
CoachWise™ Certified Program
Akredytowany program rozwoju warsztatu coachingowego

dla Coachów, Mentorów, Menedżerów i Ekspertów 

Oferta programu CoachWise Coaching Advanced™



CoachWise SA | All Rights Reserved | 2

CELE PROGRAMU:
• Zaawansowane wyposażenie do stosowania  umiejętności i narzędzi coachingowych w roli HR,

menedżera, coacha i mentora.
• Praktyczne przygotowanie do realizacji procesów rozwojowych/coachingowych.
• Kompleksowe wyposażenie do międzynarodowej certyfikacji coachów na pierwszym poziomie

akredytacji ICF ACC.

PROFIL UCZESTNIKA:
• Menedżerowie, Kierownicy Projektów, którzy prowadzą różnego typu rozmowy rozwojowe

lub/i są zainteresowanych rozwojem coachingowego stylu zarządzania i współpracy;
• HR Liderzy i Eksperci poszukujący metod efektywnego wsparcia rozwoju ludzi i organizacji;
• Coachowie i Mentorzy oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania

zawodu coacha lub/i mentora;
• Członkowie zespołów pracujących w środowisku metodyk zwinnych (Agile Coach, Scrum

Master);
• Osoby poszukujące nowych form rozwoju z myślą o sobie

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:
• Poznasz praktyczne metody ustalania celów wynikowych i rozwojowych;
• Zwiększysz skutecznośd w egzekwowaniu ustaleo i zobowiązao;
• Przedwiczysz pracę narzędziami zwiększającymi motywację i prawdopodobieostwo realizacji

celów;
• Doświadczysz autorefleksji na temat osobistych preferencji w sposobie pracy z celami i ich

wpływu na osiągane rezultaty oraz własnego stylu zarządzania;
• Zwiększysz swoją świadomośd i skutecznośd wywierania wpływu dzięki włączeniu aspektu

emocjonalnego i społecznego w zarządzanie;
• Powiększysz wachlarz umiejętności menedżerskich wpływających na budowanie efektywnych

i zaangażowanych zespołów;
• Poznasz i przedwiczysz techniki wspierania rozwoju pracowników (model odpowiedzialności

TY-MY-JA oraz model wspierania rozwoju);
• Nauczysz się stosowad narzędzia komunikacyjne pobudzające samodzielnośd pracowników

i  odpowiedzialności za swój zakres zadao.
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Program wspiera rozwój:
• rozumienia istoty coachingu w roli menedżera; 
• długoterminowego stylu zarządzania opartego na rozwijaniu pracowników;
• umiejętności zadawania pytao, słuchania i dzielenie się spostrzeżeniami (odzwierciedlania) bez

narzucania własnych rozwiązao
• wspierania swoim doświadczeniem, wiedzą i postawą – elementy mentoringowe
• umiejętności budowania całościowego, kompletnego spojrzenia na stawiane pracownikom

cele i ocenę sytuacji obecnej

Programy prowadzone są w oparciu o Model CoachWise™ opracowany na potrzeby wdrażania 
coachingu w biznesie. Model łączy ze sobą 4 wymiary pracy coacha:

1. UMIEJĘTNOŚCI (Zadawanie pytao, Słuchanie, Odzwierciedlanie, Wspieranie);
2. ZASADY/Postawę coachingową (Partnerstwo, Zaufanie, Tworzenie, Obecnośd, Tak i ..);
3. POLE/Kontekst klienta (zasoby klienta fizyczne, intelektualne, emocjonalne, społeczne);
Struktury, w których funkcjonuje klient; 

4. MAPĘ, czyli strukturę sesji coachingowej/rozmowy rozwojowej oraz całego procesu.
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ZAKRES MERYTORYCZNY:
• Narzędzia i techniki komunikacyjne i swoboda w ich wyborze i stosowaniu;
• Narzędzia coachingowe: coaching celu, wizji, praca z wartościami, analiza zasobów;
• Budowanie partnerstwa i zaufania;
• Inteligencja Emocjonalna;
• Świadoma postawa coacha w oparciu o Zasady Modelu CoachWise™
• Coaching rzeczywistości – praca z indywidualnymi i grupowymi strukturami Klienta;
• Praca z ograniczającymi przekonaniami;
• Coaching przywództwa;
• Kodeks Etyczny ICF oraz 11 Kompetencji Coacha ICF.

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT: 

Absolwenci programu CoachWise Coaching Advanced™ otrzymują 
Certyfikat CoachWise™ potwierdzający udział w 60 godzinach 
akredytowanego w International Coaching Federation (ICF) szkolenia 
coachingowego, w tym w 12 godzinach Mentor Coachingu (akredytacja 
programu ACSTH ICF).

Certyfikat potwierdza ukooczenie programu szkoleniowego spełniającego wszystkie wymogi 
edukacyjne ICF stawiane Coachom ubiegającym się o międzynarodową akredytację ICF potwierdzającą 
kompetencje na pierwszym poziomie certyfikacji Associate Certified Coach (ACC ICF).

W ramach 12 godzin Mentor Coachingu uczestnicy biorą udział w wymaganych w procesie 
akredytacyjnym 9 godzinach Mentor Coachingu grupowego oraz w 3 godzinach Mentor Coachingu 
Indywidualnego ( 3 Superwizje zakooczone pisemnym raportem ze wskazówkami rozwojowymi).

STRUKTURA PROGRAMU:
CoachWise Coaching Advanced™ to kompleksowy, intensywny i praktyczny program rozwoju 
wyposażający do samodzielnego prowadzenia procesów coachingowych oraz praktycznego 
wykorzystywania umiejętności, technik i postawy coachingowej w różnych rolach zawodowych. 

