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Zawartość: Izba Coachingu przedstawia uaktualnioną 

wersję systemu akredytacji coachów 

indywidualnych, superwizorów i programów 

szkoleniowych coachingu. Zaproponowane 

zasady są dopasowane do zasad uzyskania 

zawodu oraz pozwalają dochodzić do zawodu 

coacha zarówno poprzez studia jak i 

kształcenie w szkołach pozauczelnianych. 

System akredytacji jest wynikiem kilkuletnich 

prac. Został przygotowany przez liczne grono 

osób związanych z coachingiem w Polsce                       

i skonsultowany z reprezentantami 

różnorodnych nurtów coachingu, organizacji     

i szkół coachingu. System akredytacji jest 
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doskonalony w miarę poszerzania doświadczeń 

akredytacyjnych. Wszelkie zmiany 

zatwierdzane są przez Prezydium poprzez 

podjęcie uchwały i wyznaczenie daty wejścia 

nowej wersji w życie. Izba powiadamia o 

zmianach Podmioty, które akredytowały 

program podstawowy lub specjalistyczny i 

Podmiot jest zobowiązany do aktualizacji 

programu nie później niż w ciągu 2 lat od dnia 

wejścia zmian w życie. 
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Izba Coachingu jest niezależną organizacją reprezentującą interesy środowiska 

coachingowego w Polsce. Misją Izby Coachingu jest profesjonalizacja i rozwój coachingu 

zgodnego z standardami etyki i metodami pracy coacha oraz stworzenie platformy 

wymiany myśli, doświadczeń i standardów dla wielu różnych nurtów coachingu 

dostępnych na polskim i światowym rynku. 

Przygotowania do rejestracji Izby Coachingu trwały od 2007 r. i poprzedzone zostały 

rozmowami między przedstawicielami największych ówcześnie środowisk coachów. 

Wśród tych osób wymienić należy Piotra Pilipczuka, Pawła Sopkowskiego i Krzysztofa 

Piaseckiego, jakkolwiek lista osób zaangażowanych znacznie się później rozszerzyła.     

W efekcie zjazdu, który skupił ok. 70 uczestników zainteresowanych ideą wpierania 

rangi coachingu w Polsce oraz integracji przedstawicieli tej profesji, powołano Grupę 

Inicjatywną, której zadaniem było opracowanie wstępnego projektu ogólnokrajowej 

organizacji coachingu. Początkowo pozostawało sprawą otwartą, jaka forma prawna 

takiej organizacji będzie najbardziej odpowiednia. Grupa Inicjatywna miała dokonać 

analizy różnych możliwości i następnie wyboru najlepszej z nich. 

Członkami Grupy Inicjatywnej lub osobami wspierającymi jej działania byli m.in. 

Mariusz Bonk, Dorota Hoffmann, Robert Izdebski, Grzegorz Kordek, Renata Paleń, 

Benedykt Peczko, Krystyna Pietrasińska, Przemysław Samociak, Wiesława Serkowska, 

Arkadiusz Siechowicz, Paweł Sopkowski, Anna Tychmańska, Anna Zaremba i Monika 

Zubrzycka-Nowak. Efektem prac tej grupy było przygotowanie projektu utworzenia Izby 

Coachingu jako formy prawnej najpełniej odpowiadającej rozwijaniu i promowaniu tej 

profesji.  Podczas zebrania założycielskiego zorganizowanego przez Grupę Inicjatywną, 

na które zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji zainteresowanych ideą Izby, 

wybrane zostały pierwsze władze IC z prezes Małgorzatą Marczewską na czele oraz 

składem prezydium.  Okazało się później, że wybory te nie mogły być uznane za 

prawomocne ze względu na niedopełnienie formalności przez znaczną liczbę 

zgłoszonych wcześniej firm założycielskich oraz ze względu na wiele głosów, które 

później należało uznać za nieważne. Spowodowało to, że ilość pozostałych podmiotów 

była niewystarczająca do założenia Izby.  

http://www.ic.org.pl/
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W konsekwencji Małgorzata Marczewska i  jej współpracownicy utworzyli niejako drugą 

Grupę Inicjatywną, która kontynuowała prace pierwszej. Jej wysiłki doprowadziły          

w rezultacie do zebrania ponad stu podmiotów założycielskich oraz do przygotowania 

zebrania założycielskiego Izby.   

Izba Coachingu założona w marcu 2009 r. i zarejestrowana we wrześniu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym została powołana do życia przez ponad 100 firm, które postawiły 

sobie za cel profesjonalizację coachingu i wspólne działania na rzecz rejestracji zawodu 

coacha. Przedstawiony w tym opracowaniu system akredytacji jest znaczącym krokiem 

na tej drodze.  

Środowisko coachów w Polsce od dłuższego czasu podejmowało inicjatywy 

zdefiniowania standardów coachingu, przygotowania do wykonywania zawodu coacha, 

kształtu programów szkoleniowych coachingu.   

W lutym 2007 roku Piotr Piasecki, Grażyna Urbanik-Papp oraz Krzysztof Papis 

zorganizowali pierwsze spotkanie zawiązujące komitet organizacyjny Komisji 

Coachingu przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. W czasie ponad dwuletnich prac, 

członkowie zespołu pracowali nad zdefiniowaniem usługi coachingu oraz jej 

wyodrębnieniem spośród innych form profesjonalnej pomocy i wpierania  rozwoju,  

określeniem kompetencji coacha, opisem standardów i dobrych praktyk w coachingu. 

