
CoachWise™ Certified Program
Akredytowany program rozwoju warsztatu coachingowego

dla Coachów, Mentorów, Menedżerów i Ekspertów 

Oferta programu CoachWise Coaching Equipped™
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CELE PROGRAMU:
• Holistyczne wyposażenie do prowadzenia profesjonalnych procesów rozwojowych 

/coachingowych.
• Program wsparty know – how CoachWise SA z obszaru prowadzenia i zarządzania procesami 

coachingu indywidualnego jako usługi oferowanej klientom biznesowym.
• Program spełnia wymogi edukacyjne ICF dotyczące przesłużenia akredytacji Coachów na 

poziomie ACC ICF.

PROFIL UCZESTNIKA:
• Coachowie i Mentorzy oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania

zawodu coacha lub/i mentora;
• HR Liderzy i Eksperci poszukujący metod efektywnego wsparcia rozwoju ludzi i organizacji;
• Coachowie przygotowujący się do przedłużenia akredytacji ICF ACC.

WAŻNE:  Program CoachWise Coaching Equipped™ dostępny jest również dla absolwentów 
innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze nie mniejszym niż 60 godz. 
szkoleniowych.

DLACZEGO WARTO?:
• Nabędziesz biegłości w korzystaniu z kolejnych technik i narzędzi dostępnych na wyższym 

poziomie zaawansowania w pracy coachingowej;
• Nauczysz się pracować z klientem w kryzysie, trudnych emocjach, impasie, poczuciu 

„niemocy”;
• Zyskasz umiejętność projektowania i zarządzania procesem coachingowym w oparciu o dobre 

praktyki CoachWise SA z obszaru pracy z klientem biznesowym;
• Nabędziesz większej świadomości własnego stylu coachingowego i kierunków jego dalszego 

rozwoju;
• Osiągniesz biegłość w wykorzystywaniu Modelu i Mapy CoachWise™ dzięki intensywnym i 

praktycznym ćwiczeniom.
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ZAKRES MERYTORYCZNY:
• Coaching tożsamości;
• Świadoma postawa coacha w oparciu o Model  CoachWise™;
• Praca z ograniczającymi przekonaniami i przełamywaniem oporu;
• Inteligencja Emocjonalna / trudne emocje;
• Wyzwalacze emocjonalne;
• Świadome budowanie własnego stylu coachingowego;
• Projektowanie i zarządzanie procesem coachingowym w realiach biznesowych;
• Interwizje - Mentor Coaching Grupowy;
• Intensywne i praktyczne ćwiczenie prowadzenia coachingu w parach.

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 pytań, Słuchanie, Odzwierciedlanie, Wspieranie);
2. ZASADY/Postawę coachingową (Partnerstwo, Zaufanie, Tworzenie, Obecność, 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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STRUKTURA PROGRAMU:
CoachWise Coaching Equipped™ to intensywny i praktyczny program rozwoju wyposażający do 
samodzielnego prowadzenia procesów coachingowych.

ELEMENTY PROGRAMU:
Do udziału w programie CoachWise Coaching Equipped™ zapraszamy Absolwentów programu CoachWise 
Coaching Advanced™. Termin udziału w programie oraz jego forma (stacjonarnie, online) jest zależny 
wyłącznie od preferencji uczestnika. 

EDYCJA STACJONARNA:
• 2 główne moduły szkoleniowe ( 2 x 2 dni) realizowane w odstępie około 4 - 6 tygodni

w godz. 9.00 - 17.00 w piątki - soboty 

EDYCJA ONLINE:
• 2 główne moduły szkoleniowe ( 2 x 3 dni) realizowane w odstępie około 4 - 6 tygodni

w godz. 9.00 - 13.00 w czwartki – soboty

oraz STAŁE ELEMENTY PROGRAMU (prowadzone zawsze online):
• 6 godzin warsztatów uzupełniających prowadzonych raz w tygodniu

(zawsze online, nagrywane, do odsłuchu w ciągu 6 miesięcy od zakończenia programu);
• 2 Interwizje grupowe (online) – Mentor Coaching grupowy

Łącznie 42 godzin szkoleniowych, w tym 7 godzin Mentor Coachingu grupowego akredytowanych w ICF 
(CCE ICF).
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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
1 x 60 min.

Moderowany, grupowy warsztat zdalny, podczas którego omawiane są umiejętności
i narzędzia coachingowe w odniesieniu do doświadczeń
z praktyki coachingowej.

Coaching Pubs
2 x 60 min.

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

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 nagrań 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 zintegrować wiedzę uzyskaną w trakcie programu z praktyką 
oraz dają możliwość 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 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.
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MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT: 

Absolwenci programu CoachWise Coaching Equipped™ otrzymują 
Certyfikat CoachWise™ potwierdzający udział w 42 godzinach 
akredytowanego w International Coaching Federation (ICF) szkolenia 
coachingowego, w tym w 7 godzinach Mentor Coachingu Grupowego 
(CCE ICF).

Certyfikat programu CoachWise Coaching Equipped™ może być wykorzystany do przedłużenia 
akredytacji na pierwszym poziomie certyfikacji Coachów (ACC ICF) lub w procesie ubiegania się 
o akredytację na poziomie PCC ICF ścieżką ACSTH.

Opcjonalnie - możliwość wykupienia 3 indywidualnych superwizji ( mentor coaching) zakończonych 
pisemnym raportem (wymóg ICF do przedłużenia akredytacji) w cenie 1 200 PLN.



CoachWise SA | All Rights Reserved | 7

Warsztaty 
uzupełniające

zdalne

Mentor 
Coaching

WARUNKI UDZIAŁU:
Cena katalogowa programu stacjonarnego: 4 200,00 PLN netto (+23% podatku VAT)
Cena katalogowa programu online: 3 800,00 PLN netto (+23% podatku VAT) 
Rabat - 5% przy dokonaniu zgłoszenia na 21 dni przed terminem szkolenia.

Opcjonalnie – 3 Superwizje Indywidualne online: 1200 PLN netto (+23% podatku VAT)

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

Potwierdzeniem dokonania rezerwacji miejsca jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

NAJBLIŻSZA EDYCJA PROGRAMU:

Edycja 32 (online)
Pierwszy moduł warsztatowy: 21 – 23 kwietnia 2022, godz. 09.00 – 13.00
Drugi moduł warsztatowy: 23 – 25 czerwca 2022, godz. 09.00 – 13.00

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.
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