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CZYM JEST COACHING?
Coaching to wspieranie osób lub organizacji w osiąganiu stawianych przez nich celów.
Jest to metoda pracy z ludźmi oparta na narzędziach z dziedziny psychologii,
zarządzania i edukacji. Opiera się ona na systematycznym procesie wzmacniania
i udoskonalania działania w kierunku większej efektywności. W praktyce jest to praca z
osobistym trenerem (ang. coach) w obszarze ustalania wymiernych celów,
pokonywania trudności, motywowania, zmiany przekonań, planowania i moderowania
decyzji. Coach to osoba prowadząca coaching (jak dotąd nie ma polskiego
odpowiednika), natomiast uczestnika tego procesu nazywa się "klientem" lub
"coachee".
Podstawą tej metody pracy jest zaufanie do człowieka jako autora swojego rozwoju.
Klient samodzielnie określa cel, odkrywa swoje zasoby i możliwości oraz dokonuje
zmian w kierunku poprawy jakości swojego życia i działania. Zadaniem coacha jest –
poprzez pytania i odpowiednie techniki psychologiczne – doprowadzić klienta do celu,
który klient sam sobie wytyczył.
Etapy coachingu:
BADANIE
POTRZEB KLIENTA
Zgłaszany problem
lub cel coachingu

PLANOWANIE

REALIZOWANIE

KONTROLOWANIE

Uściślenie celów
i możliwości

Praca nad
realizacją celu

Udzielanie
informacji zwrotnej

Coaching powstał w środowisku sportowym jako metoda zwiększania potencjału
zawodnika metodami psychologicznymi. Z czasem zaadoptowano coaching do świata
biznesu. Metoda ta pozwoliła przeprowadzać wiele zmian, dzięki którym firmy nabrały
niespotykanej dotąd dynamiki. Wysoka skuteczność coachingu spowodowała, że stał
się popularny również w wielu innych obszarach ludzkiej aktywności – począwszy od
życia prywatnego (life coaching), relacje (relationship coaching), kreowanie kariery
zawodowej (career coaching) aż po zdrowie (wellness/diet coaching). Dzięki temu
niemal każdy człowiek stoi przed możliwościami kształtowania dowolnego aspektu
swojego życia z pomocą profesjonalisty.
Coaching – jako rodzaj wysoce zindywidualizowanej pracy
– jest obecnie najskuteczniejszą formą rozwoju
kompetencji i możliwości. W Stanach Zjednoczonych
coaching jest wykorzystywany przez blisko 80% firm. W
Polsce dopiero się rozwija i to bardzo dynamicznie.
Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości coaching
będzie metodą krótkoterminowej pracy z ludźmi, opartą o
rzetelne podstawy psychologii społecznej i poznawczo–behawioralne narzędzia.
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA COACHINGU
 Profesjonalny (zawodowy) coaching opiera się na rzetelnych podstawach
naukowych, odpowiednim przygotowaniu coachów i praktyki pod superwizją.
 Autorem zmian w coachingu jest klient, który traktowany jest jako osoba zdrowa,
odpowiedzialna i kreatywna. To klient określa kierunek rozwoju (cel), samodzielnie
podejmuje decyzje i ustala odpowiedni dla siebie plan działania.
 Coach jest osobą, która towarzyszy klientowi w procesie zmian, monitoruje ten
proces i pomaga klientowi odkryć możliwości, których klient sam nie zauważa
głównie poprzez zadawanie odpowiednich pytań i dostarczanie adekwatnych
narzędzi (technik).
 Coach nie jest terapeutą, mentorem czy doradcą. Jest wspierającym i zarazem
wymagającym partnerem dla klienta, z którym pracuje w oparciu o tzw. sojusz
coachingowy. Sojusz ten ma swoje źródło w obustronnych ustaleniach (kontrakt).
 Rolą coacha jest inspirowanie i wspieranie, a nie doradzanie. Oznacza to, że coach
nie musi znać się na dziedzinie, w której kompetencje posiada klient, ale powinien
być przygotowany pod kątem pracy z ludźmi i znać podstawy psychologii rozwoju
człowieka.
 Coaching koncentruje się na celach i rozwiązaniach. Tym samym skupia się na
pozytywnych aspektach dokonywania zmian i ukierunkowany jest na przyszłość.
 Coaching opiera się głównie na założeniach psychologii społecznej i psychologii
pozytywnej z narzędziami z nurtów poznawczych i behawioralnych.
 Coaching można stosować w każdej dziedzinie życia – osobistej, rodzinnej,
zawodowej i organizacyjnej – jeśli tylko jest zgoda na wprowadzanie zmian.
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KOMPETENCJE COACHA (wg International Coach Federation):
Kursów coachingu jest wiele – oferty kuszą korzyściami, przyciągając kandydatów na
potencjalnych coachów. Można wybrać dowolny kurs, dowolną
metodę, dowolny certyfikat, dowolną jakość. Coachowie są różni.
Jednak dla klienta liczy się zawsze efekt, czyli skuteczność: nie tyle
danego modelu coachingowego, co coacha.
Po czym więc poznać dobrego trenera? Otóż cechy, umiejętności i
kompetencje osoby prowadzącej coaching w różnych tradycjach
coachingowych określa tzw. Model Kompetencji Coacha. Dobry
coach powinien spełniać te standardy.
Kluczowe kompetencje coacha (wg ICF) można zawrzeć w czterech punktach:
1. Ustalanie zasad – chodzi o sprostanie etycznym wymaganiom i zachowanie
standardów pracy coachingowej. W ramach tej kompetencji coach tworzy tzw. sojusz
coachingowy – specyficzną relację z klientem; dba o szczegóły logistyczne, czuwa nad
procesem, zachowuje granice profesji.
2. Budowanie relacji – chodzi o atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, na którą składa
się otwartość, uczciwość, szacunek i wsparcie dla klienta, elastyczność w zachowaniu,
umiejętność radzenia sobie z emocjami, dojrzałość i obecność.
3. Efektywna komunikacja – coach jest uważny na komunikację klienta, potrafi
stosować aktywne słuchanie, zadaje celne pytania, używa jasnych, bezpośrednich
komunikatów, posługuje się inspirującymi metaforami.
4. Ułatwianie uczenia się i osiągania wyników – coach pomaga ustalić cele,
zwiększyć świadomość, odkryć szersze perspektywy, zmienić sposób myślenia i
działania. W tym obszarze również angażuje i motywuje klienta, monitoruje proces
zmian, usamodzielnia w podejmowaniu decyzji, wyraża uznanie dla osiągnięć klienta.