Program realizowany jest w oparciu o metodykę CoachWise™, posiada akredytację ICF ACSTH
i spełnia wszystkie wymogi edukacyjne, niezbędne do przygotowania coachów do akredytacji  na 
poziomie ACC ICF. 

Umiejętności zdobyte podczas programu stanowią wzmocnienie kompetencji menedżerskich
i przywódczych.
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ELEMENTY PROGRAMU:
Do udziału w programie CoachWise Coaching Advanced™ zapraszamy Absolwentów programu 
CoachWise Coaching  Essentials. Termin udziału w programie oraz jego forma (stacjonarnie, online) 
jest zależny wyłącznie od preferencji uczestnika. 

EDYCJA STACJONARNA w dni robocze:
• 2 główne moduły szkoleniowe ( 2 x 2,5 dnia) realizowane w odstępie około 6-8 tygodni

w godz.9.00 - 17.00 w środy i czwartki  w godz. 9.00 – 17.00 oraz w piątki w  godz. 9 – 13.30 

EDYCJA STACJONARNA w weekendy:
• 3 główne moduły szkoleniowe ( 3 x 2 dni) realizowane w odstępie około 6-8 tygodni

w godz. 9.00 - 17.00  

EDYCJA ONLINE w dni robocze:
• 3 główne moduły szkoleniowe ( 3 x 3 dni) realizowane w odstępie około 4 - 6 tygodni

w godz. 9.00 - 13.00 w środy – piątki

oraz STAŁE ELEMENTY PROGRAMU (prowadzone zawsze online):
• 8 godzinnych warsztatów uzupełniających (MasterClasses) prowadzonych raz w tygodniu

(zawsze online, nagrywane, do odsłuchu w ciągu 6 miesięcy od zakooczenia programu);
• 3 Superwizje indywidualne (online) – Mentor Coaching indywidualny zakooczony pisemnym

raportem ze wskazówkami rozwojowymi; 
• 2 Interwizje grupowe (online) – Mentor Coaching grupowy

Łącznie 60 godzin szkoleniowych, w tym 12 godzin Mentor Coachingu akredytowanych w ICF

Warsztaty 
uzupełniające

zdalne
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Warsztaty uzupełniające / MasterClasses
Wszystkie warsztaty uzupełniające odbywają się zdalnie na platformie Zoom i są nagrywane
(wyłącznie ścieżka audio) na potrzeby edukacyjne i audytu ICF.

Warsztaty 
uzupełniające

zdalne

Mentor 
Coaching

Monitorowana 
praktyka 

coachingowa

Learning Lab
2 x 60 min.

Moderowane, grupowe warsztaty zdalne, podczas których omawiane są umiejętności
i narzędzia coachingowe w odniesieniu do doświadczeo
z praktyki coachingowej.

Coaching Pubs
4 x 60 min.

Moderowane, grupowe warsztaty zdalne, podczas których uczestnicy mogą zgłaszad
swoje tematy do wspólnego omówienia w grupie. W trakcie Coaching Pubs często
prowadzone są demonstracyjne sesje coachingowe oraz dwiczenia.

Live Coaching Series
2 x 90 min.

Warsztaty, podczas których odsłuchiwane i omawiane są przykładowe sesje 
coachingowe prowadzone przez Coachów CoachWise™ w celu nauki pracy 
procesowej. Uczestnicy proszeni są o odsłuch 2 nagrao sesji
w ramach pracy własnej pomiędzy warsztatami.

Interwizje
2 x 90 min.

Warsztaty zdalne prowadzone w grupie do 10 osób, w trybie mentor coachingu 
grupowego. Pozwalają zintegrowad wiedzę uzyskaną w trakcie programu z praktyką 
oraz dają możliwośd uzyskania bezpośredniego feedbacku od trenera dotyczącego 
prowadzonego coachingu. 

ZESPÓŁ TRENERÓW I MENTOR COACHÓW:
Programy coachingowe prowadzą Senior Trenerzy i Coachowie CoachWise™ z ponad 10 letnią osobistą 
praktyką coachingową potwierdzoną akredytacjami ICF na poziomie Professional oraz Master Certified 
Coach ICF. Trenerzy wdrażają również program rozwoju warsztatu coachingowego
w organizacjach oraz prowadzą indywidualne procesy rozwojowe głównie dla średniej i wyższej kadru 
menedżerskiej.
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Warsztaty 
uzupełniające

zdalne

Mentor 
Coaching

WARUNKI UDZIAŁU:
Cena katalogowa programu stacjonarnego: 7 200,00 PLN netto (+23% podatku VAT)
Cena katalogowa programu online: 6 800,00 PLN netto (+23% podatku VAT) 
Rabat - 5% przy dokonaniu zgłoszenia na 21 dni przed terminem szkolenia.
Rabat - 8% przy dokonaniu równoczesnego zgłoszenia udziału w programie CoachWise™ Essentials
i Advanced. Powyższe rabaty się nie sumują. 

Fakturę VAT dla organizacji wystawiamy po głównym module szkoleniowym z 30 dniowym terminem 
płatności.

Potwierdzeniem dokonania rezerwacji miejsca jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

NAJBLIŻSZE TERMINY PROGRAMU:
Aktualny harmonogram najbliższych edycji programu dostępny jest na www.coachwise.org

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA DODATKOWE PYTANIA:
Dział Szkoleo Otwartych / tel. +48 22 848 05 51, szkolenia@coachwise.org

Bożena Prędkopowicz / Menedżer Akademii CoachWise™ /
603 805 695, b.predkopowicz@coachwise.org

Lucyna Biardzka / Koordynator Szkoleo/  
605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

http://www.coachwise.org/
mailto:szkolenia@coachwise.org
mailto:b.predkopowicz@coachwise.org
mailto:l.biardzka@coachwise.org

