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CCOOAACCHHIINNGG  

W związku z róŜnymi definicjami i róŜnym rozuminiem coachingu, obliczenie 
zapotrzebowania na coachów i adekwatny do tego potencjał szkół coachingu został 
oparty o poniŜsze rozumienie tej usługi i zawodu coacha.  

Wykorzystanie metody pracy, jaką jest coaching moŜna porównać z rozpoczęciem 
podróŜy w dotychczas nieznanym kierunku W TOWARZYSTWIE COACHA. Rolą 
coacha nie jest wyznaczanie kierunku marszu, jego tempa oraz planu. Nie jest równieŜ 
dawanie rad, dokonywanie oceny działań klienta oraz jego postępów. To jest raczej 
rola doradcy/konsultanta, która w określonych warunkach moŜe być potrzebna w 
procesie coachingu i moŜe być klientowi dostarczana. Ze względu jednak na 
przejrzystość relacji pomiędzy klientem a coachem rekomendujemy rozdzielenie tych 
ról. 

Rolą coacha będzie natomiast wspieranie klienta w: 

• poszukiwaniu zasobów/potencjału, który moŜna wykorzystać 

• zapewnianiu koncentracji na obranych kierunku 

• pełniejszym nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności 

• utrzymywaniu niezbędnego poziomu motywacji 

Coachowie są ekspertami w tematyce procesu Coachingu i mogą nie mieć 
specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej dziedziny przemysłu czy biznesu. Jeśli 
coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich korzystać, 
aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby 
dokonywać oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.  

Związek między coachem i klientem jest podstawą całości procesu coachingu. Coach i 
klient intencjonalnie budują relację, którą charakteryzuje rosnący wzajemny szacunek i 
zrozumienie. Taka relacja nie jest produktem ubocznym coachingu czy dodatkiem do 
całości procesu. Nie jest ona równieŜ związana z rezultatami, jakie osiąga klient. 

Podczas coachingu informacje uzyskane od klienta są uŜywane przez coacha jedynie 
w celu zwiększenia samoświadomości klienta czy ułatwienia mu wyboru sposobu 
działania. Te informacje nie są uŜywane do oceny działań klienta ani nie są 
zamieszczane w Ŝadnych raportach z wyłączeniem raportów przekazywanych samemu 
klientowi. 

Coaching moŜe dotyczyć bardzo róŜnorodnych osobistych i zawodowych zagadnień. 
W relacji coachingowej klient wspólnie z coachem determinują zakres pracy. Zakres 
coachingu nie powinien być ograniczany do Ŝadnej wąskiej dziedziny zastosowań.  
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W trakcie procesu coachingu wkład coacha wyraŜa się poprzez nieustające interakcje 
z klientem. Rola coacha nie polega na budowaniu rozwiązań czy wyników poza 
ustalonymi sesjami spotkań. 

Coaching został stworzony w celu zapewnienia klientom moŜliwości powiększenia ich 
zdolności do osiągania wymarzonych rezultatów i budowania w nich pewności siebie, 
co do ich naturalnych umiejętności. WaŜne jest, aby klienci nie mieli poczucia, Ŝe mogą 
skutecznie działać jedynie, kiedy posiadają wsparcie coacha. 

 

CCOOAACCHHIINNGG  WW  EEUURROOPPIIEE  ––  ssttaann  oobbeeccnnyy  

Wg. badań Chartered Instutute of Personel and Development w Wielkiej 
Brytanii aŜ 78% respondentów odpowiedziało, Ŝe w ich firmach stosuje się 
coaching jako część systemu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych. W 50% 
firm coaching stał się dominującym elementem szkoleń. MoŜna przyjąć, Ŝe 
podobne tendencje  występują w innych krajach UE i naleŜy się spodziewać 
podobnych zjawisk na rynku Polskim. JuŜ teraz coaching rekomendowany jest 
jako kontynuacja wielu procesów szkoleniowych dla firm..  