Tworząc duży kurs coachingu, wypracowaliśmy własne, wysokie standardy, które
powinien spełniać coach – absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Zależało
nam na gruntownym przećwiczeniu wszystkich ważnych kompetencji (stąd aż trzy
treningi w ramach kursu) oraz na doświadczeniu zmiany na sobie.
Dlatego coach po Szkole Profesjonalnego Coachingu dodatkowo potrafi:
 określać potrzeby rozwojowe klienta i dobrać odpowiednią metodę
 posługiwać się różnymi modelami prowadzenia coachingu
 pracować z szerszym spektrum tematów i z tzw. "trudnymi klientami"
 projektować sesje coachingowe i zarządzać procesowo ich dynamiką
 elastycznie posługiwać się narzędziami z wielu nurtów psychologicznych
 systematycznie podnosić własne kompetencje i korzystać ze wsparcia superwizji
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TEST – Czy masz predyspozycje do zawodu coacha?
Podobnie jak niemal każdy może nauczyć się grać na pianinie, każdy
może nauczyć się prowadzenia coachingu. Oczywiście nie oznacza to,
że będzie się od razu dobrym i skutecznym trenerem dla klienta.
Niektórzy mają naturalne predyspozycje do tego, aby pomagać innym,
ale dużą rolę odgrywa również doświadczenie.
Poniższa lista cech pomoże Ci ocenić, czy masz predyspozycje do
bycia coachem. Nie traktuj tego testu jako wyroczni – pamiętaj, że
coach to taka osoba, która nieustannie pracuje nad sobą. Nawet, jeśli
stwierdzisz, że Twoje wyniki kiepsko wyglądają, to jest to doskonały
punkt wyjścia do tego… aby zostać coachem w swoim własnym życiu! Dobrej zabawy!
Oceń samego siebie, nadając poszczególnym cechom rangę od 0 do 3 punktów, gdzie:
0 – nie pasuje to do mnie,
1 – trochę pasuje,
2 – właściwie taki jestem,
3 – to wyraźnie moja cecha!
Uważam, że mam:
Szacunek dla innych i ich wartości

Umiejętność tworzenia dobrych relacji

Dużą świadomość siebie i innych

Umiejętność słuchania bez oceniania

Pozytywne nastawienie

Umiejętność zdystansowania się

Rozwiniętą empatię

Umiejętność motywowania innych

Jestem:
Osobą pewną siebie

Uczciwy(–a)

Kreatywny(–a)

Stabilny(–a) emocjonalnie

Cierpliwy(–a)

Autentyczny(–a)

Otwarty(–a) i szczery(a–)

Elastyczny(–a) w zachowaniu

Lubię:
Współpracować z ludźmi

Zadawać pytania

Obserwować

Komunikować się jasno i wprost

Uczyć się

Szukać rozwiązań zamiast narzekać

Słuchać

Stawiać wyzwania sobie i innym

Jeśli zdobyłeś ponad 50 punktów, możesz sobie pogratulować – masz talent, aby
zostać coachem. Jeśli masz mniej punktów, zastanów się nad czym możesz
popracować. Jeśli masz poniżej 20 punktów, przyjrzyj się swoim relacjom z ludźmi –
być może ta sfera życia potrzebuje szczególnego zadbania z Twojej strony.
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POPULARNE RODZAJE COACHINGU
Coaching to jedna metoda, ale różne możliwości zastosowania. W zależności od
środowiska i potrzeb klientów coaching może być bardzo różnorodną formą pracy.
Przykładowe rodzaje coachingu to:
Business Coaching – jest to forma coachingu, której
zadaniem jest wzrost kluczowych umiejętności klienta
niezbędnych
do
efektywnego
prowadzenia
biznesu,
zarządzania zasobami ludzkimi i potencjałem firmy. Klientem
może być osoba, która pracuje na stanowisku kierowniczym,
prowadzi własną firmę lub stoi przed jakimś przedsięwzięciem
biznesowym.
Corporate Coaching – jest to coaching struktury i procesów
zachodzących w organizacji. Coach nie prowadzi jednak
coachingu całej organizacji (wszystkich jej pracowników), lecz
tylko tych, którzy kreują struktury organizacji oraz odpowiadają
za procesy w niej zachodzące.
Executive & Leadership Coaching – to elastyczny proces skierowany głównie do
managerów i liderów. Głównym celem Executive Coachingu jest rozwój umiejętności
zarządczych w oparciu o własne zasoby klienta.
Performance Coaching – to coaching
osiągnięć. Performance Coaching oznacza
uzyskanie dostępu do potencjału jednostki i
jej
wewnętrznych
zasobów,
wsparcie
jednostki w jej dążeniu do zmiany i osiąganiu
celów, pomoc w przyswojeniu i rozwijaniu
umiejętności ważnych społecznie.
Career Coaching – zajmuje się rozwojem
kariery klienta. Kariera rozumiana jest tutaj
jako droga rozwoju zawodowego – jej
planowanie jest zatem rzeczą istotną w życiu
człowieka.
Life Coaching – jest rodzajem coachingu o
najszerszym zastosowaniu. Może być stosowany na
każdym etapie życia i każdy może w nim
uczestniczyć. Life–coach może pomóc klientowi w
takich dziedzinach jak: rozwój osobisty, poprawa
jakości życia (np. pod kątem materialnym),
polepszenie relacji interpersonalnych, zwiększenie
pewności siebie, polepszenie kontaktów z bliskimi,
znalezieniu właściwej (indywidualnej) drogi do
wypracowanych
wcześniej
celów,
budowanie
związków i wiele innych.

© 2008–2016 Grupa Active Change & Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
www.kurcoachingu.com • www.ipri.com.pl • www.life-coaching.pl • tel. 509 501 476

