taki najgorszy 

- to jest takie nieważne 

 

PRZEJDŹ DO POKAZANIA KONSEKWENCJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Zapytaj / przedstaw wpływ i konsekwencje obecne-
go postępowania. 
- dla tej osoby 
- dla Ciebie jako coacha 
- dla najbliższych 
- dla innych osób 

 

W trudnych przypadkach dokonaj zmiany perspektywy w 

ujęciu: 

- Klient – inna lub inne osoby z otoczenia oraz obserwator 

- Klient – coach i obserwator 

 

Przykład:  

Takie zachowanie burzy nasze wzajemne relacje. 

Takie Twoje działanie  sprawia, ze tracisz autorytet w zespo-

le. 

Takie Twoje zachowanie powoduje, że uczestnicy nie koncen-

trują się na zadaniu przez co tracą szansę doświadczenia 

nowych sytuacji i nabycia nowych umiejętności   
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Schemat udzielania  informacji zwrotnej wzmacniającej  

 

SCHEMAT UDZIELANIA JEDNORODNEJ INFORMACJI ZAWROTNEJ 

 

1) Opisz obecne postępowanie, które pragniesz wska-
zać u danej osoby, aby wzmocnić i rozwinąć obecną 
sytuację. 
 

- nazwij swoje emocje 

- nie mieszaj z innymi tematami 

- nie rób kanapki w postaci: jesteś dobry, to robisz źle, tak 

w ogóle to jesteś OK 

 

Przykład: Jestem pozytywnie zaskoczony i zadowolony Twoim 

zaangażowaniem w prace domowe.  

 

 

 

 

 

 

4) Doprowadź do określenia dalszego postępowania lub  

działania, jakie można podjąć w celu wzmocnienia tej 

sytuacji. LUB 

Podsumuj dotychczasowe zachowania. 

 

Najlepiej zapytaj:  

Co zatem zamierzasz dalej z tym robić?(więcej, mniej, ina-

czej) 

 

Możesz zastosować styl dyrektywny i wskazać jakie (może to 

być to dotychczasowe) zachowanie, postępowanie wzmocni 

tę sytuację  

2) Określ sytuacje, w których zaobserwowałeś dane po-
stępowanie. 

Przykład: Teraz obecnie oraz przy poprzedniej sesji wykonałeś 

wszystkie prace jakie postanowiłeś zrealizować. Prace te nie 

należały do łatwych.    

Ewentualnie 

Zapytaj o to, co miało miejsce,  

Zapytaj i pozwól na wyrażanie reakcji / opinii) 

 

Nie wdawaj zbytnio się w dyskusje, że 

- to robią też inni 

- nie zawsze tak jest 

- to jest takie nieważne 

 

PRZEJDŹ DO POKAZANIA KONSEKWENCJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Zapytaj / przedstaw wpływ i konsekwencje 
obecnego postępowania. 
- dla tej osoby 
- dla Ciebie jako coacha 
- dla najbliższych 
- dla innych osób 

 

W trudnych przypadkach dokonaj zmiany perspektywy w 

ujęciu: 

- Klient – inna lub inne osoby z otoczenia -  obserwator 

- Klient – coach - obserwator 

 

Przykład:  

Dzięki temu tak jak mówiłeś rośnie Twoje poczucie własnej 

wartości, czujesz się zadowolony i pełen energii. 

Mnie dzięki temu  bardzo dobrze się z  Tobą współpracuje. 

Twoi najbliżsi (inni uczestnicy szkolenia)  to zauważają i 

doceniają.    
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Analiza pola sił Kurta Levina 

Aby przyspieszyć osiągnięcie celu należy wyeliminować, lub ograniczyć wpływ sił osłabiających 
oraz wzmocnić wpływ sił wspierających. Pomaga w tym zamiana sił osłabiających na 
wspierające  

Siły osłabiające: Siły wspierające: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sposoby ograniczenia wpływu 
sił osłabiających: 

Nowe siły wspierające: 
(osłabiające zamienione na wspierające) 

Eliminacja osłabiających sił: 

• Czy możesz działać bez tej siły? 

• Co może osłabić działanie tej siły? 

Zamiana na wspierające: 

• Co dobrego jest w tej sile? 