Wynikiem prac Komisji Coachingu PIFS były dokumenty przekazane w 2009 roku nowo 

powstałej Izbie Coachingu. Znaczący wkład w te prace wniosło liczne grono osób,             

z których znacząca część je kontynuowała już w ramach Izby Coachingu. Oprócz 

inicjatorów powstania Komisji byli to m.in.: Magdalena Guillet, Przemysław Kluge, Piotr 

Kociołek, Eliza Kruszewska, Rafał Nykiel, Benedykt Peczko, Krystyna Pietrasińska, Piotr 

Pilipczuk, Anna Pyrek,  Anna Ratajczyk,  Paweł Sopkowski, Dorota Szczepan-

Jakubowska, Marcin Szczygieł, Monika Tabor i Monika Zubrzycka-Nowak. 

W Izbie Coachingu w 2009 roku rozpoczęła pracę Komisja Ekspercka ds. Akredytacji 

pod przewodnictwem Moniki Zubrzyckiej-Nowak. Ze względu na precedensowy 

charakter projektu, z inicjatywy Prezes Izby Coachingu I kadencji Małgorzaty 

Marczewskiej, prace nad akredytacją postanowiono prowadzić w oparciu o metodę 

http://www.ic.org.pl/
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grandparentingu. W lutym 2011 praktycy coachingu oraz eksperci reprezentujący 

środowisko naukowe związane z coachingiem i pokrewnymi dziedzinami spotkali się, by 

zainicjować prace Grupy Grandparentingowej ds. Akredytacji Izby Coachingu.                   

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni do zespołu rekomendującego Grupy 

Grandparentingowej: dr Lidia Czarkowska, Łada Drozda, Zofia Milska-Wrzosińska, 

Bożena Pieśkiewicz, dr Ryszard Praszkier, Artur Rzepecki, dr hab. Ryszard Stocki,          

dr hab. Czesław Szmidt. Po spotkaniu członkowie Izby Coachingu tworzący  zespół 

koncepcyjny Grupy Grandparentingowej przystąpili do intensywnej pracy scalenia 

dotychczasowych materiałów i  opracowania całościowego systemu akredytacji. 

Od stycznia 2012 prowadzone były konsultacje społeczne opracowywanego projektu na 

licznych spotkaniach dyskusyjnych, drogą elektroniczną i w bezpośrednich rozmowach. 

W toku konsultacji Grupa ds. Akredytacji otrzymała i rozpatrzyła opinie, uwagi i wnioski 

od uczestników spotkań konsultacyjnych i wnikliwych czytelników projektu systemu, 

którymi byli: Bartosz Berendt, Ewa Dziubanii-Pniewska,  Ryszard Gąsierkiewicz,             

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, Zofia Milska-Wrzosińska, Rafał Szewczak. 

Projekt Systemu Akredytacji został przyjęty i zarekomendowany do wdrożenia  przez 

Walne Zgromadzenie Izby Coachingu w czerwcu 2012 a Prezydium Izby Coachingu 

powołało pierwszą Komisję Akredytacyjną. 

System Akredytacji Izby Coachingu wszedł w życie z dniem 27 września 2012.  

http://www.ic.org.pl/
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2. Materiały i informacje źródłowe do Systemu Akredytacji 

Grupa zajmująca się akredytacją indywidualną zapoznała się z różnymi systemami 

akredytacji w Europie, USA i Australii dotyczące akredytacji coachów life, business lub 

bez podziału. Na podstawie danych z International Coaching Federation, International 

Coaching Community,  ECI – obecnie International Institute of Coaching,  European 

Mentoring & Coaching Council, Austrian Coaching Counsil, International Association of 

Coaching-Institutes, Worldwide Association of Business Coaches określiła zasady 

akredytacji, które spełniają gros warunków różnych organizacji i zostały dostosowane 

do statutowego zadania Izby Coachingu – ustanowienia zawodu coacha. 

Grupa zajmująca się akredytacją programów zapoznała się ze zróżnicowanymi zasadami 

akredytowania programów w ICF, ACC, IAC. Badała zakresy programowe różnych szkół 

coachingu w Polsce. Porównywała standardy szkoleniowe różnych szkół i instytucji 

akredytujących. Na tej podstawie stworzyła spis podstawowych kompetencji coacha        

i zawartość programową, która te kompetencje winna realizować. 

Izba Coachingu korzystała także z materiałów wypracowanych wcześniej przez zespół 

coachów reprezentujących różne szkoły i podejścia, powołany i pracujący pod 

auspicjami Komisji Coachingu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, przekazanych  Izbie 

Coachingu po jej powołaniu do istnienia. 

W efekcie powstał projekt systemu akredytacji coachów, programów i szkół coachingu 

1.  który wielokrotnie był poddawany konsultacjom społecznym 

2.  w przygotowanie którego zaangażowane były zróżnicowane organizacje oraz liczni 

eksperci z dziedziny coachingu i pokrewnych systemów wspierania rozwoju 

jednostek i organizacji, 

3.  który współtworzyło wiele komisji, zespołów roboczych i jednostek, 

reprezentujących niekiedy bardzo odmienne podejścia i tradycje coachingu, 

4.  który obejmował wieloletni proces dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz 

starannie wypracowane uzgodnienia. 

http://www.ic.org.pl/
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Wszystkim uczestnikom tych prac, także nie wymienionym z nazwiska, wyrażamy 

serdeczne podziękowania. Prezentowany system akredytacji jest owocem 

zaangażowania wszystkich tych osób – szerokiej reprezentacji społeczności coachów     

w Polsce. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się on do podniesienia poziomu coachingu      

i jego rangi w naszym kraju, zgodnie z jego wartością i misją społeczną. Równocześnie 

umocni na rynku pozycję coachów posiadających akredytację jako rękojmię ich 

kompetencji, a ośrodkom kształcącym coachów ułatwi realizację ich projektów 

szkoleniowych. 

