
CoachWise™ Certified Program
Akredytowany program rozwoju warsztatu coachingowego

Oferta programu CoachWise Coaching Proficiency™
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Drogi Coachu,
zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, do wyruszenia wraz z nami w osobistą podróż
w poszukiwaniu i odkrywaniu własnej tożsamości i stylu coachingowego.

Struktura programu rozwojowego CoachWise Coaching Proficiency™
oparta jest na kanwie "Podróży Bohatera" Josepha Cambella.
W coachingu jest to metoda wykorzystywana do pogłębionej pracy
z Klientami, którzy chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu sięgające 
poziomu tożsamości.

Nasza wspólna podróż będzie trwała łącznie 5 miesięcy.
W tym czasie będziesz pracować równolegle nad rozwojem 
warsztatu coachingowego oraz prowadząc proces coachingowy, 
towarzyszyć Klientowi w jego transformacji.

Wspierać Cię będzie zespół 6 doświadczonych Senior Coachów i Trenerów CoachWise™ oraz nasi  
mentorzy i superwizorzy. Swoim doświadczeniem z pracy coachingowej podzielą się zaproszeni do 
programu Goście Specjalni (ICF MCC).

Serdecznie zapraszamy,
Zespół CoachWise™

Doskonalenie i profesjonalizacja warsztatu Coacha
wsparta przez zespół Ekspertów CoachWise™
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CELE PROGRAMU:
• Doskonalenie i wzmocnienie własnego stylu coachingowego dla doświadczonych Coachów;
• Rozwój umiejętności – przejście od prowadzenia coachingu transakcyjnego do coachingu 

transformacyjnego;
• Pogłębienie umiejętności i budowanie zdolność świadomej interwencji coachingowej;
• Pełne przygotowanie do uzyskania międzynarodowej akredytacji potwierdzającej 

kompetencje Coachów na drugim poziomie certyfikacji  (Professional Certified Coach, ICF). 
CoachWise jako ośrodek egzaminacyjny ICF przeprowadza egzamin certyfikacyjny.

WAŻNE:  Program CoachWise Proficiency™ dostępny jest również dla absolwentów innych 
zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze min. 60 godz. edukacyjnych oraz 10 godz. 
mentor coachingu. 

PROFIL UCZESTNIKA:
Program kierujemy do praktykujących Coachów, którzy: 

• przeprowadzili minimum 100 godzin coachingu;
• dążą do osiągnięcia poziomu profesjonalnego w tym zawodzie;
• przygotowują się do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego  ICF PCC;
• chcą świadomie korzystać ze swoich umiejętności i dopracować osobisty styl coachingowy.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:
• Poznasz i zrozumiesz: Kim jestem jako coach, jakie są moje mocne i słabe strony;
• Pogłębisz świadomość swoich interwencji coachingowych - tego, co robisz i w jakim celu;
• Pogłębisz świadomość wpływu, jaki będąc coachem wywierasz na klientów;
• Zrozumiesz różnice między prowadzeniem coachingu transakcyjnego a transformacyjnego;
• Dopracujesz styl swojej pracy oraz nabędziesz umiejętności dostosowania go do potrzeb 

klienta;
• Nauczysz się towarzyszyć klientowi w przechodzeniu przez trwałą zmianę, pracy

z tożsamością, wartościami, emocjami i przekonaniami.
• Otrzymasz wiele wskazówek rozwojowych od Mentor Coachów - życzliwych i wspierających.
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ZAKRES MERYTORYCZNY:
• Coaching transformacyjny – Tożsamość, Wizja, Misja – towarzyszenie w trwałej zmianie
• Mój Styl Coachingowy:

- Tożsamość Coacha
- Cechy stylu
- Specjalizacje
- Wymiana doświadczeń z ekspertami (Artur Rzepecki MCC ICF, Bartosz Berendt MCC ICF)

