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Niniejsza rozprawa doktorska składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, zakończenia, 

bibliografii, spisu tabel i wykresów oraz aneksu.  

W pierwszym rozdziale przedstawiono poradnictwo zawodowe w świetle ujęć 

terminologicznych. Ukazano poradnictwo w świetle rozporządzeń prawnych. Następnie zostały 

zaprezentowane najważniejsze zadania doradcy zawodowego oraz podział doradców 

zawodowych. Zostały opisane trzy typy poradnictwa zawodowego oraz wpisujące się w nie 

pięć modeli działalności doradcy zawodowego. Przedstawiono również umocowanie 

analizowanej problematyki poradnictwa zawodowego w wybranych teoriach i koncepcjach 

naukowych. Wskazano na  ideologiczną spójność poradnictwa socjodynamicznego i coachingu. 

Zostały określone cele poradnictwa zawodowego oraz zadania, które bezpośrednio z niego 

wynikają. Zaprezentowano analizę dotyczącą pojęcia dorosły i dorosłość, które tworzą 

priorytetową oś, wokół której toczą się rozważania tytułowej problematyki. Przedstawiono 

modele dorosłości oraz stadia rozwojowe i wypływające z nich zadania rozwojowe.  

Rozdział drugi poświęcony został analizie historycznej coachingu. Wytłumaczono 

źródłosłowie i znaczenie słowa coaching. Z uwagi na duży chaos definicyjny poświęcono wiele 

uwagi na uporządkowanie definicji coachingu. Zostały również zaprezentowane cechy 

coachingu, charakteryzujące go w sposób naukowy, oraz jego odmiany. Przedstawiono  

coaching w świetle wybranych teorii i koncepcji naukowych. Zostały też omówione cechy i 

zasady stosowane w praktyce coachingowej. Następnie przedstawiono wybrane badania nad 

efektywnością coachingu.  

W rozdziale trzecim scharakteryzowano pojęcie andragogika. Przybliżono istotne dla 

tematu dysertacji, różne podejścia teoretyczne, mające dobrze udokumentowaną historię na 

gruncie badań andragogicznych. Omówiono teorie uczenia się refleksyjnego, istotne dla 

rozumienia i prowadzenia procesu coachingu. Następnie przedstawiono pojęcia i teorie 

związane z rozwojem, w tym rozwojem zawodowym pracownika. Przedstawiono wyniki 

analizy literatury dotyczącej zagadnień metodyki pracy coacha i doradcy zawodowego. 



Zaprezentowano również, jak wygląda ‒ według literatury ‒ wzorcowy proces sytuacji 

poradniczej i coachingu, jakie są pożądane kompetencje coacha i doradcy. Przedstawiono także 

refleksje na temat dystynkcji pomiędzy edukacją a uczeniem się. Zostały omówione obszary 

oraz podstawowe formy uczenia się. Zaprezentowano pojęcia całożyciowego uczenia się, 

edukacji ustawicznej oraz edukacji całożyciowej. Przedstawiono koncepcję Lifelong Learningu 

oraz całożyciowego poradnictwa kariery. Zasygnalizowano pojęcie kompetencji 

transferowalnych i ich ogromnego znaczenia dla współczesnego pracownika.  

W ramach kolejnego rozdziału – czwartego – przedstawiono założenia metodologiczne 

badań własnych. Jak wykazuje autor, zagadnienie wykorzystania coachingu w poradnictwie 

zawodowym dla osób dorosłych jest – jak dotąd – w niewielkim stopniu obecne w dyskursie 

naukowym, a zwłaszcza w pedagogice. Oprócz pojedynczych przykładów analiz tytułowej 

problematyki, a także prób ukazywania w różnych konfiguracjach, istotnych dla subdyscypliny, 

jaką jest szczególnie pedagogika pracy, nie jest  w zasadzie obecna. A przynajmniej brakuje 

studiów naukowych, opartych nie tylko na analizach teoretycznych, a przede wszystkim na 

wynikach badań empirycznych, których – w szeroko rozumianym coachingu –  nadal 

odnotowuje się niewiele. W świetle powyższego w badaniach własnych przedmiotem badań 

uczyniono: Zastosowanie coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych. 