6

INNE RODZAJE COACHINGU
Sport Coaching – jest adresowany dla sportowców,
którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności. Klient, dzięki
współpracy z coachem ma możliwość odkrycia
umiejętności korzystania ze swoich naturalnych zasobów.
Czyni to w oparciu o dwie główne zasady: „Bądź Tu i
Teraz” oraz „Bądź swoim własnym trenerem”.
Wellness Coaching – jest to coaching zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia.
Zakłada, że naturalnym i właściwym stanem dla człowieka jest stan zdrowia, a nie
choroby. Wychodząc z tego poglądu i wykorzystując wiedzę z zakresu
psychoneuroimmunologii, coach pomaga klientowi odnaleźć indywidualną receptę
zdrowego stylu życia.
Family Coaching – jest to pomoc rodzinie w określaniu
planów życiowych zgodnie z najważniejszymi dla
członków rodziny wartościami. Jednym z efektów
coachingu rodzinnego jest poprawa relacji między
członkami rodziny, związana z większymi umiejętnościami
komunikacyjnymi i emocjonalnymi klienta.
Teen Coaching –
jest to coaching nastolatków,
przeżywających burzliwy czas związany z przechodzeniem od
okresu dzieciństwa, przez dojrzewanie po okres dojrzałości.
Spiritual/Existence Coaching – skoncentrowany jest na
rozwoju klienta w obszarze duchowości rozumianej jako ludzkie
sumienie, wartości i przekonania oraz w pewnym stopniu
wierzenia. Czasami może być kojarzony z wróżbiarstwem,
magią, numerologią itp. Jednak w rzeczywistości nie ma nic
wspólnego z tymi zagadnieniami, zajmując się poszukiwaniem
głębszego sensu życia w oparciu o narzędzia psychologiczne.
Niezależnie od preferowanego obszaru
pracy z klientem, nasze szkolenie
przygotowuje do prowadzenia każdego
z wymienionych rodzajów coachingu.
Wiele obecnych na polskim rynku
kursów określa swój program jako
"coaching
w
biznesie".
Szkoła
Profesjonalnego
Coachingu
uczy
coachingu
o
najszerszym
i
uniwersalnym zastosowaniu. Dzięki
temu nasi absolwenci mogą odnaleźć
się w różnych obszarach działalności, a
nawet… wykreować swój własny styl
coachingowy!
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NAJLEPSZA SZKOŁA NA ŚWIECIE
Wywiad z dr Magdą Fres – psycholożką, pisarką,
absolwentką Szkoły Profesjonalnego Coachingu.
(…)
Małgorzata Zięba: Po co właściwie zapisałaś się do
Szkoły Coachingu? Na co liczyłaś?
Magda Fres: Jeśli chcę ująć moje życie zawodowe w
pigułkę, zazwyczaj mówię, że żyłam z gadania z ludźmi
albo do ludzi. W ciągu ponad dwudziestu lat pracy
zdobyłam kilka zawodów i ogromne doświadczenie w
nieustannej pracy z ludźmi. Znalazłam się w miejscu na
nowy początek, ale nie chciałam zaczynać wszystkiego
od nowa. Szukałam takiej działalności, która pozwoliłaby
skonsolidować i zebrać wszystkie moje umiejętności,
zdolności i doświadczenia. Liczyłam na to, że dobra szkoła coachingu przygotuje mnie
rzetelnie do zawodu coacha – czyli da mi nie tylko narzędzia do pracy, ale również ukształtuje
nowe umiejętności, doceniając to, co już do tej pory potrafiłam oraz uszanuje mój styl pracy z
ludźmi.
– Co dała Ci Szkoła?
– Szkoła dała mi nie tylko to, czego oczekiwałam – doskonały warsztat pracy – ale dostałam
znacznie więcej. Dzięki nauce w SPC poznałam wspaniałych specjalistów, których sposób
pracy i spojrzenie na życie nadal mnie inspiruje. Poznałam innych, którzy towarzyszyli mi w
drodze do zostania coachem – i nadal są dla mnie niesamowitą grupą wsparcia. Przeżyłam z
nimi długą drogę własnego rozwoju i ich przyjaźń jest dla mnie niezwykle cenna.
– Czy coś Cię zaskoczyło, czegoś być może nie przewidziałaś?
– Zaskoczyło mnie to, że na każdych zajęciach uczyłam się czegoś nowego. Jako psycholog i
kobieta z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym obawiałam się, że pewnie czasem
będę musiała się nudzić, słuchając o rzeczach, które znam od dawna. Jednak nic takiego się
nie przydarzyło. Nigdy! Każde zajęcia otwierały mnie na nową wiedzę i nowe doświadczenia.
– Co było dla Ciebie największą wartością?
– Największą wartością w czasie kursu były dla mnie ćwiczenia praktyczne. Każdy zjazdowy
weekend był intensywną pracą nad sobą – w obszarze rozwijania umiejętności coachingu oraz
w obszarze rozwoju osobistego. Moje życie zmieniło się kompletnie w sensie niesamowicie
pozytywnym – dzięki ogromnym możliwościom ciągłej coachingowej pracy nad sobą.
– Jak oceniasz Szkołę Profesjonalnego Coachingu? Polecasz ją :)?
– Uważam, że to najlepsza szkoła coachingu na świecie. Pewnie nie jestem obiektywna, choć
wciąż poznaję coachów, którzy ukończyli inne
kursy i kiedy obserwuję ich życie i ich pracę,
coraz bardziej przekonuję się do tego, że
jednak mam rację: to po prostu jest najlepsza
szkoła coachingu na świecie. Oczywiście, że ją
polecam.
– Czy w takim razie w tej najlepszej szkole
coachingu
pojawiły
się
też
jakieś
trudy/niedogodności?
– Trudności, które napotykałam w czasie
szkoły, były związane z wychodzeniem ze
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strefy komfortu i pokonywaniem swoich słabości oraz przeszkód na drodze do celu. Przejście
tej drogi było konieczne i absolutnie niezbędne, żeby uzyskać te zmiany, o które zabiegałam.
– Twoje życie zmieniło się po Szkole?
– Moje życie zaczęło się zmieniać już w trakcie szkoły. Tuż po ukończeniu pierwszego etapu,
czyli po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu coacha, założyłam własną firmę oraz
Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu – ośrodek rozwoju osobistego. Zanim
ukończyłam szkołę, ośrodek zaczął już funkcjonować na rynku, rozwijał się i przyciągał coraz
więcej klientów. Poza tym uzyskałam licencję do prowadzenia Klubu Coacha Katowice i
jeszcze przed ukończeniem szkoły zorganizowałam w jego ramach trzy warsztaty
coachingowe.
(…)
– Ciekawi mnie Twój kontakt z pozostałymi uczestnikami XIV edycji kursu. Rozeszliście
się każdy w swoją stronę czy może masz wciąż z grupą kontakt?
– Tak, mam kontakt. Zwłaszcza z tymi, którzy pracują jako coachowie. Wspieramy się
nawzajem, zapraszamy do prowadzenia warsztatów, wydzwaniamy do siebie, kiedy
potrzebujemy pogadać o czymś, co jest związane z coachingiem – nikt inny tego przecież tak
dobrze nie zrozumie!
– Do czego coaching Ci się teraz przydaje?
– Do wszystkiego. Do pracy, do życia, do rozwoju, do miłości też ;).
– Zdradź nam coś dotyczącego Twoich działań coachingowych: gdzie pracujesz, z kim,
co robisz...?
– Prowadzę Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzę sesje coachingu
grupowego i indywidualnego. Pracuję głównie w obszarach dbania o siebie (z kobietami) i
rozwijania twórczości. Współpracuję z innymi firmami/organizacjami, gdzie prowadzę szkolenia
i coachingi grupowe z obszaru motywacji, komunikacji i kreatywności. Prowadzę zajęcia ze
studentami, z coachingu i psychologii w obszarach twórczości i innowacji. Prowadzę także
grupę warsztatową dla coachów i zajmuje się superwizją w coachingu. Piszę (artykuły,
opowiadania, powieści). Jestem dyrektorem Oddziału Śląskiego Izby Coachingu i
koordynatorką Klubu Coacha Katowice.
Oprócz tego mam mnóstwo czasu na nicnierobienie, olewanie, spacery w lesie, czytanie,
łaskotanie syna, karmienie męża i oglądanie show Kim Kardashian (no, z tym ostatnim to
może przesadziłam) :).
– Gratuluję tak intensywnego rozwoju coachingowego oraz tego, że potrafisz także
zadbać o równowagę w życiu! Zapytam Cię już na koniec czy masz może jakieś
ciekawostki z SPC, którymi chcesz się podzielić z przyszłymi uczestnikami kursu?
– Jasne! Niesamowite jest to, że byłam świadkiem spektakularnych zmian w życiu studentów
SPC. Nawet jeśli nie pracują w tej chwili jako coachowie, pobyt w szkole pozwolił im zmienić
swoje życie na lepsze. Wymagało to nierzadko wysiłku i łez (także ze szczęścia). Przychodząc
do SPC słyszałam, że przewraca życie do góry nogami. I tak naprawdę jest. Dla tych, którzy
tego pragną.
– Dziękuję Ci bardzo za ciekawą rozmowę!
Przeczytaj cały wywiad na stronie: http://napowrozniczej.blogspot.com/2014/12/oczami-absolwentow-szkoy.html
dr n. hum. Magda Fres – dyplomowana i certyfikowana life coach, creativity coach, doktor nauk humanistycznych, psycholog ze
specjalizacją interpersonalną i menedżerską, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich, pisarka, doula. Absolwentka
Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Dyrektor Śląskiego
Oddziału Izby Coachingu. Członkini Creativity Coaching Association oraz Stowarzyszenia Doula w Polsce. Koordynatorka Klubu
Coacha Katowice. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i
grupowego oraz warsztaty rozwojowe. Autorka opowiadań, powieści oraz ponad 30 artykułów publicystycznych i naukowych,
również zagranicznych. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi w różnych
środowiskach przy wyzwaniach związanych z życiem prywatnym i zawodowym.
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COACHING ZMIENIA CZŁOWIEKA
Wywiad z Robertem Izdebskim, certyfikowanym
coachem
ICC,
analitykiem
biznesowym,
moderatorem decyzji, byłym wykładowcą Szkoły
Profesjonalnego Coachingu.
Natalia Harasimowicz: Co zainspirowało Cię do
zajęcia się coachingiem? Jak wyglądała Twoja
ścieżka rozwoju zawodowego?
Robert Izdebski: Coachem zostałem przypadkiem.
Z zawodu jestem informatykiem i nie będę go
zmieniał. To co mnie pasjonuje w IT to zwiększanie
efektywności życiowych czynności z wykorzystaniem
aplikacji komputerowych.
Idąc tą drogą, zacząłem optymalizować proces decyzyjny. Kiedyś spotkałem coachów
ICC, powiedzieli mi, że analiza to nie wszystko. Choć wtedy się z nimi nie zgodziłem,
zacząłem szukać reszty. I tak zostałem Coachem.
– Czym jest dla Ciebie coaching? Gdzie go plasujesz? Z jakimi wartościami
łączysz?
– Coaching dla mnie jest narzędziem. Narzędziem, które wykorzystywane we właściwy
sposób, pozwala na szybki rozwój osobisty, zarówno Klienta jak i Coacha, a może
przede wszystkim Coacha. Coach to zawód, na który jest ogromne nieuświadomione
zapotrzebowanie. Zawód, w którym nie są potrzebne kompetencje eksperckie. Jednak
jest to zawód, w którym niezbędny jest wysoki poziom rozwoju interpersonalnego,
rozwoju osobowości.
Wreszcie coaching to zestaw praktycznych umiejętności, które można zasymilować z
kompetencjami eksperckimi, a przez to stać się niesamowicie wydajnym i prawdziwym
w tym, co się robi.
Stawiam tezę, że dobry Coach jest jak szczere, bezinteresowne, spontaniczne i
beztroskie dziecko. Dziecko, które nie zna żadnych schematów, norm, nie zakłada
masek, po prostu jest. A jak czegoś nie rozumie to pyta. A jak coś zrozumie to mówi
jak jest.
– Który rodzaj coachingu jest Ci najbliższy, w którym najlepiej się czujesz?
– Najlepiej się czuję w coachingu, w którym Klient pracuje ze swoimi decyzjami i
celami :)
– Kto najczęściej korzysta z pomocy Coacha? Kiedy warto zdecydować się na
pracę z Tobą?
– Tak się składa, że wszyscy moi klienci potrzebowali natychmiastowego działania w
swoich nierozwiązywalnych problemach. Po spotkaniu ze mną już wiedzieli co mają
robić i wykonali to co podpowiadał im ich wewnętrzny Mocarz.
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– Czy miałeś jakąś sesję coachingową /klienta, który bardzo Cię zaskoczył lub
zainspirował? Generalnie wywołał w Tobie nieoczekiwaną reakcję.
– Każda sesja jest cenna i niezapomniana. Trzymam się przykazania Coacha: Nie
oczekuj niczego, spodziewaj się wszystkiego. Niesamowitą frajdą jest możliwość
coachowania innych ludzi.
–
Co
sądzisz
o
Szkole
Profesjonalnego Coachingu?
– Program Szkoły Profesjonalnego
Coachingu jest dla mnie: pełny...,
cierpliwy..., głęboki..., prawdziwy...
– Co chciałbyś dodać?
– Coaching zmienia człowieka. Dobry
Coach
uczestniczy
w
procesie
przebudowy wszystkiego czego się
nauczył, często musi zburzyć to, co już
zbudował, musi rozpocząć budowę na
nowo.
– Czy warto?
– Dla mnie zdecydowanie tak.
I jeszcze jedno: Coach nie jest odrębnym gatunkiem człowieka. Bycie Coachem nie
daje nam przywilejów, nie daje obowiązków. Bycie Coachem to nie jest kolejny poziom
rozwoju osobistego.
Człowieczeństwo w człowieku jest najważniejsze. Coaching pomaga w rozwoju, ale
nie jest koniecznym warunkiem, aby się rozwijać. Coaching to jeden z wielu zawodów.
Coach to jedna z wielu ról jakie gramy.
– Dziękuje za wywiad.
– Również dziękuję.