• 6 Stylów Interwencji wg Herona
• Perspektywy pracy coacha: Uczestnicząca, Obserwacyjna, Badawcza
• Techniki coachingowe:

- Poziomy zaangażowania
- Eksperyment behawioralny
- Misja i wartości w wydaniu ICF PCC

• Coaching obecności i coaching roli
• Metafora w coachingu
• Coaching Systemowy 
• Inteligencja Emocjonalna – granice empatii i intuicji
• Pokonywanie impasu, ograniczających przekonań i schematów
• Proces coachingowy w realiach biznesowych – kontraktowanie, realizacja
• Zastosowanie psychometrii w coachingu 
• Profil kompetencyjny ICF PCC – wyznaczniki behawioralne
• 11 godz. Mentor Coachingu Indywidualnego i grupowego (Superwizje, Interwizje, Odsłuch i 
omówienie nagrań sesji coachingowych)
• Egzamin akredytacyjny

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT:
Absolwenci programu otrzymują 2 certyfikaty: 

1.  Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu CoachWise Coaching Proficiency™ zawierającego 
72 godziny akredytowanego w International Coaching Federation (ICF) szkolenia coachingowego,
w tym w 11 godzinach Mentor Coachingu.

2.  Certyfikat potwierdzający ukończenie pełnego programu CoachWise Corporate Certification 
Program (ACTP ICF) zakończonego akredytowanym egzaminem PCC ICF,  uprawniającego do 
otrzymania akredytacji PCC ICF w trybie przyspieszonym.

Certyfikaty potwierdzają ukończenie programu szkoleniowego 
spełniającego wszystkie wymogi edukacyjne ICF stawiane Coachom 
ubiegającym się o międzynarodową akredytację ICF potwierdzającą 
kompetencje na drugim poziomie certyfikacji Professional Certified 
Coach (PCC ICF).
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STRUKTURA PROGRAMU:
CoachWise Coaching Proficiency™ to kompleksowy, intensywny i praktyczny program rozwojowy 
wyposażający do profesjonalnego prowadzenia procesów coachingowych oraz świadomego kształtowania 
osobistego stylu coachingowego.

Program zawiera łącznie 72 godziny szkoleniowe, w tym 11godzin indywidualnego i grupowego mentor 
coachingu. Kurs zakończony  jest egzaminem certyfikacyjnym uprawniającym do uzyskania akredytacji ICF 
na poziomie PCC. Egzamin zdawany jest w CoachWise (ośrodek egzaminacyjny ICF).

ELEMENTY PROGRAMU (edycja hybrydowa):
• 1 warsztat szkoleniowy stacjonarny (czw. – pt. w godz. 9.00 – 17.00; sob. w godz. 9.00 – 13.30)
• 2 warsztaty szkoleniowe online (czw. – sob. w godz. 9.00 – 13.00)
• 10 uzupełniających warsztatów zdalnych ( 60 – 90 min.) odbywających się raz w tygodniu pomiędzy 

głównymi warsztatami szkoleniowymi;
• Study Buddy – praca w parach 
• 3 Superwizje Indywidualne zakończone pisemnym raportem ze wskazówkami rozwojowymi 
• 3 Interwizje
• Indywidualne, przedegzaminacyjne konsultacje sesji coachingowych
• Egzamin PCC ICF (rekomendujemy podejście do egzaminu w ciągu 2 lat od zakończenia programu)

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

Learning Lab
6 x 60 min.

Moderowane, grupowe warsztaty zdalne, podczas których uczymy i pogłębiamy 
umiejętności oraz omawiamy konkretne zagadnienia z praktyki coachingowej. Celem 
zajęć jest m.in. doskonalenie prowadzenia procesu coachingowego, nauka budowania 
długoterminowych relacji , pogłębienie świadomości swojego stylu oraz nabycie 
umiejętności konstruowania narzędzi. 

Coaching Pubs
2 x 60 min.

