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Streszczenie
Głównym celem pracy jest porównawczy opis i wyjaśnienie zjawiska profesjonalizacji
zawodu z perspektywy doświadczeń trenerów biznesu i coachów. Odwołując się do
teoretycznej literatury z zakresu czynników i kryteriów profesjonalizacji oraz funkcji zawodów
zaufania społecznego omówiono m.in. prace Floriana Znanieckiego, Petera Bergera, Thomasa
Luckmanna, Ervinga Goffmana, Rolanda Meighana, Pierre’a Bourdieu, Petera Druckera,
Donalda Kirkpatricka, Urbana Pauli, Lidii, Czarkowskiej, Pawła Smółki, Małgorzaty SidorRządkowskiej i Alicji Winnickiej-Wejs. Autorka pracy w swoich badaniach postawiła pytanie
o to, jakie kryteria decydują o tym, iż daną aktywność możemy uznać za zawód oraz czy
spełnienie owych kryteriów ma miejsce w przypadku rozwijających się w ostatnich latach
aktywności: szkoleń biznesowych i coachingu. Przedstawione w pracy analizy dotyczą
zarówno polskiego, jak i ukraińskiego rynku usług rozwojowych.
Aby lepiej zrozumieć określony wyżej problem badawczy, autorka dysertacji
zdecydowała się na realizację badania sekwencyjnego, dwufazowego z zastosowaniem
metodologii mieszanej: badań ilościowych i jakościowych. Realizując badanie posłużyła się
w badaniu jakościowym częściowo ustrukturyzowanym wywiadem pogłębionym, a w ramach
procedury ilościowej – kwestionariuszem ankiety. Próbę badawczą stanowili eksperci z rynku,
przedstawiciele instytucji zrzeszających, trenerzy biznesu i coachowie, właściciele
i pracownicy polskich i ukraińskich firm działających na rynku usług rozwojowych.
Analiza wyników pokazała, czym w opinii respondentów i badanych ekspertów z rynku
jest profesjonalizm w wykonywaniu określonego zawodu, zaliczając tym samym trenerów
biznesu i coachów do elitarnego grona profesjonalistów, „zasługujących” na miano zawodu.
Szczegółowe analizy materiału empirycznego wskazały ważność szeregu dylematów
w dyskusji na temat etyki prowadzenia szkoleń i coachingu. Wypowiedzi respondentów

pokazały jak silnie odczuwany jest zbudowany wokół coachingu tzw. czarny PR oraz jak
kształtuje się profesjonalizm trenera biznesu „za kulisami” praktyk podlegających presji
rynkowych szans i organizacyjnych trudności. Zrealizowane przez autorkę badania pozwoliły
uchwycić związek między dostępem do środków unijnych a znaczącymi, zarówno
pozytywnymi, jak i negatywnymi zmianami na rynku usług rozwojowych. Na tym tle pokazały
one kilka istotnych merytorycznie i statystycznie różnic między polskim a ukraińskim rynkiem
szkoleniowo-coachingowym.
Praca teoretyczna i badawcza włożona w konstruowanie treści niniejszej rozprawy,
przyniosła wiele wartości dodanych m.in. wypracowanie licznych, autorskich rekomendacji
i implikacji praktycznych. Stanowią one modelowe narzędzia możliwe do zastosowania
w codziennej praktyce coachów i trenerów biznesu. Opracowano również listy kompetencji
niezbędnych do profesjonalnego pełnienia owych ról, weryfikując doświadczenia badanych
specjalistów zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Badania ilościowe i jakościowe w dysertacji
ukierunkowano również na zebranie istotnych pomysłów wspierających polsko-ukraińską
współpracę w obszarze usług rozwojowych, a także na wypracowanie katalogu wartości i zasad
etycznych ważnych w codziennej praktyce trenera biznesu i coacha. Zrealizowane przez
autorkę analizy materiału empirycznego przyniosły także odpowiedź na pytania, w jakim
kierunku zmierzają rynki usług rozwojowych w Polsce i na Ukrainie, jaka będzie przyszłość
usług szkoleniowych i coachingowych w tych krajach.
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Kształtowanie się i profesjonalizacja zawodu trenera biznesu i coacha. Socjologiczne studium
porównawcze polskiego i ukraińskiego rynku usług rozwojowych.

Summary

The main goal of the work is a comparative description and explanation of the
phenomenon of professionalization of the profession from the perspective of the experiences
of business trainers and coaches. Referring to the theoretical literature on the factors and criteria
of professionalization and the functions of the professions of social trust, there were discussed
works of Florian Zaniecki, Peter Berger, Thomas Luckmann, Erving Goffman, Roland
Meighan, Pierre Bourdieu, Peter Drucker, Donald Kirkpatrick, Urban Pauli, Lidia Czarkowska,
Paweł Smółka, Małgorzata Sidor - Rządkowska and Alicja Winnicka - Wejs. In her research,
the author of the work posed the question of what criteria determine whether a given activity
can be considered a profession and whether the fulfillment of these criteria takes place in the
case of activities that have been developing in recent years: business training and coaching.
The analyzes presented in the paper concern both the Polish and Ukrainian development
services market.
In order to better understand the research problem defined above, the author of the
dissertation decided to carry out a sequential, two-phase study using the mixed methodology:
quantitative and qualitative research. In carrying out the research, in the qualitative research she
used a partially structured in-depth interview, and in the quantitative procedure
- a questionnaire. The research sample consisted of market experts, representatives of
associating institutions, business trainers and coaches, owners and employees of Polish and
Ukrainian companies operating on the development services market.
The analysis of the results showed what, in the opinion of the respondents and the
surveyed experts from the market, is professionalism in the performance of a specific
profession, thus including business trainers and coaches in the elite group of professionals
"deserving" to be called a profession. Detailed analyzes of the empirical material pointed the

importance of a number of dilemmas in the discussion on the ethics of training and
coaching. The responses of the respondents showed how strongly the so-called black PR built
around coaching is felt and how the professionalism of a business coach "behind the scenes" of
practices that is subject to the pressure of market opportunities and organizational difficulties
is shaped. The research carried out by the author allowed to capture the relationship between
access to EU funds and significant, both positive and negative changes in the development
services market. On this base there were showed several statistically significant differences
between the Polish and Ukrainian training and coaching markets.
The theoretical and research work put into the constructing of this dissertation also
brought a lot of added values, for example, the development of numerous recommendations
and practical implications, they are model tools which can be used in the everyday practice
of coaches and business trainers. There was also made a list of the competences verifying
experiences of specialists both in Poland and Ukraine. The quantitative and qualitative research
in the dissertation was also focused on collecting important ideas supporting Polish-Ukrainian
cooperation in the area of development services, as well as on developing catalog of values and
ethical principles important in the daily practice of a business trainer and coach. The research
carried out by the author, as well as the analyzes of empirical material, provided an answer
to the question of what direction the development services markets in Poland and Ukraine
are heading in, and what will be the future of training and coaching services in these countries.
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