3. Komisja ds. Akredytacji – zespół koncepcyjny Grupy 

Grandparentingowej 

Przewodnicząca Komisji ds. Akredytacji: Monika Zubrzycka-Nowak 

Zespół ds. opisu zawodu coacha:  

Anna Srebrna, Rafał Górski, Piotr Fijewski 

Zespół ds. akredytacji coachów indywidualnych:  

dr Adam Aduszkiewicz, Agnieszka Kasprzycka, Kacper Godlewski, Anna Pacholak, 

dr Olaf Żylicz 

Zespół ds. akredytacji programów coachingowych i szkół coachingu:  

Leszek Zawlocki – zarządzający zespołem, dr Lidia Czarkowska, Piotr Fijewski, 

Jacek Jakubowski, Bożena Pieśkiewicz, Benedykt Peczko, Anna Ratajczyk, Robert 

Zych 

Zespół ds. kompetencji i superwizji:  

Grażyna Kucharska, dr Katarzyna Ramirez-Cyzio, dr Anna Syrek-Kosowska, 

Monika Zubrzycka-Nowak 

Zespół ds. opracowania przepisów wykonawczych systemu akredytacji:  

Mariusz Cyzio, Grażyna Kucharska, dr Katarzyna Ramirez-Cyzio, Anna Srebrna,   

http://www.ic.org.pl/
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dr Anna Syrek-Kosowska, Sylwia Zawlocka, Leszek Zawlocki, Monika Zubrzycka-

Nowak 

4. Opis zawodu coacha 

Zespół korzystał z materiałów opracowanych przez Komisję Coachingu przy Polskiej 

Izbie Firm Szkoleniowych 

4.1. Definicja 

Coach wspiera klienta  w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego 

potencjału   celem podnoszenia jakości jego życia.  

Coaching to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań  pomiędzy 

coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie 

pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy 

klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych 

zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. 

Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem. 

4.2. Założenia  

Coaching definiują następujące założenia:  

1. Coaching  bazuje  na  posiadanej  przez  klienta  postawie,  wiedzy i umiejętnościach, 

a jednym z istotnych celów coachingu jest uwolnienie i rozwinięcie potencjału 

kompetencji klienta.  

2. Klient jest traktowany integralnie i całościowo, z poszanowaniem i uwzględnieniem 

wszystkich istotnych dla niego wartości i obszarów funkcjonowania. 

3. Klient jest osobą posiadającą wystarczające zasoby, możliwości i zdolności do 

samodzielnego podejmowania i realizowania wyzwań, znajdowania rozwiązań 

swoich problemów oraz wybierania sposobów działania. Coaching nie jest 

„naprawianiem” klienta na jakimkolwiek poziomie jego funkcjonowania. Natomiast 

http://www.ic.org.pl/
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służy usprawnieniu jego myślenia i działania zgodnie z potrzebami i celami 

zgłoszonymi w procesie coachingu. 

4. Relacja w coachingu zbudowana jest na zaufaniu, poszukiwaniu i otwieraniu się       

na informację zwrotną oraz umiejętności bycia skoncentrowanym i uważnym,  tak   

ze strony coacha jak i klienta.  

5. Coaching jest oparty na relacji - równorzędnej między coachem a klientem                    

i na zaangażowaniu obydwu stron.  

6. Klient   przyjmuje   odpowiedzialność   za  swoje  zaangażowanie,  decyzje,  działania 

i rezultat. W tym sensie jest autorem procesu coachingu i jego efektów.  

7. Coach odpowiada za swoje zaangażowanie w relację z klientem oraz za stworzenie 

mu bezpiecznych warunków do odkrywania, kreowania i eksperymentowania. Coach 

odpowiada ponadto za własny rozwój i poziom swoich umiejętności oraz                    

za rzetelność metodologiczną procesu coachingu, do którego zaprasza klienta.  

8. Coaching łączy proces poszerzania świadomości klienta ze stymulowaniem go do 

przyjmowania odpowiedzialności i planowania konkretnych działań. Coach inspiruje 

klienta do konkretnych działań m.in. poprzez zachęcanie go do podejmowania 

decyzji, zobowiązań, tworzenia planów, realizowania zadań przynoszących zmianę 

na lepsze.  

9. Coach pracuje m.in. poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się 

własnymi obserwacjami i wiedzą, a także poprzez wzmacnianie klienta – 

podkreślanie jego możliwości i zalet oraz poprzez docenianie jego sukcesów, także 

stosuje interwencje wprowadzające zmiany w sposobie myślenia, emocjach, 

zachowaniach klienta.   

10. Coach  proponuje klientowi ogólną strategię i strukturę pracy w procesie coachingu, 

a następnie towarzyszy  klientowi  w jego procesie zmiany modyfikując tę  strategię  

i strukturę stosownie do jego potrzeb.  

11. Coach w swojej pracy kieruje się etyką zawodową, której filarem jest zasada 

poufności. W przypadku programów sponsorowanych przez organizacje coach może 
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informować sponsora- zleceniodawcę jedynie ogólnie o przebiegu procesu, bez 

wtajemniczania go w treść sesji, chyba, że sam klient je ujawni.  

12. Relacja coach-klient jest przedmiotem obustronnej woli i zgody. Klient powinien 

mieć możliwość odmówienia  współpracy z konkretnym coachem. Również coach 

może odmówić pracy z klientem, jeśli to jest sprzeczne z wyznawanymi przez niego 

wartościami, bądź w sytuacji gdy klient zamierza zrealizować cel niezgodny                 

z interesem sponsora, z prawem czy powszechnie uznanymi normami społecznymi.  