LLiicczzbbaa  ccooaacchhóóww  ww  EEuurrooppiiee  

Całkowitą liczbę coachów w Europie wyestymowaliśmy z badania International Coach 
Federation przeprowadzonego przez firmę PricewaterhouseCoopers oraz badania 
przeprowadzonego prze Viki G. Brock – w załączniku. 

W badań tych wynika, iŜ szacowana liczba coachów w  świecie to ok. 60.000 w tym w 
Europie ok. 20%-30%. Postanowiliśmy przyjąć liczbę bazową na poziomie 20.000. 

Coachami nazywamy ludzi, którzy aktywnie uczestniczą w środowisku. Oznacza to 
najczęściej - badania wskazują, Ŝe w 95% przypadków – ukończoną jakąś formę 
szkoleń oraz akredytacji jako coach (większość szkół posiada własne akredytacje). 

RRóóŜŜnnyy  ssttaann  rroozzwwoojjuu  ccooaacchhiinngguu  

Dla celów niniejszego opracowania przypisaliśmy poszczególnym krajom europejskim 
wskaźnik rozwoju coachingu w danym kraju  w wysokości 0-100%. Krajem bazowym – 
100% - określono Wielką Brytanię. 

Wysokość tego wskaźnika została przydzielona poprzez grupę doświadczonych 
konsultantów/coachów Coaching Center. Jest to wskaźnik szacunkowy 
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MMeettooddaa  oobblliicczzeeńń  

Obliczenia liczby coachów w poszczególnych krajach europejskich wykonane zostały 
wg następującego wzoru: 

Liczba coachów w kraju X = liczba mieszkańców x wskaźnik rozwoju coachigu / 
suma liczby mieszkańców po uwzględnieniu wskaźnika. 

W wyniku obliczeń powstała tabela zawierająca dane dot. głównych Państw 
europejskich. 

 

 

CCOOAACCHHIINNGG  WW  PPOOLLSSCCEE  ––  ssttaann  oobbeeccnnyy  

LLiicczzbbaa  ccooaacchhóóww  ww  PPoollssccee  

Z powyŜszego wyliczenia wynikałoby, iŜ jeśli coaching w Polsce jest w połowie tak 
zaawansowany jak w Wielkiej Brytanii to powinniśmy mieć w Polsce ok. 1300 coachów. 

Analizując liczbę coachów, którzy ukończyli Szkoły Coachingu w Polsce (główne 6 
szkół) szacujemy, iŜ jest ich w Polsce ok. 450-500 osób w tym ok. 250 osób to 
coachowie zewnętrzni. 
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MMooŜŜlliiwwee  iinntteerrpprreettaaccjjee  wwyylliicczzeeńń  

Na podstawie ponad 9 letniej obserwacji rozwoju coachingu w Polsce widzimy dwie 
moŜliwe interpretacje wyliczeń, które przedstawiamy poniŜej. 

 

1)  ZawyŜony stan rozwoju polskiego coachingu 

Istnieje moŜliwość, iŜ błędnie określiliśmy stan rozwoju polskiego coachingu.  

Przy zmianie wskaźnika do  25% oraz dopasowaniu wskaźników pozostałych 
krajów okazuje się jednak, iŜ model kalkulacyjny wciąŜ pokazuje liczbę powyŜej 
1000 osób 

Natomiast bardziej prawdopodobna jest druga interpretacja:  

2) Zawód coacha jest wykonywany przez osoby reprezentujące inne 
środowiska: trenerów, psychologów, konsultantów 

W tej interpretacji rozbieŜność pomiędzy liczbami coachów wynika z faktu, iŜ 
osoby takie pozostają poza środowiskiem coachów – głównie tworzonych przy 
szkołach coachingu. 