Foto: Uczestnicy Szkoły Profesjonalnego Coachingu
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SZKOŁA PROFESJONALNEGO COACHINGU
Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest całościowym, rocznym
programem szkoleniowym w zakresie prowadzenia coachingu.
Prawdopodobnie jest to obecnie największy na świecie kurs,
integrujący ważne współczesne kierunki psychologiczne w jedną,
spójną, elastyczną i skuteczną metodę.
Geneza oraz idea Szkoły Profesjonalnego Coachingu
Tworząc Szkołę Profesjonalnego Coachingu od samego początku przyświecał nam
cel, aby połączyć „twarde”, poznawczo-behawioralne metody z „miękkim”,
humanistycznym podejściem do klienta i jego wolnych wyborów. Założony cel wynikał
z faktu, że praca z drugim człowiekiem w oparciu o procedury poznawcze i
behawioralne jest bardzo skuteczna i względnie krótkoterminowa. Natomiast
naturalność zmian wynika z traktowania klienta jako osoby świadomej, wolnej i
odpowiedzialnej. Dodatkowo, nacisk na dobrą relację wzmacnia sojusz coachingowy,
co powoduje, że coach jest rzeczywistym wsparciem dla klienta, a klient rezygnuje z
wielu oporów, tym samym dokonując autentycznej zmiany. Inspirowaliśmy się w tym
względzie zwłaszcza kierunkiem Gestalt.
Program szkoły stoi więc na dwóch
filarach. Pierwszy filar, to coaching
relacyjny, opierający się na partnerstwie
w kierunku osiągnięcia celów. Drugi, to
coaching behawioralny, mający swe
korzenie w tradycyjnym coachingu
zachowań i umiejętności.
Mając określone fundamenty coachingu, rozszerzyliśmy metody pracy.
Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) i Podejście Skoncentrowane na
Rozwiązaniach (SFA) były doskonałym uzupełnieniem poprzednich kierunków
psychologicznych – obydwa ukierunkowane na cel, na eksplorowanie zasobów i
wyraźnie promujące pozytywne aspekty pracy nad sobą. Dołączyliśmy Racjonalną
Terapię Zachowań (RTZ) oraz elementy Analizy Transakcyjnej (z odniesieniem
głównie do relacji w coachingu). Czerpaliśmy również z innych szkół psychologicznych
o tyle, o ile pomagały lepiej zrozumieć pewne procesy coachingowe. Wreszcie
dołączyliśmy wiedzę z takich dziedzin jak moderowanie decyzji czy zarządzanie
projektami.
Mając bogate doświadczenia różnych kursów coachingu oraz innych form pracy z
ludźmi (np. terapia czy trening), odkryliśmy, że najbardziej skuteczna edukacja bazuje
przede wszystkim na doświadczeniu. Stąd zdecydowaliśmy, że Szkoła
Profesjonalnego Coachingu będzie kursem praktycznym, prowadzonym metodami
treningowymi. I to nie tylko w znaczeniu ilości ćwiczeń, lecz również w oparciu o
proces grupowy, superwizję, autocoaching i systematyczne sprawdzanie umiejętności.
W ten sposób, wiosną 2008 roku powstała I edycja Szkoły. Zawierała ponad 300
godzin podstawowego szkolenia (w tym trening interpersonalny i intrapersonalny),
praktyki w firmie związanej z branżą finansową, egzaminy, zadania domowe,
nieformalne spotkania interwizyjne oraz indywidualne coachingi z wykładowcami, nie
wspominając już o dodatkowych warsztatach i szkoleniach. Co pół roku ruszała
kolejna edycja. Program został jeszcze bardziej dopracowany i wzbogacony o
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doświadczenia każdej grupy. Tworząc go, opieramy się na filozofii kaizen, co oznacza,
że Szkoła Profesjonalnego Coachingu wciąż ewoluuje w kierunku doskonałości.
W 2012 roku kurs otrzymał akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty,
potwierdzającą wysoką jakość kształcenia, a w 2013 roku akredytację Izby
Coachingu. Działamy również w oparciu o standardy jakości MSUES.
Każda edycja liczy maksymalnie kilkanaście
osób, co gwarantuje pełny kontakt uczestników
z trenerami i w miarę adekwatną ocenę możliwości
kursantów. Uczestnicy mają wsparcie w kadrze
dydaktycznej, mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem na internetowym forum,
oraz kontaktować się z coachami i terapeutami, którzy z nami współpracują. Tworzymy
przestrzeń do rozwoju – projekty takie jak Klub Coacha™ zapewniają naszym
absolwentom permanentny rozwój zawodowy i osobisty.
Duży nacisk kładziemy również na aspekt etyczny i tzw. postawę coacha. Uważamy,
że nawet najlepsze opanowanie technik będzie mało przydatne, jeśli coach nie będzie
spójny w swoim życiu.
Przyjmujemy ludzi zdecydowanych na intensywną pracę nad sobą, gotowych stać się
Coachami przez duże „C” zarówno dla klientów, jak i dla samych siebie.