• Co dobrego chcesz w miejsce tej siły? 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Wykonanie analizy pola sił polega zatem na : 
1. Wypisaniu sił wspierających. Wszystkiego tego, co może pomóc w osiągnięciu celu – 

osób, rzeczy, umiejętności, instytucji itp. 
2. Wypisaniu sił osłabiających. Tego, co nam przeszkadza, utrudnia osiągnięcie celu. Tego, 

czego się obawiamy. 
3. Wyeliminowanie sił osłabiających lub ich zamiana na wspierające. 

 
Żeby wyeliminować jakieś ograniczenie, można zadać pytania: 

1. Czy możesz działać bez tej siły? Co wtedy zrobisz? 
2. Co może osłabić działanie tej siły? Co jeszcze? 

 
Żeby zamienić siłę osłabiającą na wspierającą, można zadać pytania: 

1. Co dobrego jest w tej sile? Jakie korzyści ona daje? 
2. Co dobrego chcesz w miejsce tej siły? 
3. Co trzeba w niej zmienić, żeby przynosiła korzyści? 
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Meta- mirror  

 
Doświadczenie służy do rozwiązania sytuacji konfliktowej z przeszłości lub mogącej wystą-
pić w przyszłości. 
 
Osoba doświadczająca umieszcza w swojej wyobraźni osobę, z którą jest w konflikcie w od-
powiedniej odległości. 
 

 
 
 
W przypadku braku zasobów osoba zajmuje II poz. by „spojrzeć z zewnątrz”. 
 
 
1. zajmuje pozycję „Ja” i zwraca uwagę na to, jakie byłyby jej przeżycia w czasie spotkania z 
tą osobą. 
  
2.  zajmuje pozycję  „Inna osoba” i wyobrażając sobie, że jest tą drugą osobą, wyobraża sobie 
przyczynę, która powoduje, że ta osoba zachowuje się właśnie w taki sposób. 
  
3. zajmuje pozycję Meta, z której, jako neutralny obserwator ma możliwość obserwowania 
zdarzenia i przesyłania obu stronom odpowiednich możliwości. 
  
4. przechodzi przez poszczególne pozycje kilkakrotnie, aż do rozwiązania konfliktu  

Ja Inna 

osoba 

Pozycja 

meta 

II 

Poz. 

II 

Poz. 
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Zmysł kierunku 
działania 

Kompetencje Umiejętność 
inspirowania 

Spójność i 
uczciwość 

Filary autorytetu 

Filary autorytetu 

Po określeniu ocen  na skali 1-10, klient zaznacza następujące poziomy : 

- Obecnie na którym filarze obecnie buduje autorytet lub chce budować. 

- Który filar w sposób naturalny i łatwy wykorzystuje w relacjach z innymi   



81 
 

Poziomy logiczne (neurologiczne) Dilts’a 

Każdy proces uczenia się ma na celu osiągnięcie pożądanych zmian. Zmian nie wprowadza się fragmenta-
rycznie, lecz całościowo, jako że zmiana jednego elementu w określonej całości pociąga za sobą zmianę 
wszystkich pozostałych elementów tej całości. Uczenie się i zmiana wygenerowana na skutek procesu 
uczenia się może zaistnieć na różnych poziomach neurologicznych, co w bardzo przejrzysty sposób zade-
monstrował Robert Dilts. Stworzył on bardzo prosty, jednakże niezwykle prawdziwy model pomocny 
przy zrozumieniu procesu zmian, Model Poziomów Neurologicznych. Pokazuje on w jasny, przystępny 
sposób, że jeśli na jakimś poziomie dokonasz zmiany jednego z elementów, to ta zmiana wywołuje efekt 
na poziomie niższym (chunking down) lub wyższym (chunking up). Model ten pozwala zaobserwować 
relację pomiędzy różnymi elementami, uświadomić, jakie znaczenie ma zachowanie równowagi na 
wszystkich poziomach. Problemy powstają z zachwiania równowagi. 
Korzystając z Modelu Poziomów Neurologicznych możemy dokładnie określać źródła problemów i je sku-
teczniej eliminować. 
 
Środowisko (Otoczenie) Gdzie? Z kim? 
Środowisko to miejsce, w którym działamy jako pojedyncze jednostki czy też całe organizacje.  
Pod pojęciem miejsce będziemy rozumieć kraj, region, miasto, … dzielnicę lub ulicę, firmę, w której pracu-
ję. 
Jest to również określenie materialnych aspektów, np.: budynek, w którym mieszkam, biurko, archiwum, 
komputer.  
Są to również ludzie, z którymi mam mniej lub bardziej bezpośrednie relacje – np.: mieszkańcy 
mojego miasta, sąsiedzi, rodzina, itp. 
 