Odwołując się do rozważań metodologicznych, sformułowano następujący główny cel podjętej 

pracy badawczej: Ukazanie stopnia zastosowania coachingu w poradnictwie zawodowym dla 

osób dorosłych. Określono także cele teoretyczno-poznawcze: 

1. Ukazanie istniejącego stanu w zakresie najczęściej stosowanych modeli, form i metod 

pracy z osobami dorosłymi przez doradców zawodowych.  

2. Diagnoza działalności doradców zawodowych w kontekście wykorzystania coachingu 

w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych. 

3. Ukazanie możliwości i ograniczeń zastosowania coachingu w poradnictwie 

zawodowym dla osób dorosłych.  

Zaprojektowane badania miały również posłużyć realizacji określonych celów 

praktyczno-wdrożeniowych:  

1. Sformułowanie praktycznych wniosków dotyczących zastosowania coachingu w 

poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych, które zostaną przekazane do Instytucji 

Rynku Pracy z województwa kujawsko-pomorskiego.  

Problem główny w niniejszej pracy sformułowano w formie pytania: Czy, a jeśli tak, to 

w jakim stopniu w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych stosowany jest coaching?  



W celu realizacji badań własnych autor zastosował metodę krytycznej analizy literatury, 

w tym technikę analizy treści,  metodę analizy dokumentów formalnoprawnych w tym 

klasyczną i nowoczesną technikę analizy dokumentów. Została zastosowana metoda sondażu 

diagnostycznego w tym technika ankiety oraz technika wywiadu. Przyjęty ilościowy z 

elementami strategii jakościowej tok postępowania dla opisania wykorzystania metody 

coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych pociągał za sobą zastosowanie 

sondażu diagnostycznego uznawanego za „miękką odmianę metod ilościowych. Wykorzystane 

narzędzia badawcze to dwa autorskie kwestionariusze ankiety. Pierwszy dla klientów 

poradnictwa zawodowego oraz drugi dla doradców zawodowych. Zastosowano również 

kwestionariusz wywiadu dla doradców zawodowych, którzy są jednocześnie coachami. 

Zastosowano metodę statystyczną.  Obliczenia wykonano w programie IBM SPSS 24.0. 

Autor niniejszej rozprawy zastosował dobór celowy i losowy. Akces udziału w 

badaniach zgłosiły 173 instytucje rynku pracy. Badania z wykorzystaniem kwestionariuszy 

ankiety zostały przeprowadzone wśród osób zatrudnionych na stanowisku doradcy 

zawodowego (250 badanych) oraz ich klientów (218 badanych) – na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. W drugim etapie badań zastosowano technikę wywiadu w grupie 

badanych doradców zawodowych będących jednocześnie coachami.   

W piątym, szóstym i siódmym rozdziale przedstawiono, omówiono i przeanalizowano 

wyniki badań własnych na temat zastosowania coachingu w poradnictwie zawodowym dla 

osób dorosłych – możliwości i ograniczenia.  

W niniejszej dysertacji udało się ukazać możliwości i ograniczenia wykorzystania 

coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych. Ogólna konkluzja wynikająca z 

podjętych analiz empirycznych jest następująca: znaczna część – 93,2% badanych doradców 

zawodowych spotkała się z metodą coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych. 

Ponad połowa badanych – 58,0% deklaruje ukończenie jakiegoś programu rozwojowego z 

obszaru coachingu. Większość – 74,4% doradców zawodowych stosowało w przeszłości 

jakiekolwiek podejście, metodę lub narzędzie dotyczące coachingu w pracy z osobą dorosłą. 

Tylko 17,2% badanych twierdziło, że nie posiada odpowiedniej wiedzy i umiejętności, by 

zastosować go w  tego rodzaju działalności. Z kolei 3,2% doradców zawodowych nie widzi 

potrzeby w stosowaniu podejść coachingowych w poradnictwie zawodowym. Obecnie 

wykorzystuje coaching lub jego elementy 68,0% badanych.  

 Zaprezentowane wnioski i uogólnienia stanowią ważny kierunek działań prowadzących 

do zwiększenia popularności metody coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób 

dorosłych. Ukazują ponadto, że sam coaching może stanowić przedmiot badań naukowych i 



jako obszar problemowy wpisuje się zarówno w problematykę pedagogiki, w tym pedagogiki 

pracy, oraz może być przydatny z punktu widzenia praktyki gospodarczej. 

 

 


