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Znaleźć w sobie
motywację
Bądź uważny, pytaj, inspiruj, wspieraj i daj samodzielnie działać.
To moim zdaniem kwintesencja coachingowego stylu zarządzania,
który opiera się na kilku fundamentalnych założeniach.
Marta Woźniak

Po pierwsze - coach, który odwołuje się do tego
stylu zarządzania, musi sam być przygotowany,
nie tylko merytorycznie, i zadbać o to, by wygo
spodarować czas, zatrzymać gonitwę myśli, sku
pić się na swoim rozmówcy, aktywnie słuchać,
a nie tylko słyszeć. Taka postawa oraz odpowied
nie przygotowanie pomagają stworzyć właściwą
atmosferę i klimat spotkania, bez czego bardzo
trudno o otwartość i szczerość. Po drugie - me
nedżer powinien mieć w sobie ciekawość i ak
ceptację dla innego punktu widzenia. Prowadząc
rozmowę, być zainteresowany tym, co pracow
nik robi, jakie ma motywacje, co czuje, z czym so
bie nie radzi, jakie widzi rozwiązania. Menedżer
powinien pytać, a nie odpytywać - to duża róż
nica, która ma ogromne znaczenie, nie tylko dla
pozytywnego rezultatu rozmowy, ale i całej rela
cji z pracownikiem. Esencją stylu coachingowego
jest założenie, że nasz rozmówca (coachee) znaj
dzie najlepsze dla siebie rozwiązanie. Potrzebuje
tylko trochę wsparcia, by odnaleźć w sobie mo
tywację, umiejętności, pomysły. Jednym słowem
- żeby znaleźć sposób, który pomoże mu zrealizo
wać zakładane cele.

Współodpowiedzialni
za pracę i firmę
Zarządzanie w oparciu o styl coachingowy nie
jest łatwe i wymaga dużej ilości pracy i zaangażo
wania zarówno po stronie przełożonego, pracow
nika, jak i samej organizacji. Na pewno dużym

wyzwaniem jest czas, konieczny na wdrożenie
nowego podejścia. Z tym musi zmierzyć się więk
szość organizacji, a zwłaszcza te o dużej dynami
ce działania i wprowadzania zmian, zorientowa
nych na osiąganie ambitnych celów. Uważam jed
nak, że końcowy efekt przynosi wiele benefitów
wszystkim zainteresowanym i pozwala zbudo
wać dobrze działające, zaangażowane zespoły,
w których pracownicy czują się współodpowie
dzialni za swoją pracę i organizację.

Nauka na wagę złota
Kiedy na przełomie 2008i 2009 r.decydowaliśmy
się na wprowadzenie elementów coachingu do
naszej organizacji, stanowiło to duże wyzwanie
zarówno dla pionu HR, menedżerów, jak i samych
pracowników. Z pewnością można powiedzieć, że
początki byłytrudne, lecz dzięki nim wiele się na
uczyliśmy. Uświadomiliśmy sobie przede wszyst
kim dość oczywistą kwestię (choć w tamtym cza
sie przez nas niedocenioną), a mianowicie - jak
duży jest, obowiązujący w organizacji, wpływ
kultury organizacyjnej i stylu przywództwa na
skuteczne wdrożenie coachingowego stylu zarzą
dzania. Wszystkie szczeble zarządzania muszą
aktywnie wspierać ten sposób współpracy i same
go prezentować. W tamtym czasie nie byliśmy na
to gotowi i pomimo podejmowanych działań edu
kacyjnych, przygotowujących menedżerów do
wykorzystywania coachingu jako ważnego na
rzędzia w pracy z podwładnymi, pierwsze próby
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musieliśmy uznać za mało udane. Z perspektywy
czasu wiemy, że zostały wdrożone niejako w ode
rwaniu od innych procesów i tego, jak funkcjo
nowaliśmy jako organizacja. Choć była to trud
na lekcja, każda nauka, jaka płynie z takiego do
świadczenia, jest na wagę złota, jeśli potrafimy
z niej wyciągać wnioski i na ich bazie wypraco
wywać lepsze i skuteczniejsze rozwiązania.
Byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby znaleźć
sposób na właściwe wdrożenie coachingowego
stylu przywództwa, co wynikało z przeświad
czenia, że jest to właściwy kierunek dla organiza
cji, jaką chcemy być. Istotę stanowiło przeprowa
dzenie szerszej analizy i holistyczne przyjrzenie
się temu, w jaki sposób działamy jako cała orga
nizacja. Jakie procesy wspierają wdrożenie coachingu do organizacji, a jakie utrudniają lub wręcz
uniemożliwiają skuteczne wdrożenie, bo stoją
w sprzeczności z jego podstawowymi zasadami.