4.3. Cele coachingu 

1. Wsparcie   klienta  w  formułowaniu oraz  doprecyzowaniu   celów    zawodowych      

i osobistych, a także sposobów ich realizacji.  

2. Poszerzenie przez klienta świadomości siebie, swoich celów i kontekstu, w jakim 

działa. 

3. Pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów. 

4. Podejmowanie bardziej świadomych decyzji. 

5. Usunięcie zarówno przeszkód wewnętrznych (np. przekonań, nastawień) jak               

i zewnętrznych (np. presji otoczenia) w procesie realizacji celów.  

6. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie. 

7. Udoskonalanie dotychczasowego działania, aby przynosiło ono oczekiwane efekty. 

4.4. Przykładowe obszary zastosowań coachingu ze względu na cel 

Coaching przywódczy (leadership coaching) – koncentruje się na pracy z kierownikami, 

kadrą zarządzającą przedsiębiorstw i organizacji w zakresie rozwoju potencjału 

związanego z przewodzeniem innym; jednym z możliwych do wykorzystania narzędzi 

przez coachów jest ocena 360°.  

Coaching umiejętności (skills coaching) – koncentruje się na pracy ze specjalistami       

w danej dziedzinie (sprzedawcami, pracownikami działów obsługi klienta itp.), jest 

ukierunkowany na rozwój umiejętności i jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, 
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wiedzę i szanse, jakich potrzebują, aby się rozwijać i pracować coraz wydajniej; często 

wykorzystywanym sposobem pracy coacha, jest obserwacja klienta w miejscu jego 

pracy.  

Coaching strategiczny (strategic coaching, executive coaching) – jest ukierunkowany   

na pracę z najwyższą kadrą zarządzającą w obszarze określania kierunku rozwoju                  

i tworzenia strategii przedsiębiorstw i organizacji.  

Coaching biznesowy (business coaching) – koncentruje się na biznesowym rozwoju 

organizacji - może dotyczyć również pracy z klientami rozpoczynającymi lub 

prowadzącymi własną działalność przedsiębiorcami.  

Coaching kariery (career coaching) – jest skierowany do osób potrzebujących wsparcia 

w doprecyzowaniu ścieżki kariery zawodowej pozwalającej na wykorzystanie 

potencjału zawodowego klienta, przy jednoczesnym osiąganiu pełnej satysfakcji               

z wykonywanej pracy; coachowie kariery pracują wykorzystując między innymi różne 

narzędzia badania potencjału i predyspozycji zawodowych.  

Coaching osobisty/życiowy (personal/life coaching) – jest realizowany poza 

kontekstem organizacji, na zlecenie prywatnej osoby. Temat coachingu zależy                 

od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć realizacji wizji w życiu, 

przygotowywania planów, budowania zadowalających relacji, zdrowia i prezencji, 

kreatywności, wolności finansowej, wychowywania dzieci, młodzieży, podejmowania 

decyzji w kluczowych dla klienta sprawach itd.  

Coaching zespołu (team coaching) - jest procesem interaktywnym, koncentruje się na 

obszarach i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu, jego istotą jest wzięcie 

odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół jako całość, za realizowanie 

wspólnych celów i wartości.  

Coaching grupowy (group coaching) – jest procesem prowadzonym metodami pracy 

warsztatowej, nastawionym na indywidualną pracę każdego członka grupy                    

nad istotnymi dla niego obszarami i celami.  
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4.5. Proces coachingu 

Na proces coachingu składają się cztery kluczowe elementy obecne w całym procesie, 

występujące naprzemiennie podczas jego trwania: 

4.5.1 Określanie i redefiniowanie celów i obszaru pracy  

 uzgadnianie z klientem (i zleceniodawcą, jeśli występuje) przed rozpoczęciem 

coachingu obszaru    i celów pracy; 

 określenie przez klienta/zleceniodawcę przy wsparciu coacha zachowań 

pożądanych po zakończeniu procesu, jako mierzalnych kryteriów świadczących o 

realizacji założonych celów; 

 bieżące doprecyzowywanie bądź redefiniowanie obszaru i celów coachingu 

zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami klienta, będącymi efektem procesu 

coachingu. 

4.5.2 Zawieranie i dostosowywanie kontraktu  

 wyczerpujące przedstawienie, przed rozpoczęciem właściwych sesji coachingu, 

informacji na temat coachingu, zasad obowiązujących w całym procesie, roli 

klienta i coacha oraz obowiązującej zasadzie poufności w relacji klient–coach; 

 kontraktowanie coachingu jako usługi, co wyraża się w zawarciu umowy 

definiującej m.in. liczbę spotkań, czas ich trwania; zasady obowiązujące                 

w przypadku odwołania spotkania przez którąś ze stron; a także poufność,           

w ramach której coach zobowiązuje się (w przypadku programów 

sponsorowanych), że informacje przekazywane sponsorowi mogą dotyczyć 

jedynie samego procesu, a nie przebiegu poszczególnych sesji i poruszanych        

w trakcie ich trwania tematów; możliwość wyboru, bądź zmiany coacha; 

 kontraktowanie coachingu jako procesu – ustalanie ról, zasad, celów i trybu          

a także uzyskanie zgody klienta na udział w coachingu i pełne zaangażowanie się 

w proces; 
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 honorowanie kontraktu w pracy z klientem i przeprojektowywanie go, zgodnie    

z wymaganiami procesu, bądź zmienionymi celami klienta; 

 zarządzanie (w przypadku programów sponsorowanych przez pracodawców) 

relacjami z wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces coachingu                  

(z przełożonym klienta, działem HR, zarządem itp.), a w szczególności dbanie       

o spójność między kontraktem dotyczącym coachingu jako procesu,  zawartym    

z klientem a kontraktem coachingu jako usługą, zawartym z innymi 

przedstawicielami organizacji klienta.  