Przykłady wypowiedzi z poziomu środowiska:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ znalazłem się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie.” 
„Wychowywałem się w patologicznej rodzinie.” 
 
Zachowanie Co robię? 
Każde nasze działanie, definiowane też jako zachowanie jest reakcją na otoczenie, którego jesteśmy czę-
ścią, na nasz wewnętrzny stan emocjonalny czy fizjologiczny. Nasze zachowanie często nie odzwierciedla 
naszych możliwości i umiejętności.  
Być może przypominasz sobie taką sytuację, gdy miałeś jakieś publiczne wystąpienie czy ważną prezenta-
cję i doskonale znałeś przedstawiany temat, a jednak na zadane ci pytania nie byłeś w stanie klarownie i 
rzeczowo odpowiedzieć? Być może zabrakło ci wówczas wiary w siebie lub nie mogłeś zebrać myśli, gdyż 
byłeś zbyt zdenerwowany? Czy twoje zachowanie było adekwatne do wiedzy czy też możliwości, jakie 
wtedy mogłeś zaprezentować? Z pewnością nie i zdając sobie z tego sprawę mogłeś być na siebie zły za 
swoje zachowanie. 
 
Przykłady wypowiedzi z poziomu zachowań:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ podpisałem dzisiaj pięć kontraktów z klientami.” 
„Będę uczyć się języka angielskiego.” 
 
Stany Jak? 
Określamy je różnymi słowami- są to nastroje, emocje, nastawienia i nasze samopoczucie w danym mo-
mencie. Stany możemy podzielić na „zasobne” i „bezzasobne”, – czyli ułatwiające lub utrudniające osiąga-
nie naszych celów, zadań. Zadania, które wydają nam się łatwe w jednym stanie w innym są trudne lub 
wręcz niemożliwe. 
 
Przykłady wypowiedzi z poziomu stanów:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ byłem pełen energii.” 
„Czuję się zbyt zmęczony, aby się teraz tym zająć.” 
 
Strategie 
Każde nasze działanie opiera się na wyuczonych strategiach. Mamy strategie podejmowania decyzji, czy-
tania, pisania, rozwiązywania konfliktów itp. Często mówi się o strategii na życie czy też strategii na suk-
ces. Strategie to nasze wewnętrzne modele postępowania, które często stosujemy zupełnie nieświadomie. 
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Wielokrotnie zastanawiamy się, jakimi strategiami posługiwały się wybitne jednostki, dochodząc do swo-
ich niezaprzeczalnie wspaniałych wyników. 
Umiejętności Jak? 
Zbiór strategii tworzy umiejętności. Np. umiejętność jazdy samochodem wymaga szeregu strategii takich 
jak prowadzenie pojazdu, obserwacja drogi, czytanie znaków drogowych, koncentracji uwagi itd. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu umiejętności:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ potrafię trafnie diagnozować potrzeby klienta.” 
„Umiem pisać wszystkimi palcami na klawiaturze komputera.” 
 
Przekonania Dlaczego? 
Tutaj zlokalizowane są nasze zdania, opinie i wierzenia o świecie i o nas samych. Jeżeli masz przekonanie, 
że coś ci się nie uda istnieje mała szansa, abyś postąpił wbrew swoim przekonaniom. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu przekonań:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ ludziom ambitnym wszystko się udaje.” 
„Dla szefa liczą się tylko wyniki, nie ważne w jaki sposób i jakim kosztem są osiągane.” 
 
Wartości Dlaczego? 
Wartości to główne motywatory ludzkiego działania.  
Wartość stanowi zbiór zasad mówiących o tym, co jest dla ciebie ważne, w jakim kierunku chcesz się roz-
wijać, do czego dążysz, jaki jest twój nadrzędny życiowy cel. 
Wartość to coś, dla czego warto działać. Każdy człowiek porusza się w kierunku realizacji swoich wartości 
przewodnich i jest w stanie zrobić bardzo dużo, pokonać ogromne bariery, by żyć w zgodzie z nimi. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu wartości:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ dla mnie liczy się uczciwość.” 
„Bardzo ważne jest dla mnie, by ludzie mnie szanowali.” 
 