Obecny kształt Szkoły Profesjonalnego Coachingu
Kurs podzielony jest na etapy. Pierwsze dwa etapy są konieczne do certyfikacji i
obejmują rok kształcenia się w kierunku coachingu.
Pierwszy etap to szkolenie podstawowe, obejmujące 185 godzin dydaktycznych, na
którym uczestnicy poznają czym jest coaching, prowadzą swoje pierwsze sesje w
oparciu o wystandaryzowane modele coachingu. Jest to czas intensywnego uczenia
się budowania profesjonalnej relacji z klientem i sztuki zadawania właściwych pytań.
Etap ten zawiera szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji międzyosobowej, trening
interpersonalny w nurcie humanistycznym, moduły dotyczące metodyki coachingu oraz
trening kontaktu indywidualnego (w tym pracy z trudnym klientem) pod superwizją.
Drugi etap to narzędziowe szkolenie zaawansowane, które obejmuje 135 godzin
dydaktycznych. Na tym poziomie uczestnicy poznają bogactwo narzędzi i metod
związanych z różnymi podejściami psychologicznymi, uczą się prowadzić coaching w
sposób bardziej elastyczny, a także szlifują swoje mocne strony.
Na tym etapie proponujemy też rozpoczęcie praktyk coachingowych w organizacjach
lub z klientami indywidualnymi. Umożliwia to integrację zdobytej wiedzy z realną
działalnością coachingową.
Drugi etap kończy się treningiem umiejętności coachingowych i certyfikacją, po której
absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności całościowego prowadzenia coachingu.
Absolwencji mogą kontynuować edukację na etapie trzecim, którym są dowolne
szkolenia specjalistyczne. Poziom ten, oprócz warsztatu specjalizacyjnego,
obejmuje również sesje superwizyjne dla coachów. Po spełnieniu formalnych
wymagań, coach może ubiegać się o certyfikat bezterminowy.
Czwarty etap to zaawansowany kurs coachingu i superwizji przeznaczony dla
doświadczonych coachów, którzy mogą pełnić rolę mentorów bądź superwizorów.
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ETAPY EDUKACJI W SZKOLE PROFESJONALNEGO COACHINGU
Etap 1 (5 sesji = 5 modułów)
METODOLOGIA COACHINGU
Cykl zajęć z zakresu psychologii i metodologii coachingu oraz podstaw pracy coachingowej.
Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowego.
(185 h = około 6 miesięcy)
COACH W TRAKCIE
CERTYFIKACJI
Etap 2 (7 sesji = 5 modułów)
NARZĘDZIA COACHINGU
Cykl zaawansowanych zajęć z zakresu prowadzenia coachingu, kończący się egzaminem.
Uzyskanie certyfikatu ważnego dwa lata i podpisanie licencji.
(135 h = około 4 miesięcy)
CERTYFIKOWANY COACH

Etap 3
WARSZTATY SPECJALIZACYJNE i SUPERWIZJA
Opcjonalny cykl zajęć doskonalących warsztat coacha w danym obszarze.
Superwizja własnej praktyki pracy z klientami i rozwijanie własnego biznesu coachingowego.
Uzyskanie certyfikatu coacha ważnego bezterminowo.
COACH PRAKTYK

Etap 4 (4 sesje)
KURS SUPERWIZYJNY
Cykl zajęć przygotowujących do prowadzenia superwizji w oparciu o model interdyscyplinarny.
Przyjęcie na ten etap wymaga doświadczenia w zawodzie coacha i wysokich kompetencji.
Uzyskanie certyfikatu superwizora coachingu.
COACH SUPERWIZOR

Szkoła Profesjonalnego Coachingu skierowana jest do wszystkich, którzy:
 swoją przyszłość zawodową chcą związać z coachingiem lub innymi formami pracy
z ludźmi (jako menadżer, trener, doradca, konsultant, terapeuta, wychowawca, itp.)
 chcą pracować jako coachowie–profesjonaliści w swojej branży
 mają dużą motywację do rozwoju osobistego
 chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym
 chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne
 pragną być coachami, których praca będzie jednocześnie życiową pasją

Cele szkolenia:
 zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu
 rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych
 poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi
 ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha
 wdrożenie zmian w życiu osobistym, społecznym oraz zawodowym
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
ETAP 1 – METODOLOGIA COACHINGU
Nr
modułu

Dni zjazdu

1

piątek–
niedziela

Sesja organizacyjna i integracyjna. Wprowadzenie do metody coachingu.
Komunikacja w coachingu. Aktywne słuchanie. Poziomy słuchania. Rodzaje pytań w coachingu.
Metamodel. Metaprogramy. Metakomunikacja.

28

2

środa–
niedziela

Trening interpersonalny. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. (Sesja wyjazdowa)

45

3

piątek–
niedziela

Warsztaty coachingu w praktyce, cz. 1
Podstawy pracy w paradygmacie poznawczym. Badanie potrzeb. Kontrakt. Cele w coachingu.
Eksploracja zasobów. Analiza pola sił i planowanie procesu coachingu. Zarządzanie zmianą.

28

4

piątek–
niedziela

Warsztaty coachingu w praktyce, cz. 2
Style uczenia się. Cykl Kolba. Modele coachingu. Zunifikowane pole Diltsa.
Konstruowanie sesji i zadań coachingowych. Monitorowanie postępu i zamykanie procesu zmian.

28

5

piątek–
niedziela

Podstawy pracy w paradygmacie poznawczo–behawioralnym
Praca w obszarze poznawczym. Semantyka przekonań. Tworzenie przekonań wspierających. Budowanie
motywacji klienta. Integrowanie poziomu poznawczego z poziomem behawioralnym.

28

6

piątek–
niedziela

Trening kontaktu z klientem.
Budowanie relacji z "trudnym" klientem. Praca z oporem i motywacją. Mechanizmy obronne.
Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Trening umiejętności coachingowych.

28

Tematyka zajęć

Na tym etapie uczestnik poznaje specyfikę coachingu i sposób pracy z klientem.
Etap ten jest przygotowaniem do przeprowadzania sesji w oparciu o podstawowe modele coachingowe.

Podsumowanie

Liczba godzin
lekcyjnych

Łącznie 165

ETAP 2 – NARZĘDZIA COACHINGOWE
Nr
modułu

Dni zjazdu

7

piątek–
niedziela

Warsztaty technik skoncentrowanych na rozwiązaniach.
Podejście SFA (Solution Focused Approach) w coachingu.
Praca z klientem w perspektywie nadawania użytecznych znaczeń.