4.5.3 Realizacja coachingu 

 proces coachingu może składać się z sesji coachingu, zadań wykonywanych 

pomiędzy sesjami, przeprowadzonych obserwacji w miejscu pracy klienta            

w trakcie realizacji jego zadań służbowych, a także z innych metod 

zaproponowanych przez coacha przydatnych w gromadzeniu informacji                 

o kliencie i pomocnych w realizacji zamierzonego przez klienta celu; 

 sesje coachingu – cyklicznie odbywające się spotkania coacha i klienta, które 

obejmują: 

o analizę sytuacji, w jakiej znajduje się klient w chwili rozpoczęcie coachingu, 

udzielanie informacji zwrotnych klientowi przez coacha, formułowanie 

wniosków opartych na  uzyskanych informacjach w trakcie trwania procesu, 

wybór strategii dojścia do celów, planowanie działań prowadzących do 

realizacji założonych celów 

o zadania pomiędzy sesjami – wynikające z zobowiązań podjętych przez 

klienta podczas sesji lub powstałe w wyniku tej sesji; 

o gromadzenie informacji o kliencie – może mieć miejsce po uzyskaniu 

wyraźnej zgody klienta – możliwymi metodami jest obserwacja klienta     w 

miejscu jego pracy, analiza dokumentów związanych z wykonywaniem zadań 

oraz wywiady przeprowadzone z interesariuszami. 
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4.5.4 Dokonywanie przeglądu wyników i postępów  

 określanie wkładu danej sesji w realizację założonego celu/wybranego obszaru 

pracy; 

 przegląd wyników i postępów coachingu w trakcie jego trwania, a także               

na zakończenie procesu; 

 wyciąganie wniosków na podstawie dokonanego przeglądu oraz planowanie 

stosownych działań. 

4.6. Coaching a inne formy wsparcia człowieka i organizacji 

4.6.1 Coaching  a szkolenie 

Szkolenie to działanie, którego celem jest dostarczenie wiedzy i/lub ćwiczenie 

umiejętności i/lub zmiana postaw.   

Trener jest ekspertem w dziedzinie i w czasie szkolenia stymuluje proces uczenia się    

w dużej mierze poprzez zasilenie go treścią. Szkolenie jest ukierunkowane, to praca nad 

konkretnie wyodrębnionym obszarem, oddziaływanie  na poziomie zachowań 

przydatnych w konkretnym środowisku. Z założenia trener ma ograniczone możliwości 

towarzyszenia uczestnikom szkolenia we wdrażaniu umiejętności na stanowisku pracy. 

Cechą wspólną coachingu i szkolenia jest motywowanie do zmiany i wspieranie 

rozwoju umiejętności. Jedna i druga metoda wykorzystuje zadawanie pytań                       

i słuchanie. 

Coaching w odróżnieniu od szkolenia jako efekt stawia sobie osiąganie konkretnych  

celów na stanowisku pracy /w życiu klienta. Coach towarzyszy  klientowi                          

w przechodzeniu do działania i wdrażania. Klient jest ekspertem w dziedzinie swojego 

życia, coach stymuluje proces odkrywania zasobów klienta i uczenia się. Z tego względu 

w procesie coachingu szczególną rolę odgrywa osobista odpowiedzialność klienta oraz 

jego osobiste zaangażowanie. W ramach coachingu jest możliwość pracy nad tymi  

wszystkimi czynnikami wpływającymi na realizację założonego celu np. motywacją, 
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wartościami, środowiskiem, organizacją pracy, równowagą pomiędzy życiem osobistym 

a zawodowym. 

Coaching powstał jako metoda pracy z jednostkami i jest też stosowany w pracy              

z grupami/zespołami. Szkolenia dedykowane są  przede wszystkim grupom;                    

w specyficznych okolicznościach przeprowadzane  są szkolenia indywidualne. 

4.6.1. Coaching  a psychoterapia 

Psychoterapia  jest całościowym, celowym i zaplanowanym oddziaływaniem 

stosowanym w leczeniu zaburzeń psychospołecznych  i psychosomatycznych oraz 

stanów cierpienia przy pomocy metod psychologicznych. Jej zadaniem  jest także 

promowanie zdrowia, rozumianego „nie tylko jako brak choroby, ale jako całkowity, 

fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan ludzi”(WHO). 

Psychoterapia stanowi  odrębną profesję, wymagającą specjalistycznego szkolenia 

podyplomowego, które oprócz warsztatów, seminariów, studiowania teorii, obejmuje 

wiele elementów praktycznych, jak staże kliniczne, superwizje, tzw. „doświadczenie 

własne”, które w większości podejść  jest rozumiane jako własna psychoterapia itd. 

Cechą wspólną coachingu i psychoterapii jest fakt, że nie można się spodziewać 

gotowych odpowiedzi i recept oraz że jako cel wyznaczają sobie one poprawę 

funkcjonowania danej osoby, co dokonuje się poprzez wzrost samoświadomości oraz  

zmianę zachowań, wzorów myślenia i reakcji emocjonalnych. 