Moderowane, grupowe warsztaty zdalne, podczas których między innymi 
odpowiadamy na bieżące potrzeby uczestników, pojawiające się wątpliwości, 
trudności w realizacji procesów coachingowych. 

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. 

Interwizje Warsztaty Mentor Coachingu grupowego realizowane podczas głównych modułów 
szkoleniowych. Interwizje pozwalają zintegrować wiedzę uzyskaną w trakcie 
programu z praktyką oraz dają możliwość uzyskania bezpośredniego feedbacku
od trenera dotyczącego prowadzonego coachingu. 
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Warsztaty 
uzupełniające

zdalne

Mentor 
Coaching

ZESPÓŁ TRENERÓW I MENTOR COACHÓW:
Programy coachingowe prowadzą Senior Trenerzy i Coachowie CoachWise™ z ponad 10 letnią praktyką 
coachingową potwierdzoną akredytacjami ICF na poziomie Professional oraz Master Certified Coach, ICF. 

Trenerzy wdrażają również programy rozwoju warsztatu coachingowego w organizacjach oraz prowadzą 
indywidualne procesy rozwojowe głównie dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej.

Gość Specjalny
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Warsztaty 
uzupełniające

zdalne

Mentor 
Coaching

HARMONOGRAM SZKOLENIA:
9 edycja programu – formuła hybrydowa

20 – 22 kwietnia 2023 – główny warsztat szkoleniowy (stacjonarny)
czwartek – piątek w godz. 9.00 – 17.00, sobota godz. 9 – 13.30

• 09 maja, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
• 18 maja, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
• 23 maja, godz. 9.30 – 11.00 – warsztat uzupełniający (online)
• superwizja kalibrująca (maj – czerwiec 2023)

02 – 03 czerwca 2023 – drugi, główny warsztat szkoleniowy (online)
piątek – sobota, godz. 09.00 – 15.30

• 14 czerwca, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
• 28 czerwca, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
• 12 lipca, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
• 02 sierpnia, godz. 9.30 – 11.00 – warsztat uzupełniający (online)
• 23 sierpnia, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
• superwizja rozwojowa (czerwiec – sierpień 2023)

08 – 09 września 2023 – trzeci, główny warsztat szkoleniowy (online)
piątek – sobota, godz. 9.00 – 15.30

• 20 września, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
• 27 września, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online) 
• superwizja rozwojowa (wrzesień – listopad 2023)

egzamin akredytacyjny na poziomie PCC ICF
(ocena nagrania sesji coachingowej przez dwóch egzaminatorów)
Do egzaminu uczestnicy przystępują w dowolnym terminie – niezależnie od liczby 
przeprowadzonych godzin coachingu.

Terminy warsztatów uzupełniających mogą ulec drobnym modyfikacjom.

WAŻNE: Wszystkie warsztaty uzupełniające prowadzone są online oraz nagrywane audio z możliwością 
odsłuchu w dowolnym momencie w ramach utrwalenia wiedzy lub uzupełnienia nieobecności.
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Warsztaty 
uzupełniające

zdalne

Mentor 
Coaching

WARUNKI UDZIAŁU:
Cena katalogowa programu: 6 800,00 PLN netto (+23% podatku VAT)
Rabat - 5% przy dokonaniu zgłoszenia na 21 dni przed terminem szkolenia.
Możliwość rozłożenia płatności za udział w programie na nieoprocentowane raty na czas trwania 
programu (kwiecień – wrzesień 2023).

Cena przeprowadzenia egzaminu akredytacyjnego na poziomie PCC ICF: 1 000 PLN (+23% podatku VAT)
Cena egzaminu nie podlega rabatom.

Potwierdzeniem dokonania rezerwacji miejsca jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA DODATKOWE PYTANIA:
Dział Szkoleń 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 Szkoleń
605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Posiadamy Certyfikat SUS2.0  oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie 
dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 
80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: https://www.coachwise.org/dofinansowanie-szkolen-baza-uslug-rozwojowych/
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