Sugeruje to równieŜ, iŜ wykonują one swój zawód bez uprzedniego 
przygotowania do wykonywania zawodu rozumianego jako szkolenia i 
certyfikacja w zorganizowanych formach oferowanych przez szkoły coachingu. 
Analogicznie jak w przypadku części trenerów w Polsce, osoby te mogą mieć 
bardzo róŜny poziom kwalifikacji. Biorąc pod uwagę teŜ róŜne poziomy 
coachingu, które wynikają z historii rozwoju tej dziedziny, moŜemy przyjąć 
równieŜ, Ŝe wiele osób zajmujących się coachingiem wykonuje go na poziomie 
zmian w zakresie wiedzy i zachowań zbieŜnemu do treningu indywidualnego 
(metoda szkoleniowa). 
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CCOOAACCHHIINNGG  WW  PPOOLLSSCCEE  ––  22001122  

LLiicczzbbaa  ccooaacchhóóww  ww  PPoollssccee  

Do estymacji liczby coachów w Polsce w roku 2012 wzięliśmy następujące załoŜenia: 

- roczny rozwój coachingu w Europie i Polsce o 15% i 20% - stąd ogólna liczba 
coachów w w Europie wynosi 40227 oraz 49 766  

- podniesienie się poziomu coachingu proporcjonalnie do sytuacji w Wielkiej 
Brytanii – wg załączonej poniŜej tabeli wskaźników wzrostu coachingu. 
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Szkoły coachingu w Polsce: 

W Polsce funkcjonuje stosunkowo niewielka ilość szkół coachingu (ok.10) oraz 
stosunkowo liczna grupa firm szkoleniowych mających w swojej ofercie coahing. Firmy 
te realizują równieŜ szkolenia z coachingu biznesowego przeznaczone zarówno dla 
trenerów jak i pracowników przedsiębiorstw (coach wewnętrzny) 

Wśród ofert szkół coachingu moŜna wyróŜnić kilkupoziomowe programy rozwoju dla 
coachów kończące się certyfikatem lub dyplomem oraz krótsze formy doskonalenia 
kwalifikacji coachów. Ceny za uczestnictwo w szkołach kształtują się w granicach od 
1900 zł (krótkie formy trwające kilka dni) do 18 000 zł (dwupoziomowe ) 

Szkoła 

Coaching 
Center 
((partner 
The 
Coaches 
Training 
Institute) 

Kefann 
RSQ 
Manag
ement 

Polski 
Instytut 
NLP 

WyŜsza 
Szkoła 
Europejska 
im Ks. 
Józefa 
Tischnera 
w Krakowie 

Coach 
U 
Poland 

Wszechni
ca UJ 

Transmisj
a 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Psychologicz
ne Szkolenia 

ilość godzin 
120 90 300 535 198 90 112 120 300 

Cena  
17000 8500 18000 10 950 5 700 11 500 9800 4800 15 000 

wydajność 
roczna 
przeszkolonych 
osób 
(szacunkowo) 

150 150 100 150 50 50 50 50 100 

 

Średnia cena dla szkół coachingu waha się w granicach 11 tys. zł (11 250) 

Łączna roczna wydajność szkół to około 850 osób  

Wnioski i rekomendacje 

1. NaleŜy spodziewać się Ŝe w najbliŜszych latach nastąpi wyraźne zwiększenie 
zainteresowania coachingiem w polskich przedsiębiorstwach  

2. Wraz ze wzrostem liczby osób chętnych do bycia cochem wrośnie 
zapotrzebowanie na szkolenia dla coachów (ponad 3 tys. osób) 

3. Wiele osób zajmujących się aktualnie coachingiem i nie posiada odpowiedniego 
przygotowania i certyfikatu coacha (potencjalnie nawet 800 osób) 

4. Wielkość rynku szkół coachingu na najbliŜsze 4 lata naleŜy szacować na 3 000 
osób, co przy średniej cenie szkoły oznacza wartość: 33 750 000 zł   