Coaching koncentruje się na pracy z osobami, które poszukują wsparcia                           

w  zwiększeniu ich efektywności, realizacji celów oraz rozwoju w dziedzinie zawodowej 

i osobistej. Natomiast psychoterapia skupia się na leczeniu zaburzeń, uwalnianiu        

od cierpienia, uzyskiwaniu poprawy funkcjonowania w codziennym życiu i w relacjach, 

lepszym radzeniu sobie z emocjami etc. 

4.6.2. Coaching a mentoring 

Mentoring jest procesem wspierania podopiecznego w realizacji celów zawodowych w 

oparciu o relację mistrz-uczeń. Mentor jest patronem z dużym doświadczeniem 

zawodowym w zakresie profesjonalnych zainteresowań podopiecznego. Mentoring 
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zakłada zarówno przekaz wiedzy i doświadczenia mentora, jak i rozwijanie potencjału 

podopiecznego przy wykorzystaniu technik stosowanych w pracy coacha. 

Cechą wspólną coachingu i mentoringu jest to, że jako cel  wyznaczają sobie 

wspieranie klienta w realizowaniu jego celów. 

Coaching w odróżnieniu od mentoringu zakłada, że coach nie przyjmuje  za kluczowe 

działanie przkazywanie wiedzy i doświadczeń z danej dziadziny w pracy z klientem. 

Coaching opiera się na relacji w pełni partnerskiej, natomiast mentoring na relacji 

mistrz-uczeń. 

4.6.3. Coaching a poradnictwo psychologiczne 

Poradnictwo psychologiczne – pomoc polegająca głównie na rozmowach, które mają 

na celu wyjaśnienie natury problemów zgłaszanych przez klientów, odnalezienia 

właściwych kierunków poszukiwania ich rozwiązań (lub przedstawienia klientowi 

zestawu takich możliwych rozwiązań do jego samodzielnego wyboru), rozwikłania 

kryzysów i konfliktów interpersonalnych, podjęcie właściwych decyzji, wyborów, stylu 

życia itp. 

Skutkiem jest uwolnienie się od ograniczających sposobów rozumienia siebie, swoich 

problemów i reagowania na nie oraz zwiększenie psychologicznego dobrostanu klienta 

i jego efektywniejsze funkcjonowanie w życiu. 

Oprócz rozmowy, poradnictwo psychologiczne okazjonalnie wykorzystuje inne metody, 

przede wszystkim wymagające samodzielnego wykonania przez klienta (zadania 

domowe, podjęcie konkretnych działań i wprowadzenie konkretnych zmian                     

w wybranym obszarze życia itp.) Z reguły poradnictwo tego rodzaju ma charakter 

krótkoterminowy. 

Cechą wspólną coachingu i poradnictwa psychologicznego jest wsparcie, jakie 

klient uzyskuje w odniesieniu do konkretnego, wybranego przez siebie tematu                  

i raczej ma krótkoterminowy charakter, szczególnie w porównaniu  z psychoterapią. 

Różnica polega na tym, że podczas poradnictwa klient uzyskuje ważne informacje, 

wskazówki i sugestie dotyczące poszukiwania możliwych kierunków rozwiązań.           
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W efekcie klient może się dowiedzieć jaką dalszą formę wsparcia czy rozwoju wybrać, 

do jakich źródeł wiedzy sięgnąć itp. Gdy się tego dowie, a tym bardziej kiedy podejmuje 

konkretne działania w celu poprawy swojej sytuacji, zadanie poradnictwa zostaje 

spełnione i na tym ono się kończy. W odróżnieniu od poradnictwa psychologicznego, 

jednym z istotnych elementów coachingu jest współpraca w trakcie dokonywanych 

przez klienta zmian, wspólne omawianie ich skutków, wyciąganie wniosków, 

korygowanie na bieżąco działań i poszukiwanie dalszych możliwości. Coach aktywnie    

i wspierająco towarzyszy klientowi w procesie zmiany, aż do momentu, gdy założone 

przez klienta cele zostaną osiągnięte, lub przynajmniej rozpocznie ich realizację 

wiedząc, że dalej poradzi sobie już sam. 

4.6.4. Coaching a doradztwo 

Doradztwo jest to działanie lub proces, w którym doradca – jako ekspert                            

i specjalista w konkretnej dziedzinie – dostarcza klientowi gotowe warianty rozwiązań 

dotyczących wskazanego przez klienta obszaru i dostosowane do jego aktualnych 

potrzeb. 

Efektami doradztwa mogą być specjalistyczna wiedza, konkretna opinia, diagnoza 

sytuacji, różne wersje rozwiązań oraz pomoc przy ich wdrożeniu. 

Cechą wspólną coachingu i doradztwa jest to, że jako cel wyznaczają sobie  

zwiększenie skuteczności i efektywności działań klienta poprzez znalezienie nowych 

rozwiązań. 

Coaching w odróżnieniu od doradztwa zakłada, że klient samodzielnie wypracowuje 

i wdraża własne rozwiązania, bazując na całej posiadanej przez siebie wiedzy, 

umiejętnościach i doświadczeniu. Coach jest partnerem, który wspiera klienta podczas 

tego procesu. 

4.7. Superwizja i mentoring w coachingu 

W procesie akredytacji wymagane jest podleganie przez coacha superwizji/oferowanie 

superwizji w programie, dlatego chcemy uściślić stosowane pojęcia. 

4.7.1 Definicja superwizji 
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Superwizja - formalny proces profesjonalnego wsparcia coacha ze strony superwizora, 

czyli doświadczonego i odpowiednio przeszkolonego coacha, który naprzemiennie 

pełni kilka ról: mentora, coacha, trenera. 