Tożsamość  Kto? Kim jestem?  
Ten poziom określa zarówno to, kim i czym jesteś jak i to, kim i czym nie jesteś!  
Nie możesz postępować wbrew swojej tożsamości. „Płytsze” poziomy tożsamości to role, które pełnisz w 
życiu. Bardzo wyraźnie kontrolują one niższe poziomy logiczne. Określenia typu jestem mężczyzną, jestem 
kobietą, jestem dyrektorem, jestem pracownikiem pochodzą z poziomu tożsamości. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu tożsamości:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ jestem sprawnym menedżerem.” 
„Jestem człowiekiem sukcesu.” 
 
Misja Po co? 
To poziom określający sens i kierunek istnienia. Kiedy ludzie lub organizacje odkrywają swoją misję, całe 
ich życie i funkcjonowanie jest jej podporządkowane. 
Całe nasze funkcjonowanie podporządkowane jest zatem właśnie temu, co jest dla nas w życiu najważ-
niejsze, temu co stanowi najwyższą wartość. 
Aby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, koniecznym jest uświadomienie sobie tego, co jest dla ciebie 
najważniejsze. To właśnie uświadomiona misja nadaje sens wszystkiemu, co robisz, wpływa na twoje 
decyzje, daje motywację i radość z działania oraz poczucie wewnętrznej spójności. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu misji:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ dla mnie jest najważniejsze wnoszenie harmonii w kontaktach między ludź-
mi.” 
„Działam w ten sposób, aby świat stawał się lepszy, bardziej przyjazny.” 
 
Duchowość Kto jeszcze? 
Są to powiązania z innymi ludźmi i z tym, co wykracza poza naszą tożsamość, jakkolwiek to nazywamy.  
Literatura duchowa opisuje więź na tym poziomie jako poczucie jedności z całą ludzkością, z wszechświa-
tem lub z Bogiem. 
 
Przykłady wypowiedzi z poziomu duchowości:  
„Z Bożą pomocą osiągnąłem sukces.” 
„Wszechświat wspiera działania zmierzające w kierunku rozwoju.” 
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Role jakie pełnię i co realizuję? 

Role Działania 
Poświęcany 

czas 
Jakość 

Rozwój osobi-
sty 

   

Partner 
   

Rodzic 
   

Dziecko 
   

Przyjaciel 
   

Specjalista ds. 
   

Menedżer 
   

Coach 
   

Terapeuta 
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Bilans zysków i strat 

 Założenia (na podstawie doświadczeń): 
 Człowiek tkwi niejednokrotnie w sytuacji, z której nie widzi szans wyjścia. 
 Elementem blokującym ewentualne zmiany są najczęściej wartości, których interpretacja 

prowadzi do fałszywego wglądu w sytuację. 
 Bilans zysków i strat może doprowadzić do zmiany interpretacji i ułatwić podjęcie decyzji. 

 
Sytuacja problemowa ................. 
  

Zyski Straty 

Ja 

Inni 
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Zasoby rodzinne 
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Role - Co zrobię w najbliższym czasie? 

Rola Działania 
Kiedy? Data 
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Strategia Walta Disney’a 

 
Walt Disney posługiwał się podczas planowania swoich przedsięwzięć bardzo charakterystycz-

ną strategią, która została później nazwana jego imieniem. Disney, podczas planowania swoich 

działań przechodził przez 3 etapy: 

– marzyciela, 

– realisty  

– krytyka 

Marzyciel 

• Na początku uruchamiał swoją wyobraźnię, rozbudzał ją by stworzyć fantastyczne wyol-

brzymione wizje swoich celów. Wyobrażał sobie np. wspaniały DisneyLand  w  wyma-

rzonej lokalizacji, mnóstwo dzieciaków ich rodziców odwiedzających codziennie kolo-

rowy świat bajkowych cudów.  

– Kiedy Disney już nasycił się tą wizją, przechodził do kolejnego etapu. 

Realista 

• Zastanawiał się teraz, ile z tego wszystkiego, co sobie wymarzył jest realne do zrealizo-

wania. Czy dysponuje wystarczającymi zasobami, czasem, ludźmi. W  jakiej skali to 

przedsięwzięcie można uznać za realne.  

