
Piotr Mikosik: Co to jest coaching?
Maciej Bennewicz: To trening rozwoju osobistego lub grupowego. 
Metoda została przeniesiona ze sportu do biznesu. Rozwija określoną 
kompetencję lub umiejętność.

Ale szkolenia też rozwijają umiejętności.
Szkolenia przede wszystkim rozwijają wiedzę. Natomiast coaching jest 
nastawiony na trening, na zmianę postawy, na wyćwiczenie pewnych 
nawyków. Przy czym klient sam tutaj dochodzi do najlepszych dla siebie 
rozwiązań i wypracowuje najlepszą dla siebie strategię. 

Często w rozmowach z menedżerami słyszę, że coaching w ich firmach  
jest stosowany od dawna. Szef działu sprzedaży jeździ regularnie do 
oddziałów i mówi handlowcom, jak mają lepiej sprzedawać. Stosujesz  
takie samo podejście?
W moim rozumieniu nie jest to coaching tylko mentoring. Tym się to różni  
od coachingu, że mentor ma większe doświadczenie od swojego 
podopiecznego i wie lepiej, co powinno się zrobić w danej sytuacji. Mentor 
narzuca swoje strategie rozwiązań, tymczasem w coachingu - to klient  
sam  dochodzi do najlepszych dla siebie metod działania. 

Coaching jest dobry dla każdego pracownika?
Nie, nie jest. Jeżeli potrzebujemy pracownikowi dostarczyć wiedzę – 
robimy szkolenie, jeżeli potrzebujemy trenować już zdobyte umiejętności 
- robimy mentoring. Natomiast gdy potrzebujemy dla bardziej dojrzałych 
i zmotywowanych pracowników szukać nowych pomysłów, wewnętrznej 
kreatywności czy motywacji, to wtedy najlepszy jest coaching. 

To skomplikowane…
Tak, to  w firmach często się myli. Podam przykład. Chcemy nauczyć 
pracowników zaawansowanych metod negocjacji. Mamy jedną grupę, która 
nic o tym nie wie. Druga grupa złożona jest ze starych „wyjadaczy”. Trzecią 
stanowią osoby, które znają temat, ale muszą pewne umiejętności poprawić. 
Dla pierwszej grupy musi być zorganizowane szkolenie, dla drugiej coaching, 
a dla trzeciej mentoring. Jeżeli firma nie rozróżnia tych zagadnień, to marnuje 
mnóstwo pieniędzy. 

Jakie firma ma gwarancje, że pieniądze zainwestowane w coaching 
się zwrócą?
Żadnych. To tak jakby klub piłkarski, zatrudnił znanego trenera i pytał jakie 
ma gwarancje, że w najbliższych rozgrywkach osiągnie zwycięstwo. Jeżeli 
firma ma dobrych pracowników, dobrych menedżerów i dobrego coacha, 
podnosi tym szanse na osiągnięcie sukcesu. 

Jak w takim razie odróżnić dobrego coacha od marnego?
Po pierwsze: musi mieć certyfikat renomowanej firmy, w której uczył 
się coachingu. Po drugie: rekomendacje od firm, dla których pracował. 
Po trzecie: powinien wskazać kodeks etyczny, który przyjął w swojej 
pracy coachingowej. Sprawdzanie tych rzeczy jest ważne. Dziś niemal 
każdy przypisuje sobie nazwę coacha, bez solidnego przygotowania 
merytorycznego i bez doświadczenia. 

A jak w rzeczywistości firmy selekcjonują coachów?
Często nie mają wypracowanej metody. Szefowie HR robią to na zasadzie 
„poczucia chemii” do kandydata na coacha. Bywa, że nabierają  się na to,  
że ten ma dobry garnitur od Armaniego i świetnie się prezentuje. Potem 
okazuje się, że jest marnym coachem. 
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A cena świadczy o jakości coacha?
Tak, jak najbardziej.

Od jakiej kwoty zaczyna się dobry coach?
Trzeba to raczej liczyć w tysiącach złotych, a nie w setkach.