4.7.2 Cele superwizji 

Celem superwizji coachingu jest: 

 pogłębienie wiadomości nabytych w trakcie szkolenia 

 ulepszenie i zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami i 

technikami stosowanymi w coachingu 

 otrzymanie konstruktywnej informacji zwrotnej dotyczącej sposobu 

praktykowania coachingu 

 przeegzaminowanie konkretnych przypadków, którym coach chce się przyjrzeć 

 rozwój autorefleksji 

 rozwój metod autoewaluacji 

 identyfikacja strategii rozwoju osobistego 

 zorganizowanie własnej pracy, rozwinięcie praktyki 

 odnowienie własnej energii i motywacji 

 posiadanie mentora, który popiera i dodaje odwagi w momentach zwątpienia 

(Saba Christiane Lidete Imru, za H. Szmidt) 

4.7.3 Rodzaje superwizji 

4.7.3.1 Indywidualna i grupowa 

Superwizja może odbywać się w formie spotkań indywidualnych (jeden na jeden), 

kiedy z pomocy superwizora korzysta w tym samym czasie tylko jeden coach  i tylko na 

nim skupiona jest uwaga superwizora.  Jeśli w tym samym czasie z superwizji korzysta 

kilku coachów, nazywamy taką superwizję grupową. 
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4.7.3.2 Uczestnicząca i nieuczestnicząca 

Superwizja uczestnicząca – coach prezentuje swój sposób pracy prowadząc coaching 

klienta w obecności superwizora albo dostarczając zapis przeprowadzonej sesji (audio, 

video) i superwizja dotyczy zarówno obserwowanego lub odsłuchanego/obejrzanego 

materiału, jak i zagadnień interesujących coacha oraz wyłanianych przez superwizora. 

Superwizja nieuczestnicząca – coach przedstawia superwizorowi wybrane zagadnienia 

ze swojej  praktyki w roli coacha z  klientem/ami i superwizja dotyczy zagadnień 

wskazanych przez  coacha.  

4.7.4 Warunki uznawania godzin superwizji odbytych w trakcie nauki 

coachingu 

IC uznaje godziny superwizji odbytych w trakcie nauki coachingu, gdy spełnione są 

łącznie następujące kryteria: 

 superwizja dotyczy procesu coachingu prowadzonego samodzielnie przez 

uczestnika kursu z klietnem zewnętrznym lub innym uczestnikiem zajęć 

 sesje coachingu nie są wliczane do czasu zajęć szkolenia 

 proces coachingu prowadzony jest pod superwizją 

 superwizje prowadzi superwizor uznany przez szkołę. 

4.7.5 Mentoring w rozwijaniu kompetencji coacha 

Mentoring  może być elementem superwizji - dotyczy rozwoju umiejętności 

prowadzenia coachingu wg. wybranego standardu i modelu pracy i łączy się z 

udzielaniem informacji zwrotnej dotyczącej mocnych stron coacha, jak i obszarów do 

dalszego rozwoju. 

Sesje prowadzone przez uczestników kursu w trakcie trwania zajęć, które są 

obserwowane przez trenerów dających informację zwrotną, traktowane  są jako 

mentoring. 
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5. Proces akredytacji  

5.1. Komisja Akredytacyjna 

Została utworzona pierwsza Komisja Akredytacyjna złożona z członków Izby Coachingu 

aktywnie działających przy tworzeniu Systemu Akredytacji i spełniających kryteria 

wymagane do akredytacji na superwizora. Prezydium IC przeprowadziło proces 

sprawdzenia zgodności złożonych przez kandydatów dokumentów z wymaganiami 

wymienionymi w obecnym dokumencie akredytacyjnym. Propozycja działania tej 

komisji i jej skład zostały poddane pod głosowanie i zatwierdzone  na Walnym 

Zgromadzeniu Izby Coachingu w czerwcu 2012.  

Pierwsza Komisja Akredytacyjna działała do końca 2013r. Zadaniem Komisji 

Akredytacyjnej w okresie przejściowym było stworzenie przepisów szczegółowych 

regulujących przebieg systemu akredytacji i ich ewentualna adaptacja na podstawie 

wniosków z jej przebiegu. 

Kolejne Komisje Akredytacyjne są powoływane przez Prezydium Izby Coachingu (w 

głosowaniu tajnym, większością głosów) spośród członków IC chętnych do pełnienia tej 

funkcji i posiadających akredytację Coacha Superwizora Coachingu IC, zgodnie z 

procedurą określającą tryb zgłaszania, weryfikowania i powoływania kandydatów oraz 

terminy.  

W skład Komisji wchodzi od pięciu do siedmiu osób. 

5.2. Rodzaje akredytacji przyznawanych przez Izbę Coachingu  

Ogólnie termin akredytacja oznacza postępowanie, w którym upoważniona jednostka 

wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do 

wykonywania określonych zadań.  W celu wytyczenia ścieżki do rejestracji zawodu 

coacha i podnoszenia standardu usług z zakresu coachingu  Izba Coachingu określiła 

standardy, jakie winien spełniać coach, coach superwizor, program edukacyjny coacha.  I 

na podstawie tak ustalonych wymagań IC akredytuje coachów indywidualnych, 

superwizorów coachingu, programy szkolenia coachów podstawowe i specjalistyczne. 
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5.3. Przebieg procesu akredytacji 

1. Aplikujący wypełnia arkusz aplikacyjny, parafuje każdą stronę, podpisuje go i wraz z 

wymaganymi dokumentami składa do Izby Coachingu w formie papierowej. Złożenie 

dokumentów drogą elektroniczną uruchamia proces aplikacyjny, ale decyzja może 

zostać wydana dopiero po wpłynięciu do IC dokumentów w formie papierowej. 