28

8

piątek–
niedziela

Warsztaty technik poznawczo–behawioralnych w coachingu
Podejście RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań) w coachingu. Praca w obszarze wartości.
Ćwiczenia technik poznawczo–behawioralnych w coachingu.

28

9

piątek–
niedziela

Warsztaty technik kreatywnych w coachingu.
Metafory i metody projekcyjne w coachingu.
Poszerzanie perspektywy klienta.

28

10

piątek–
niedziela

Trening ewaluacyjny.
Udoskonalanie warsztatu coacha. Case study.
Praca w obszarze celów osobistych i zawodowych połączona z superwizją grupową.

28

11

e–learning Coachingowe case study. Techniki prowadzenia coachingu. Przykładowe narzędzia.

4

12

do ustalenia z
superwizorem

13

sobota–
niedziela

Podsumowanie

Tematyka zajęć

Indywidualna superwizja pracy coachingowej.
Warsztaty rozszerzonych metod coachingowych.
Coaching zespołowy i systemowy. Indywidualny rozwój coacha. Budowanie własnej marki.
Certyfikacja.
Na tym etapie uczestnicy poznają różne podejścia psychologiczne możliwe do zastosowania w coachingu.
Etap ten kończy się egzaminem, podpisaniem licencji i wydaniem certyfikatu.

Liczba godzin
lekcyjnych

minimum
1 godzina
18

Łącznie 135

ETAP 3 OPCJONALNY – WARSZTATY SPECJALISTYCZNE I SUPERWIZJA
Tematyka zajęć
Warsztaty specjalistyczne, np.: "Psychologia dla coachów", "Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha", "Coaching kariery i job
coaching", "Life & Spiritual Coaching", "Executive & Leadership Coaching".
Superwizja (obligatoryjna dla ubiegających się o przedłużenie certyfikatu)
Podsumowanie

Liczba godzin
20–30 /
moduł
minimum 3h

Na tym etapie przewidziana są warsztaty i superwizja dla zainteresowanych przedłużeniem certyfikatu o kolejne dwa lata.
Do uzyskania certyfikatu ważnego bezterminowo, wymagana jest superwizja w wymiarze minimum 20 godzin.

Uwaga: Tematyka poszczególnych punktów programu, liczba godzin i daty zjazdów mogą ulec zmianie!
Aktualne daty zjazdów są dostępne na stronie: http://www.ipri.com.pl/terminyspc.html
© 2008–2016 Grupa Active Change & Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
www.kurcoachingu.com • www.ipri.com.pl • www.life-coaching.pl • tel. 509 501 476

15

ATUTY SZKOŁY PROFESJONALNEGO COACHINGU
 Jest to największy kurs coachingu w Polsce: 320 godzin dydaktycznych na dwóch
podstawowych etapach. Jeśli włączyć praktyki, indywidualne spotkania
coachingowe, warsztaty specjalistyczne, superwizje i zadania domowe, jest to bez
wątpienia największy projekt szkoleniowy z zakresu coachingu!
 Jesteśmy pierwszą szkołą, która wprowadziła trening interpersonalny i grupowy
coaching rozwojowy. Promujemy także superwizję jako metodę systematycznego
rozwoju coachów – w tym obszarze również byliśmy jedni z pierwszych.
 Kurs podzielony jest na etapy i dogodnie rozłożony w czasie, co daje możliwość
zintegrowania poznanych treści i nabytych umiejętności w życiu i w pracy.
 Program oparty o rzetelne podstawy teoretyczne i warsztatowe, prezentujący
holistyczne ujęcie coachingu (tzw. Coaching przez duże „C”), obejmujący każdy
aspekt życia człowieka.
 Różne modalności psychologiczne – elementy Podejścia PoznawczoBehawioralnego, Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ), Gestalt, Analizy
Transakcyjnej, Neurolingwistycznego Programowania (NLP) i Podejścia
skoncentrowanego na rozwiązaniach (SFA - Solution Focused Approach).
 Przygotowujemy do pracy w różnych obszarach życia i działania (nie tylko w
biznesie).
 Wszystkie sesje szkoleniowe mają charakter warsztatowy i treningowy.
 Wykładowcy – coachowie, trenerzy, terapeuci, menadżerowie. Przede wszystkim
praktycy z dużym doświadczeniem.
 Posiadamy
własne,
wysokie
standardy
prowadzenia coachingu. Są one zgodne ze
standardami
dużych
międzynarodowych
stowarzyszeń coachingowych (ICF, IAC, EMCC).
 Główny cel Szkoły to stworzenie najlepszych
ludzi w swojej branży. Przekazujemy więc nie
tylko narzędzia do prowadzenia coachingu, lecz
również
kształtujemy
postawę
coacha–
profesjonalisty, która bazuje na spójności z
postawą życiową. Mamy na to prawie rok.
 Rekomendujemy pracę z klientem zewnętrznym
pod superwizją już po pierwszym etapie kursu.
Dzięki temu każdy absolwent całego cyklu
szkoleniowego jest rzeczywiście przygotowany
do pracy coacha.
 Edukujemy kompleksowo i elastycznie – na trzecim etapie można zrobić dowolną
specjalizację w coachingu. Oprócz tego mamy dodatkowe zajęcia dla chętnych.
 Jesteśmy nastawieni na rzeczywistą pomoc; zależy nam na stworzeniu
profesjonalistów, którzy uwzględniają również wymogi etyczne w coachingu.
 Akredytacja Małopolskiego Kuratorium Oświaty i akredytacja Izby Coachingu
potwierdza wysoką jakość kształcenia.
 Proponujemy bardzo korzystną cenę szkolenia i możliwość płatności ratalnej.
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ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym
(minimum licencjat lub czwarty rok studiów). Osoby z wykształceniem średnim
mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu ich zgłoszenia. O
ostatecznym przyjęciu każdego kandydata decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
2. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczestnika, niewypełnienia przez
niego formalnych wymogów szkolenia, lub kiedy uczestnik ma poważne
przeszkody osobowościowe, uniemożliwiające skuteczną pracę coachingową,
zespół trenerów Szkoły może zalecić terapię indywidualną, odroczenie certyfikacji
lub rezygnację z dalszego kształcenia w tym kierunku. Uczestnikowi przysługuje
wtedy zwrot reszty pieniędzy.
3. Organizatorzy szkolenia nie zapewniają wyżywienia i noclegu na czas szkolenia.
Nocleg i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie.
4. Część zajęć odbywa się w ośrodkach poza Krakowem (o standardzie pensjonatu).
Organizatorzy rezerwują miejsce, natomiast pobyt w ośrodkach uczestnicy opłacają
sami. Noclegi są przewidziane w pokojach kilkuosobowych.
5. Organizator wydaje zaświadczenia i certyfikaty zgodne z własnymi standardami,
dostosowanymi do wymogów Izby Coachingu.
6. Certyfikat coacha uczestnicy otrzymują na zakończenie II etapu przy zaliczeniu
minimum 8 modułów tematycznych. Osoby, które opuściły więcej modułów
szkoleniowych otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
7. Do uzyskania Certyfikatu Coacha wymagane jest:


Zaliczenie 80% zajęć (minimum 8 modułów tematycznych).



Oddanie pracy dyplomowej (nagranej sesji z klientem).

