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MODUŁ 1  

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY W STYLU 
COACHINGOWYM 
 
LEKCJA 1 

Model rozmowy coachingowej 
 
 
Cześć,  
w naszej dzisiejszej lekcji przedstawię Ci całą strukturę rozmowy w stylu coachingowym.  
 
Przypomnij sobie, proszę, sytuację, w której musiałeś czy musiałaś przedyskutować jakąś sprawę z 
Twoim klientem biznesowym. Niech nie będzie ona nazbyt trudna. Chodzi mi o to, żebyś podczas 
omawiania ze mną modelu  mogła/mógł od razu wiązać go z konkretną sytuacją, a nawet z 
konkretną osobą, która jest Twoim rozmówcą.  
 
Spójrz teraz proszę na model rozmowy coachingowej. Wiem, że może wyglądać na dość zawiły, 
jeżeli pomyślimy ile mamy zazwyczaj czasu na przeprowadzenie rozmowy. Ale zaufaj mi. Podczas 
tego kursu pokażę Ci metody jak poprowadzić taką rozmowę w najefektywniejszy i często 
najprostszy sposób. 
 
Pierwszym elementem modelu rozmowy w stylu coachingowym jest sformułowanie  bardzo 
jasnego  określenia jej celu. Niezwykle istotne jest tutaj pozyskanie odpowiedzi na pytanie:  

 
• Czemu ta rozmowa ma służyć?  
• Co mamy dzięki niej osiągnąć?  
• Co ta rozmowa ma mnie i mojemu rozmówcy przynieść?  

 
Ten określony cel ma Tobie i Twojemu rozmówcy pomóc  prowadzić rozmowę.  
 
Drugim elementem modelu są pytania dotyczące sytuacji. Ich zadawanie ma sprawić, że lepiej 
zrozumiemy punkt widzenia rozmówcy, ale też, że nasz rozmówca zobaczy tę sytuację w trochę 
innym świetle, na nowo. Ona przez pytania sytuacyjne będzie jakby zweryfikowana, ale też ustawi 
nas na jednej płaszczyźnie rozumienia sytuacji.  
 
Kolejnym elementem rozmowy w stylu coachingowym są pytania dotyczące rozwiązań. Z ich 
pomocą razem z klientem zastanawiamy się i wypracowujemy najskuteczniejszą metodę 
rozwiązania sprawy, problemu czy trudności albo jak podejść do jakiegoś wyzwania.  
 



MODUŁ 1  LEKCJA 1  

Rozmowa w stylu coachingowym 

      www.hrpowermentor.com © 2022 HR Power Mentor. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 
2 

 

I wreszcie, najłatwiejszy etap rozmowy w stylu coachingowym, czyli jak wspólnie określić 
najskuteczniejszy plan działania.  
 
Zobacz teraz jak bardzo różni się podejście do rozmowy w stylu tzw dyrektywnym a coachingowym. 
W rozmowie w stylu dyrektywnym będzie o wiele mniej interakcji pomiędzy rozmówcami. Jest 
więcej sugerowania, udzielania wskazówek, każdy z rozmówców ma swoją wizję rozwiązania i 
wzajemnie ją sobie podsuwają. 
 
W rozmowie w stylu coachingowym jest więcej słuchania, zainteresowania pomysłami drugiej 
strony, otwartości na to co słyszymy i zachęcania do refleksji. Ten styl rozmowy jest o wiele 
przyjemniejszy dla rozmówcy, pomaga w rozumieniu jego oczekiwań i proponowaniu adekwatnych 
rozwiązań. 
 
ZADANIE ROZWOJOWE 
 
Mam dla Ciebie zadanie rozwojowe.  
 
Przemyśl sobie, proszę, i zapisz w kartach pracy do tej lekcji, w jakich sytuacjach zawodowych, czyli 
wszędzie tam, gdzie prowadzisz rozmowy z Twoimi klientami biznesowymi, przydałoby Ci się 
poprowadzić rozmowę w sposób inny niż dotychczas. Gdzie potrzebne jest lepsze zrozumienie 
sytuacji, przyjmowanie partnerskiej pozycji względem rozmówcy, wypracowywanie wspólnych, 
skuteczniejszych rozwiązań albo wywieranie większego wpływu. 
 
Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na kolejnej lekcji! 
 