Przykładowym procesem, który został zmodyfi
kowany, była ocena roczna pracownika, w której
do pewnego czasu koncentrowaliśmy się głównie
na realizacji celów biznesowych i na tym, czy zo
stały one osiągnięte, czy też nie. Wiedzieliśmy, że
równie ważnym elementem oceny pracownika po
winno być to, w jaki sposób osiąga te cele. Zmiana
podejścia była bardzo ważnym czynnikiem, któ
ry pozytywnie wpłynął na wiele procesów, a przy
tym wspierał budowanie coachingowej kultury or
ganizacyjnej i pozwalał dalej rozwijać nasz biznes.
Tego typu zmian było dużo i to zarówno w obsza
rze HR-u, jak i procesów biznesowych wynikają
cych z codziennej praktyki operacyjnej i sprzeda
żowej. Zmiany obejmowały proste aktywności,
jak choćby sposób przeprowadzania spotkań z ze
społami sprzedażowymi czy indywidualne roz
mowy o wynikach. Dotyczyły również skompliko
wanych projektów biznesowych, które zostały •
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przekazane pracownikom, by sami, w pewnych

rozwoju pracownika. Ważne jest tylko, żeby sto

jasno zdefiniowanych ramach, mogli wypracować

sować go adekwatnie do doświadczenia i umie

rozwiązania biznesowe, które najlepiej będą odpo

jętności, jakie posiada dany pracownik. Z pew

wiadały ich potrzebom,irealizować jednocześnie

nością styl ten jest doskonałym rozwiązaniem

założenia organizacji dla całego projektu.

w przypadku pracowników z wysokimi kompe
tencjamiibogatym doświadczeniem, bo rozumie

Edukacja całej organizacji

jąc cel, sami potrafią znaleźć najlepsze rozwiąza
nia, a biorąc odpowiedzialność za ich wdrożenie,

Dodatkowo, by menedżerowie i pracownicy mogli

stają się ich ambasadorami. Metoda ta sprawdza

z powodzeniemi satysfakcją stosować coachingo-

się także przy współpracy z osobami z długim

wi styl, zainwestowaliśmy w obszar szkoleńi roz

stażem, które wiele wiedzą, doskonale rozumieją

woju na wszystkich szczeblach organizacji. Prze

środowisko biznesowe, w którym działają, a dzię

prowadziliśmy wiele szkoleń i warsztatów, żeby

ki takiemu podejściu dużo dłużej zachowują wy

pokazać, na czym polega coachingi w jaki sposób

soką motywację do pracy, ponieważ mają świado

można z niego korzystać w pracy menedżera. Da

mość, że organizacja szanuje ich doświadczenie

jemy także możliwość praktycznego zastosowania

i chce korzystać z ich pomysłów. Warto również

różnych metodi modeli pod okiem trenerów i kon

wykorzystywać elementy coachingowe w pra

sultantów wspierających menedżerówina bieżąco

cy z osobami o wysokim potencjale, dla których

udzielających informacji zwrotnych. Wykorzystu

możliwość przejmowania odpowiedzialnościi sa

jemy elementy coachingu w pracy z osobami, któ

modzielność w kreowaniu rozwiązań są elemen

re mają problemy z realizacją wyników, by mog

tami zarówno wspierającymi ich dalszy, dyna

ły, przy wsparciu konsultanta ds. szkoleń i rozwo

miczny rozwój, jakibudującymi ich zaangażowa

ju lub menedżera, zdiagnozować przyczyny takiej

nie. Uważam, że warto też korzystać z coachingu,

sytuacji i znaleźć najlepsze rozwiązanie na po

pracując z młodymi, mało doświadczonymi pra

prawę wyników. Coaching został wkomponowa

cownikami, mimo że muszą się jeszcze dużo na

ny w większość dużych programów rozwojowych

uczyć i będą potrzebowali od nas typowego in

skierowanych do pionu sprzedaży,w ramach pro

struktażu czy wsparcia w postaci mentoringu.

gramów dla talentów, wyższej kadry menedżer

To, że nie posiadają wiedzy czy doświadczenia,

skiej i wszystkich innych inicjatyw wspierających
rozwój ibudujących zaangażowanie pracowników,
oraz stanowi ich integralną część. Jest także ele
mentem procesu wdrożenia nowego pracownika.

nie oznacza jednak, iż przy właściwym wsparciu
i inspiracji nie będą potrafili sami znaleźć efek
tywnych, nowatorskich rozwiązań.
W coachingowym stylu przywództwa najbar

W naszej organizacji korzystamy ze współpracy

dziej lubię i cenię to, że w naturalny sposób kon

z coachami zewnętrznymi w przypadku procesów
dla wyższej kadry zarządzającej. Na początku tego
roku wdrożyliśmy wewnętrzny program coachin

centruje naszą uwagę i rozwiązania na mocnych
stronach pracownika oraz dajemu przestrzeń, by

gu (CoachOn),który stanowi alternatywę dla pro

je dalej rozwijał i wzmacniał. Zdecydowaną więk
szość zadań i celów można realizować na wiele

cesów zewnętrznychi jest realizowany przez pro

równie skutecznych sposobów i warto, by każ

fesjonalnie przygotowanych coachów wewnętrz

dy mógł korzystać z tego, w czym jest najlepszy.

nych. Umiejętność skutecznego wykorzystywania

Bardzo serdecznie życzę nam wszystkim, byśmy

elementów coachingu w pracy menedżerskiej jest

na co dzień doceniali to, w czym jesteśmy dobrzy,

jedną z podstawowych kompetencji, które musi

i realizowali kolejne wyzwania zawodowe i oso

prezentować każdy przełożony.

biste z pozytywnym nastawieniem.*
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