
COACHING DLA PRODUCENTÓW W ZAKRESIE 
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

ZAGADNIENIA KLUCZOWE:
• Coaching
• Postawa Producenta
• Bezpieczeństwo biologiczne na fermie

Coaching umożliwia eksplorację siebie i samodzielne odkrywanie 
rozwiązań. 

DORADZTWO
• Jednokierunkowy przepływ porad 
• Niewielka interakcja
• Skoncentrowane na odpowiedzi na 

konkretne pytanie

COACHING
• Wielokierunkowe zadawanie pytań
• Interakcja pomiędzy Producentem 

a lekarzem weterynarii/ innym 
doradcą/trenerem

• Zorientowane na rozwiązania 
długoterminowe

Różnica między konwencjonalnym doradztwem a coachingiem -

Rycina 1. Model zarządzania zmian ADKAR 
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W trakcie spotkania tener (coach) powinien :
- Zadawać właściwe pytania.

- Rozpoznawać, co Producent/ lekarz weterynarii /przedstawiciel paszowy chce osiągnąć.

- Wspierać ich mocne strony i wartości.

- Sprawiać, że uczestnicy biorą odpowiedzialność (czują się odpowiedzialni) za problemy na 

fermie. 

- Skupiać się na przyszłości, a nie na przeszłości.

- Być dobrym słuchaczem.

- Dokonywać bieżącej oceny sytuacji lub problemu.

- Zdefiniować cele do stworzenia planu działania.

Rycia 2. Trener (Coach), Moderator, lekarz weterynarii i Producent brojlerów podczas sesji coachingowej. 
Coaching jest wybranym środkiem wspierającym dla ferm pilotowych w Belgii

Trener na koniec 
interakcji musi dokonać 

podsumowania na podstawie odpowiedzi 
zespołu, a także na podstawie 
ich komunikacji niewerbalnej.

Dostosowany do zwierząt gospodarskich 
model zarządzania zmianą ADKAR może być 

wykorzystany jako punkt wyjścia dla 
coachingu w celu oceny postaw i zachowań

Producentów w zakresie bezpieczeństwa 
biologicznego.
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Wstępna 
ocena

• Audyt bezpieczeństwa biologicznego + profilowanie ADKAR

• Dane dodatkowe: charakterystyka fermy, dane techniczne, 

• produkcja na fermie, zdrowie, leczenie (stosowanie 
antybiotyków)

Coaching

• Rozmowa bezpośrednia z zespołem 

• Omówienie pozytywnych cech i ważnych punktów

• Sporządzenie planu działania dla fermy

Ocena 
wpływu

• Przegląd planu działania

• Ocena zmiany zaproponowana w planie działania

• W razie potrzeby dokonanie korekty

Rycina 3. Przegląd etapów w coachingu

Więcej informacji poniżej:

- QR kod do podcastu

- Link do publikacji naukowej: https://doi.org/10.3390/antibiotics10050590
- Strona projektu NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu

Dla pomyślnego wyniku 
coachingu -
• Producenci powinni zmienić 

swoje złe nawyki podczas 
pracy na fermie i metody 
zarządzania.

• Producent musi przejść przez 
wymagający proces zmiany 
zachowania.

• Producent powinien 
utrzymać zmiany i nie 
powracać do starych 
nawyków i przyzwyczajeń.

• Plan działania powinien być 
okresowo weryfikowany.

Rycina 4. Wstępna ocena gospodarstwa i zbieranie danych przed 
coachingiem

Rycina 5. Coaching prowadzony przez
Hilde van Meirhaeghe(VETWORKS)  

„Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont 
2020, w ramach umowy o dotację nr 101000728 (NetPoulSafe).”

https://doi.org/10.3390/antibiotics10050590
https://www.netpoulsafe.eu/