– Kiedy Disney miał już pełny konkretny obraz swojego celu, przechodził do ostat-

niego etapu. 

Krytyk 

• Na tym etapie starał się znaleźć potencjalne przeszkody utrudnienia stojące na drodze 

do realizacji tego przedsięwzięcia. Szukał słabych punktów swojego planu miejsc, gdzie 

jest pewne prawdopodobieństwo niepowodzenia.  

Kiedy Disney miał już pełną wizję swojego planu mógł przejść do jego realizacji, lub też powrócić 

do pierwszego etapu znów marzyć 

 

• Po przejściu kolejno 3 etapów, wróć ze zmodyfikowanym celem (bądź planem) do pozy-

cji marzyciela. Zastanów się: Jak można ten cel zrealizować? Jakie śmiałe marzenia wye-

liminują wady wskazane przez Krytyka? Potem przejdź do pozycji Realisty.  

• Jeśli będziesz miał gotowy pomysł to możesz go od razu zastosować, lub przejść jeszcze 

raz przez strategię Disney’a. Możesz ją przechodzić tyle razy ile uznasz za stosowne. 

• Pamiętaj jednak – nie kończ swojej wędrówki na krytyku !!!  

• Inaczej zapętlisz się i nie wyruszysz w swoją drogę. 

• ZACZYNAMY! 
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1 - wyznaczenie miejsc 

• Znajdź sobie wolny kawałek podłogi wyznacz w  nim trzy różne miejsca, pierwsze z  nich bę-

dzie odpowiadało za marzyciela, drugie za realistę a  trzecie -  za krytyka. 

• Możesz je oznaczyć, np.: położyć tam coś, narysować, ważne, żeby można było zawsze stanąć 

dokładnie w  tym samym miejscu. 

2 - zapamiętaj 

• Stań w pierwszym miejscu - odpowiadającym za marzyciela i  pomyśl  o  jakiejś sytuacji, 

w  której Twoja wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach. Przywołaj te wyobrażenia, 

nierealne czasem marzenia i myśli. Kiedy stan będzie najbardziej intensywny możesz go do-

datkowo zakotwiczyć kinestetycznie. 

• Stań w drugim miejscu. Zrób to samo z  miejscem odpowiadającym za realistę. Przypo-

mnij sobie sytuację, w  której można było o  Tobie powiedzieć, że zdecydowanie twardo stoisz 

na ziemi. Pomyśl, wzmocnij, zakotwicz. 

• Stań w trzecim miejscu. Zrób to samo z pozycją krytyka. Przywołaj sytuacje, w  której 

zdarzyło Ci się udzielić komuś jakiejś konstruktywnej krytyki. Ale nie takiej, że tobie się nic 

nie uda, tylko rzeczywiście konstruktywnej, wskazującej potencjalne zagrożenia i  słabe  

strony. Podobnie jak poprzednio zakotwicz ten stan (zmieniając miejsce, w  którym stoisz też 

dodatkowo się kotwiczysz). 

3 – Twoje Wielkie Przedsięwzięcie 

• Pomyśl więc o  swoim Wielkim Planie, jakimś celu, który chcesz zrealizować. Przejdź następ-

nie do pozycji Marzyciela 

Marzyciel 

• W miejscu marzyciela: rozgość się wygodnie. Zacznij marzyć. Zapisuj (rysuj) marzenia na 

papierze. 

• Odpowiedz sobie na pytania: O czym marzę? Co chciałbym osiągnąć?... 

– Kiedy nasycisz się tą wizją, przejdź do kolejnego etapu. 

Realista 

• Zmień miejsce. W miejscu realisty zastanów się co z tego o czym marzysz ma szansę na reali-

zację z punktu w jakim znajdujesz się dzisiaj. Patrząc na opis marzenia myśl jak realista. Rób 

konkretne notatki, zapisuj myśli realisty. 

• Zadaj sobie pytania: Czego potrzeba do realizacji tego projektu?.. 

– Kiedy będziesz mieć już pełny konkretny obraz swojego celu, przejdź do ostatniego etapu. 

Krytyk 

• Zmień miejsce. Stań w miejscu krytyka. Zacznij krytykować notatki Realisty, szukaj prze-

szkód jakie mogą się pojawić, konstruktywnie oceń co może się nie udać. 

• Pamiętaj jednak nigdy nie krytykuj Marzyciela! 