Czy kształcenie własnych pracowników na coachów 
wewnętrznych jest lepsze od korzystania z usług firm 
zewnętrznych?
Posiadanie własnych coachów w dłuższej perspektywie,  
jest tańsze dla firmy, ale wiąże się jednak z ryzykiem. Coach 
może być dobry jedynie wtedy, gdy nie ma osobistego 
interesu podczas prowadzenia sesji. Dlatego wewnętrzny 
coach może się sprawdzić jedynie, gdy coachuje pracowników 
z innych oddziałów, a nie swoich bezpośrednich podwładnych. 

Menedżer jednej z dużych korporacji zwierzał mi się,  
że w jego firmie jest wielu wykształconych coachów,  
ale coaching w tej firmie się nie sprawdza. 
To częste zjawisko. Jeżeli w firmie przynajmniej jeden 
członek zarządu nie jest coachem lub sam nie przejdzie 
profesjonalnego coachingu, nie będzie rozumiał o co w tym 
chodzi. Kierownik, który jest nastawiony na szybki zysk 
i natychmiastowe efekty, nie będzie wspierał coachingu. 
Coaching przynosi efekty dopiero w dłuższym czasie. 

Czy wewnętrzny coach musi mieć  
autorytet wśród pracowników?
Oczywiście. Coach pracuje swoją charyzmą. Pracownik  
idąc do coacha musi mieć poczucie, że ten wie co robi  
i że przeprowadzi go przez jego problemy. 

Co myślisz o prowadzeniu coachingu przez Skype?
Można, ale jego efektywność jest niższa. W kontakcie 
bezpośrednim jest większa możliwości reagowania na 
pojawiające się emocje, dostosowanie do dynamiki klienta, 
możliwość zrobienia ćwiczenia w przestrzeni. Skype ogranicza 
te działania. Może być natomiast wykorzystany jako narzędzie 
pomocnicze, np. do omówienia ćwiczeń lub zadań. 

Istnieje wiele typów coachingu - coaching diety, kariery, 
sportu, relacji, rodziny... Czy takie specjalności rzeczywiście 
istnieją? Czy też jest to sposób na  marketingowe wyróżnianie 
się na rynku a metoda w każdym przypadku ta sama?
Uważam, że wszystko to opiera się na jednej metodzie.  
Jeżeli ktoś się specjalizuje to raczej musi to robić jako mentor, 
a nie jako coach. 

Można robić sobie autocoaching?
Połowa książek, które wydałem zaprasza do autocoachingu. 
Powiem nawet, że nie można być dobrym coachem,  
jeśli nie przejdzie się autocoachingu.

Słyszałem, że autocoaching jest niemożliwy  
do przeprowadzenia, bo człowiek nie zada sobie pytania,  
na które nie chce znać odpowiedzi?
To nieprawda. Musi jednak znaleźć odpowiednie narzędzia.  
Np. skonstruowałem gry, w których losuje się pytania. 

Stworzyłeś dwie gry coachingowe. Czym one są?
Zauważyłem kiedyś, że młodzi coachowie, mają chaos 
w głowie i gubią się podczas prowadzenia coachingu. 
Chciałem zaprojektować narzędzie, które pomoże im przejść 
przez sesję z klientem. Jedna z tych gier, prowadzi klienta 
przez wszystkie najważniejsze etapy procesu coachingu. 
Druga dostarcza pytań, które pomagają w prowadzeniu 
sesji. Obie gry są dla siebie komplementarne. Można 
wykorzystać je oddzielnie lub wspólnie, podczas sesji 
z klientem czy zespołem pracowników.

Wyjaśniasz czym są te gry na studiach podyplomowych  
na WSM
Uczę tych technik i metod, które znalazły swoje odbicie 
w grach. 

Napisałeś 16 książek. Co Cię pcha do tego pisania?
W książkach łączę to, do czego sam zachęcam podczas 
swoich szkoleń - do poszukiwania w życiu Sensu, Talentu 
i Optymizmu (STO). Nawiązuje do tego również w jednej 
z moich gier – „STO map do celu”. Po za tym uważam,  
że pisanie nadaje mojemu życiu sens, mam do tego talent 
i czerpie z tego radość.  

Ile książek sprzedałeś?
Ponad 100 tysięcy. 

Jaka jest główna myśl zawarta w nich wszystkich?
Nie daj się robić w jajo przez mainstream, guru 
coachingowych czy polityków. Myśl samodzielnie, bierz 
sprawy w swoje ręce, nie przerzucaj odpowiedzialności  
za swoje życie na innych. 

Dr Piotr Mikosik