 Superwizja indywidualna.
Certyfikat przyznawany jest na dwa lata z możliwością prolongaty.
8. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. Dla osób, które z różnych
przyczyn nie mogły wziąć udziału we wszystkich wymaganych
zajęciach, istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach.
9. Certyfikat bezterminowy uzyskuje się po zdanym egzaminie, pozytywnej opinii
superwizyjnej oraz pełnej obecności na zajęciach. Ubiegających się o certyfikat
bezterminowy obowiązuje superwizja w wymiarze minimum 20 godzin
u superwizorów rekomendowanych przez Organizatorów. Koszty opcjonalnych
sesji superwizyjnych uczestnicy i absolwenci pokrywają we własnym zakresie.
10. Koszt całkowity dwuetapowego programu certyfikacyjnego to 9100 zł brutto, w tym
500 zł bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej. Możliwa jest opcja płatności ratalnej.
Koszt opcjonalnego etapu 3 uzależniony jest od ilości osób i tematów szkoleń.
Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i powinna być dokonana
na konto bankowe Grupy Active Change: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136.
11. Sesje szkoleniowe mogą być nagrywane i używane do celów edukacyjnych i
promocyjnych.
12. Program szkolenia, daty i osoby prowadzące mogą ulec zmianie.
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PROCES REKRUTACJI
 Prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje
się
na
stronie
internetowej
Instytutu
Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego:
http://www.ipri.com.pl/zapisyspc.html
 Po potwierdzeniu przez nas przyjęcia zgłoszenia
prosimy o wpłatę bezzwrotnej zaliczki wpisowej
w wysokości 500 zł. Zaliczka przechodzi na
poczet
szkolenia
i
jest
jednocześnie
potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie.
 Zapisujemy na listę główną oraz listę rezerwową.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o
przyjęciu do Szkoły Profesjonalnego Coachingu
decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Wybrane osoby zaprosimy na
spotkanie. Możliwa jest rozmowa telefoniczna dla osób mieszkających w dużej
odległości od Krakowa.
 W przypadku płatności z góry, prosimy uiścić pozostałą kwotę szkolenia (8600 zł)
do dnia podanego w umowie (na rozmowie rekrutacyjnej).
W przypadku płatności ratalnej, pierwsza rata wynosi 2700 zł, natomiast pozostałą
kwotę można rozłożyć na 9 rat po 700 zł, płatnych do dnia 10. każdego miesiąca.
Ceny mogą ulec zmianie. Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej.

POMOCNE INFORMACJE
Organizatorem Szkoły Profesjonalnego Coachingu jest Grupa Active Change oraz
Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Współpracują z nami firmy: Pracownia
Satysfakcji sp. z o.o., Harmony Coaching, Proces, Instytut Integralnej Psychoterapii
Gestalt, Lean Action sp. z o.o.
Większość zajęć odbywa się średnio raz w miesiącu (piątek–sobota) w Krakowie, przy
ul. Powroźniczej 6. W lokalu jest kuchnia, łazienka i bezprzewodowy internet.
Kilkudniowy trening odbywa się w dni robocze i zwykle jest wyjazdowy (okolice Tatr).
Strona Szkoły Profesjonalnego Coachingu:
http://www.ipri.com.pl/kurscoachingu.html
http://www.kurscoachingu.com
Organizator należy do:

Rachunek Szkoły Profesjonalnego Coachingu:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136

Dołącz do nas na facebooku:
http://www.facebook.com/szkola
profesjonalnegocoachingu

Jeśli masz pytania,
skontaktuj się z nami:
spc@activechange.pl
tel. 509 501 476 lub
515 098 983 (merytoryka)
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PROJEKTY TOWARZYSZĄCE
"Musimy sami być tą zmianą,
którą chcemy widzieć w świecie i w innych"
Mahatma Gandhi