• Zadaj sobie pytania: Co się tu może nie udać? Czego brakuje?... 
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Trzy pozycje 

Procedura (proces) trzy pozycje służy do dowartościowania, przekazania zasobów, spojrzenia 

na siebie z dystansu. 

Uwaga: prowadzący nie powinien używać „magicznego” wyrażenia WYOBRAŹ SOBIE – użycie 

tego wyrażenia znacznie utrudnia procesy myślowo – skojarzeniowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja  1 

Osoba doświadczająca jest „sobą” – prowadzący mówi: Jesteś (imię) masz to ciało, masz takie 

myśli i na pewno marzenia. Zostaw tutaj (imię) a my przejdziemy na pozycję drugą.  

Pozycja 2 

Prowadzący mówi: tam stoi (imię) (i wskazuje na poz. 1.), popatrz jak on stoi, jak myśli, jakie ma 

marzenia. Może chcesz mu coś dać, to czego potrzebuje? (Jeżeli chce dodać np. odwagi pyta o 

submodalności – jaki kolor ma odwaga, jest twarda czy raczej miękka, ciężka czy lekka). Może 

chcesz mu coś zabrać? 

Pozycja 3 

Prowadzący mówi: tam stoi (imię) (i wskazuje na poz. 1.), popatrz jak on stoi, jak myśli, jakie ma 

marzenia. Może chcesz mu coś dać, to czego potrzebuje? (Jeżeli chce dodać np. odwagi pyta o 

submodalności – jaki kolor ma odwaga, jest twarda czy raczej miękka, ciężka czy lekka). Może 

chcesz mu coś zabrać? 

Poczuj jak się tutaj czujesz, chcesz może zabrać te emocje ze sobą? 

 

Konieczny jest powrót na pozycję pierwszą. 

Do wyboru, bezpośrednio lub przez pozycję drugą. 

Pozycja 1 

asocjacja 

Pozycja 2 

Pierwsza dysocjacja 

Pozycja 3 

Druga  dysocjacja 

Uwaga: odległość pomiędzy wyznaczonymi pozycjami 
powinna wynosić ok. 2,5 do 3 m (by móc nabrać dy‐
stansu do siebie). 
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Skalowanie 

 
Cel: ustalenie celów, identyfikacja zasobów; 
 
Werbalne i/lub graficzne ustalenie procesu realizacji celów; skala od 0 do 10; 0 oznacza, 
że całkowicie nie osiągnąłem swojego celu; 10 oznacza, że całkowicie osiągnąłem cel;  
 
Pytania:  
W którym momencie jesteś dzisiaj?  
Czym różniłaby się ta sytuacja, jakbyś znajdował się na 6?  
Co byłoby do tego konieczne? Itd. 

 
 
 

Technika 5 pytań 

 
Cel: budzenie motywacji, monitorowanie postępów pracy; 
 
Wykonanie : Na zakończenie procesu pracy dokonuje się wspólnie z klientem przeglądu 
jego osiągnięć za pomocą 5 pytań nakierowujących  

1. teraz jestem…,  
2. teraz mogę…,   
3. już nie potrzebuję….,  
4. już się nie boję….,  
5. moje życie jest teraz….,  
6. w przyszłości będę uważał na….; 
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SWOT / TOWS 

Zadajemy klientowi pytania eksplorujące jego umiejętności, możliwości i ewentualne zagrożenia 
zanim przejdziemy do pracy nad planowaniem.  

Można to robić na sesji lub zadać jako pracę domową 
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Priorytety – Tablice Eisenhowera – do zarządzania 

czasem 

 

Piln

e

Niepiln

eI. 

kryzysy 

sprawy naglące 

II. 

zapobieganie 

codzienna aktywność 

III. 

niektóre telefony 

niektóre spotkania 

korespondencje, raporty 

IV. 

codzienność 

pożeracze czasu 

N
ie

w
a
żn

e
 

Piln

e

Niepiln

eI. 

20-25% 

25-30% 

II. 

65-80% 

15% 

III. 

15% 

50-60% 

IV. 

MNIEJ NIŻ 1% 

2-3% 

N
ie

w
a
żn

e
 

Co jest co? 
 

Prosimy aby klient to nazwał i  

sprawdził, w której części 

 „siedzi” najczęściej. 

Jak powinno być? 
 

Czyli ile czasu na co powinno się 

poświęcać? 


