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MODUŁ 2  

ELEMENTY MODELU ROZMOWY COACHINGOWEJ 
 

LEKCJA 1 

Określenie celu rozmowy w stylu coachingowym 
 
 
Dzień dobry, cześć! 

Podczas dzisiejszej lekcji porozmawiamy o ustalaniu celu rozmowy coachinowej. Jest to jeden 
z najważniejszych elementów procesu, ponieważ nadaje kierunek całej rozmowie. Od tego, w jaki 
sposób ustalisz cel rozmowy, będzie zależał: 

• cały jej przebieg,  
• trafność Twoich działań,  
• wreszcie czas realizacji.  

Cel powinien spełniać następujące kryteria: 

• powinien być sformułowany w możliwie krótki sposób, 
• powinien być na tyle konkretny, na ile to tylko możliwe,  
• najlepiej, jeśli będzie mierzalny, to znaczy, jeżeli możemy odpowiedzieć sobie na pytanie: 

„Po czym poznamy, że cel został osiągnięty?”. 

Podam Ci przykład tak sformułowanego celu: 

,,Wojtek Kowalski musi uzyskać certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2 do lipca przyszłego 
roku”. 

Najczęściej słyszymy cele w stylu: 

 ,,Wojtek Kowalski musi się szybko podciągnąć z angielskiego, bo będzie niedługo zarządzał 
międzynarodowym zespołem”. 

Według kryteriów profesjonalnej rozmowy w stylu coachingowym to nie jest cel. Jest to ogólne 
sformułowanie, które będzie wymagało od Ciebie doprecyzowania. Tak jak już sobie 
powiedzieliśmy, cel musi być tak konkretnie ustalony, jak to tylko możliwe.  

A więc musimy doprecyzować: 

• co znaczy ,,podciągnąć się z angielskiego” – na poziom A2 czy na przykład C1?  
• Co znaczy ,,szybko” – ile mamy czasu? Jaką miarę przyjmiemy?  
• Czy potrzebny będzie certyfikat czy wystarczy, aby ktoś z firmy sprawdził Wojtka 

kompetencje? 

Innym przykładem dobrze sformułowanego celu w rozmowie coachingowej będzie: 



MODUŁ 2  LEKCJA 1  

Rozmowa w stylu coachingowym 

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

 
2 

 

• „Do końca tego miesiąca będę chciał otrzymać od Ciebie mailem opis wszystkich stanowisk 
pracy w moim zespole, ponieważ chcę je omówić z moimi ludźmi na naszym spotkaniu 2 
sierpnia.” 

 
albo: 

• „Będę chciał przeprowadzić szkolenie z zarządzania dla mojego zespołu najchętniej do końca 
tego roku.” 

 

Z mojego doświadczenia wynika, że często cel zadania jest formułowany w formie tematu lub po 
prostu oczekiwania. Żeby nie gubić się w domysłach, co jest sednem tego tematu, o co tak 
naprawdę chodzi Twojemu rozmówcy, zacznij od przekształcenia go w cel.  

Spróbujmy to przećwiczyć. 

 

ĆWICZENIE  

Podam Ci temat, z którym przychodzi do Ciebie menedżer. Spróbuj przekształcić ten temat w cel za 
pomocą pytań. Jakie pytania zadałabyś/zadałbyś do sprecyzowania tego celu na tym etapie 
rozmowy? 

„Karolina musi się nauczyć lepiej współpracować”. 

 

Udało Ci się sformułować pytania doprecyzowujące cel? Ja pewnie zadałabym takie: 

• Co rozumiesz przez lepszą współpracę? 
• W czym  lepsza współpraca ma się przejawiać w kontekście Karoliny? 
• Do kiedy ma osiągnąć ten cel? 

 

Jak sądzisz czy dałoby Ci to poczucie, że na tym etapie rozumiesz z czym przychodzi do Ciebie 
menedżer? Ja uważam, że i on sam będzie lepiej rozumiał swój cel dotyczący Karoliny. 

Będzie Wam łatwiej ze sobą rozmawiać i ustalać dalsze kroki, a jeśli Wasza rozmowa wypadnie z 
pożądanego toru, zawsze w prosty sposób będzie można wrócić do tego, o co faktycznie chodzi 
klientowi. Zobaczysz, że dobrze ustalony cel pomoże Ci zaoszczędzić czas i energię w realizacji 
zadań. 

 

ZADANIE ROZWOJOWE  

A teraz zapraszam Cię do zadania rozwojowego. Będzie nim zastanowienie się nad celami, które 
ostatnio ustalałeś czy ustalałaś ze swoimi klientami biznesowymi. Zweryfikuj te cele pod kątem 
kryteriów rozmowy coachingowej. Sprawdź, czy są zwięzłe, konkretne i mierzalne. A przede 
wszystkim w ten sam sposób rozumiane przez Ciebie i Twojego rozmówcę.  

Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na kolejnej lekcji! 