Szkoła Profesjonalnego Coachingu to nie tylko kurs
coachingu. To również wspólnota ludzi, którzy inwestują w
swój rozwój i dzielą się swoją wiedzą oraz umiejętnościami.
Uczestnicy i absolwenci naszych szkoleń mogą brać udział w
różnych projektach.
Klub Coacha to cykliczne spotkania przeznaczone
dla
osób
profesjonalnie
zajmujących
się
coachingiem oraz dla osób, które kształcą się w tym
kierunku. Celem Klubu jest umożliwienie wymiany
wiedzy, doświadczenia oraz narzędzi pomiędzy
coachami pracującymi w różnych nurtach. Obecnie
Kluby Coacha™ działają w Krakowie, Warszawie,
Katowicach, Wrocławiu i Bielsku–Białej.
Grupa Ekspercka – zrzesza wyjątkowych coachów
absolwentów Szkoły Profesjonalnego Coachingu,
którzy nie tylko bardzo dobrze prowadzą coaching,
ale również tworzą go i rozwijają.
Coaching Day – dzień otwarty dla wszystkich
zainteresowanych coachingiem w teorii i praktyce.
Jest to możliwość poznania absolwentów Szkoły, a
także skorzystania z bezpłatnej sesji coachingowej.
Coach Camp – jak nazwa sugeruje, jest to projekt
związany z coachingiem i campingiem. Projekt łączy w
sobie warsztaty umiejętności coachingowych z
wakacyjną integracją i rekreacją. Nie tylko można
spotkać tam ciekawych ludzi, ale doświadczyć coachingu
w innych warunkach niż "gabinetowe".
Spotkania Pasjonatów Rozwoju – eventy związane z
rozwojem osobistym dla każdego, na których można poznać
coachów, ich metody pracy oraz spotkać fantastycznych
ludzi.
Magazyn ROZWÓJ – internetowy magazyn poświęcony
rozwojowi osobistemu i coachingowi, obecnie w formie bloga.
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KADRA SZKOŁY PROFESJONALNEGO COACHINGU
Leszek Zawlocki – twórca i dyrektor merytoryczny Szkoły. Dyplomowany coach z dziesięcioletnią
praktyką, doświadczony trener. Superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu. Certyfikowany Master
Coach NBA. Absolwent wielu szkoleń z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej, terapii i
coachingu. W pracy coacha jak i trenera kieruje się zasadami psychologii poznawczo-behawioralnej i
humanistycznej. Wykorzystuje również założenia i metody Podejścia Skoncentrowanego na
Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii
Behawioralnej, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz International Coach Federation. Ekspert w pracach
Komisji ds. Standardów i Etyki i członek Komisji Rewizyjnej w Izbie Coachingu. Aktualnie członek Komisji
Rewizyjnej.
Katarzyna Ramirez–Cyzio – certyfikowany International Coach i Business Coach ICC. Akredytowany
superwizor Izby Coachingu. Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w executive i
team coachingu dla kadry zarządzającej. Pracuje jako konsultant w projektach związanych ze
strategicznymi decyzjami. Stosuje metody, techniki oraz narzędzia z podejścia holistycznego i
systemowego. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.
Naukowo zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju
menedżerów i wzrostu efektywności pracy zespołów. Członek zespołu naukowo-badawczego Centrum
Coachingu ALK i członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Tomasz Świtek – trener, coach, dyrektor i superwizor w Centrum PSR. Jeden z liderów Podejścia
Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Polsce i Europie. Zawodową aktywność dzieli pomiędzy
szkolenia, pracę terapeutyczną oraz coachingową. Prowadzi liczne prelekcje i warsztaty w Polsce i za
granicą. Członek zarządu European Brief Therapy Association. Autor/współautor artykułów i książek z
zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach publikowanych w Polsce, Niemczech, Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Marta Smolińska – certyfikowany coach i trener, specjalista doradztwa psychologiczno –
pedagogicznego. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu. Liderka wrocławskiego Klubu
Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę
trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska
oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej
Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i
Rozwoju Integralnego, członek Rady Programowej.
Jacek Wysowski – psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor PARPA. Szkolił się w: Studium
Pomocy Psychologicznej (SPP), Studium Terapii Uzależnień (STU), Kurs Terapii Racjonalno Emotywnej
(RET), Kurs Psychoterapii Gestalt, Wykorzystanie Psychodramy w Terapii Osób Uzależnionych od
Alkoholu. Wykładowca Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Członek Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego.
Michał Wolak – ekonomista, trener, dyplomowany coach i konsultant biznesowy. Realizator
programów szkoleniowo–coachingowych dla m.in. TVP S.A., Redwoods, Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, DGA S.A., Akademii Medycznej w Warszawie, Capgemini Polska. Prowadzi coaching
menadżerski i projektowy. Jest również konsultantem w zakresie podnoszenia jakości i efektywności
pracy (lean management).
Dominika Borowska–Stasica – psycholog, certyfikowany coach i trener. Absolwentka Uniwersytetu
Śląskiego, Wszechnicy UJ oraz Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka i dyrektor Centrum
Inicjowania Zmian. Liderka Klubu Coacha w Bielsku–Białej. Bliska jej jest perspektywa humanistycznoegzystencjalna oraz wyrażanie siebie poprzez twórczość i ruch.
Łukasz Krawętkowski – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener PTP.
Wiceprzewodniczący Komisji Naukowej PTPG. Implementuje teorię i praktykę podejścia Gestalt w
różnych organizacjach, projektach komercyjnych i społecznych oraz w kontakcie indywidualnym.
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ABSOLWENCI: Co dała mi Szkoła Profesjonalnego Coachingu?
Czas w Szkole Profesjonalnego Coachingu pozwolił mi:
- z jeszcze większą uwagą słuchać mojego wewnętrznego głosu, siebie, mojej intuicji, by móc
odnaleźć
ten
właściwy
sposób uważniejszego
słuchania
drugiego
człowieka
i usłyszenia go,
- z jeszcze większą świadomością zwracać uwagę na mojego wewnętrznego krytyka,
który broni mojego status quo i podtrzymuje moje mechanizmy obronne, aby móc zrozumieć
pełniej przeszkody na jakie napotyka drugi człowiek w dążeniu do szczęścia, swojego celu i
zmiany, aby pomóc mu zmierzyć się z tym i osiągnąć to, co chce,
- z jeszcze większą pewnością zaufać sobie, by być z drugim człowiekiem w takiej relacji, jaka
potrzebna jest, by go zrozumieć i uwolnić cały jego potencjał, potrzebny mu do bycia takim,
jakim chce być oraz urzeczywistniać swoje marzenia...
Czas w SPC to szansa, by uzyskać wiedzę, pozwalającą stać się coachem, który zna nie tylko
narzędzia i techniki coachingowe, ale ma też solidną wiedzę psychologiczną
i wie jak z niej skorzystać dla dobra drugiego człowieka, z którym jest w etycznej relacji
coachingowej.
Janina Jaworek, nauczyciel
Po rocznym szkoleniu w SPC życie nabiera zupełnie innej jakości. Zapisałam się na trening
będąc już coachem. Jednak dopiero tam zrozumiałam, co w mojej pracy jest najważniejsze.
Polecam szkołę wszystkim, którzy chcą lepiej pracować i lepiej żyć. To, czego możesz
spodziewać się podczas szkolenia to: wszechstronna wiedza reprezentowana z wielu
perspektyw, szlifowanie praktyki, dzięki którym stajesz się naprawdę profesjonalnym coachem.
Z całego serca polecam.
Dorota Hołówka, przedsiębiorca
Szkoła Profesjonalnego Coachingu dała mi:
- zwiększenie samoświadomości sfer, nad którymi mogę i warto pracować
- wyznaczenie sobie długoterminowych ścieżek mojego rozwoju
- akceptację niepewności i zmiany
- warsztat pracy pozwalający mi na natychmiastowe rozpoczęcie praktyki jako coach
i doskonalenie jako trener
- podczas udziału w zajęciach SPC: wolność i odpowiedzialność
Natalia Harasimowicz, psycholog
Dla mnie Szkoła Profesjonalnego Coachingu, to przede wszystkim wielki krok do przodu.
Wiele różnych podejść przedstawionych przez kilkunastu trenerów, dało mi olbrzymią wiedzę i
umiejętności, nauczyłem się jak być Coachem przez duże C. Świetnie zaplanowany, etyczny i
przede wszystkim spójny program, rozłożony na rok czasu dał mi możliwość stopniowego
wdrażania nowych umiejętności. Szczerze polecam!
Michał Mącznik, trener, twórca ImprovClub
Jestem bogatsza o wiedzę z zakresu różnorodnych metod wykorzystywanych w coachingu.
Miałam możliwość przećwiczenia tej wiedzy na moich koleżankach i kolegach z kursu. Całemu
szkoleniu towarzyszyła wspaniała atmosfera sprzyjająca rozwojowi i radosnemu przyswajaniu
wiedzy. Największą jednak dla mnie wartością wyniesioną ze Szkoły to ludzie, którzy
towarzyszyli mi w tej drodze i przyjaźnie, które mam nadzieję zawiązałam na długo.
Barbara Maszewska–Polek, przedstawiciel medyczny, coach ICC
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Szkołę Profesjonalnego Coachingu rozpocząłem w październiku 2009, a ukończyłem we
wrześniu 2010. Już wcześniej zajmowałem się coachingiem i pragnąłem poszerzyć swoją
wiedzę i rozwinąć warsztat. Do SPC przekonały mnie przede wszystkim bardzo dobry
stosunek ceny do ilości zajęć, eklektyczne podejście do coachingu oraz przemyślana
konstrukcja programu (najpierw zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne i
komunikacyjne, potem poznanie wybranych narzędzi i sposobów pracy z różnych podejść, w
końcu możliwość wielokrotnego sprawdzenia się w roli coacha przy wsparciu grupy
superwizyjnej).
Zdecydowanie dostałem to, czego chciałem. SPC daje możliwości poznania i opanowania
wszystkich umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia coachingu. Ponadto
znacznie poszerza horyzonty, pozwalając każdemu znaleźć coś dla siebie i poznać szeroką
gamę technik, podejść i sposobów pracy z klientem. Wszystko to dopełnione jest głęboko
humanistycznym podejściem do pracy z ludźmi.
Polecam SPC zarówno osobom, które chcą zostać coachami jak i coachom aktywnym
zawodowo, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Jest to szkoła dla osób, które stawiają
wiedzę i umiejętności przed certyfikatami i efektownie wyglądającymi dyplomami.
Michał Stolarczyk, psycholog, szkoleniowiec
Uważam, że SPC to dobry wybór, ponieważ:
- przedstawione nam były różne podejścia w coachingu, a każde z nich prowadzone było przez
fachowca w swojej dziedzinie
- pracowaliśmy na sobie
- otrzymałam wiele narzędzi do pracy z klientami
- teraz na wiele spraw patrzę z innej perspektywy
Uczestnicząc w Szkole Profesjonalnego Coachingu stałam się Coachem. Czuję to. Przeszłam
zmianę, podjęłam trud pracy nad sobą – kroczyłam tą samą drogą, którą będą kroczyć moi
klienci.
Katarzyna Rutecka, trener, doradca zawodowy
Profasjonalne i jednocześnie bardzo ludzkie podejście do coachingu. Praktyczne techniki i
jasne przedstawienie tematu. SPC pozwoliło mi wzmocnić swoje zasoby i odkryć nowe
możliwości. Zobaczyłem skuteczny coaching z ludzką twarzą bez niepotrzebnych ubarwień.
Sebastian Kozak, kurator sądowy

© 2008–2016 Grupa Active Change & Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
www.kurcoachingu.com • www.ipri.com.pl • www.life-coaching.pl • tel. 509 501 476

22