Drogą elektroniczną może zostać dostarczony do IC tylko dokument zeskanowany w 

całości, zawierający parafowane strony i podpis.  

2. Opłata za proces akredytacji składa się z dwóch części: bezzwrotnej opłaty 

aplikacyjnej wnoszonej by rozpocząć proces aplikacji  i opłaty akredytacyjnej 

wnoszonej po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Akredytacyjnej. 

3. Komisja Akredytacyjna w ciągu 30 dni rozpatruje wniosek o akredytację weryfikując 

dostarczone dane. Na wezwanie Komisji Akredytacyjnej aplikujący przedstawia 

dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia.  

4. Komisja powiadamia aplikującego o wyniku rozpatrzenia aplikacji.  

 W przypadku pozytywnego wyniku aplikujący w ciągu maksimum 30 dni     od 

dnia powiadomienia wnosi opłatę akredytacyjną. W ciągu maksimum 30 dni od 

daty wpływu opłaty akredytacyjnej nazwisko/nazwa aplikującego zostaje 

umieszczona na listach coachów/programów akredytowanych przez IC. 

Niewniesienie opłaty w terminie 3 miesięcy od powiadomienia o przyznaniu 

akredytacji jest równoznaczne z zamknięciem procesu akredytacji i zwrotem 

przez Izbę złożonych dokumentów. Ponowne ubieganie się o akredytację jest 

możliwe po ponownym wniesieniu opłaty aplikacyjnej i złożeniu dokumentów. 

 W przypadku braku niektórych danych czy wymaganych dokumentów Komisja 

Akredytacyjna zwraca się do osoby aplikującej o ich uzupełnienie. Uzupełnianie 

brakujących danych/dokumentów nie może trwać dłużej niż 90 dni. W 

przeciwnym razie proces aplikacyjny zostaje zamknięty z wynikiem negatywnym 

a dokumenty zwrócone (jeśli dostarczone były w formie papierowej). Kandydat 

może powtórzyć proces aplikacji wnosząc ponownie opłatę aplikacyjną. Jeśli po 
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uzupełnieniu danych aplikacja uzyska pozytywną decyzję Komisji Akredytacyjnej, 

patrz punkt powyżej. 

Akredytacja jest przyznawana na pięć lat licząc od dnia zakończenia procesu akredytacji 

(pozytywne rozpatrzenie aplikacji i wpłynięcie opłaty akredytacyjnej na konto Izby lub 

wniosku o odroczenie płatności dla programu szkoleniowego). 

5. Przedłużenie akredytacji następuje po dostarczeniu przez aplikującego wymaganych 

dokumentów i wniesieniu opłaty za przedłużenie akredytacji. 

6. Niewystąpienie o przedłużenie akredytacji oznacza usunięcie nazwiska bądź nazwy 

instytucji z list akredytowanych osób/programów IC. 

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku aplikujący może złożyć odwołanie 

z uzasadnieniem do Komisji Akredytacyjnej w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia   

o wyniku. 

8. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do IC;  w skład 

Komisji rozpatrującej odwołanie muszą wejść przynajmniej dwie osoby, które nie 

podpisały się na uzasadnieniu odrzucenia aplikacji. 

9. Wynik powtórnego odrzucenia aplikacji jest wiążący.  

10. W przypadku nieprawidłowości działania Komisji Akredytacyjnej aplikujący może 

skierować sprawę do Sądu Koleżeńskiego IC. 

5.4. Przedłużenie akredytacji 

Biuro Izby Coachigu wysyła do zainteresowanych informacje o zbliżającym się terminie 

wygaśnięcia przyznanej akredytacji. Coach, superwizor, instytucja zainteresowana 

przedłużeniem akredytacji, przed upływem terminu jej ważności, składają w IC wniosek 

wraz z dokumentami wymaganymi do przedłużenia akredytacji.  

Komisja Akredytacyjna rozpatruje wniosek. 
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5.5 Wznowienie akredytacji 

Po wygaśnięciu terminu ważności akredytacji coach i superwizor mogą ubiegać się o 

wznowienie akredytacji zgodnie z wymaganiami IC. 

6. Akredytacja coachów indywidualnych  

6.1. Założenia 

 Celem systemu akredytacji przyjętego w Izbie Coachingu jest potwierdzenie 

kwalifikacji osób, które chcą uprawiać lub uprawiają zawód coacha. 

 Potwierdzenie kwalifikacji przez Izbę Coachingu dokonywane na czas określony – 5 

lat. Przedłużenie akredytacji wymaga potwierdzenia aktywności zawodowej oraz 

stałego podnoszenia kwalifikacji (udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, 

konferencjach) a także poddawania się superwizji. 

 Przedstawione niżej założenia dotyczą docelowych wymagań dla akredytacji w IC. 

Wprowadzenie systemu wymagało zastosowania przepisów przejściowych                  

w okresie tworzenia pierwszej listy akredytowanych coachów, gdy jeszcze               

nie istniały listy akredytowanych programów szkoleniowych i akredytowanych 

superwizorów. 

 Gdziekolwiek w dokumencie jest mowa o godzinach, oznacza to godziny zegarowe 

6.2. Kompetencje coacha 

6.2.1. Postawa 

1. Stosowanie kodeksu etycznego IC. 

2. Stały rozwój zawodowy, w tym podleganie superwizji. 

6.2.2. Wiedza 

1. Wiedza z zakresu podstaw coachingu:  

o wspierająca opanowanie i rozwój  postawy i umiejętności coacha wymaganych 

przez IC  

o będąca bazą projektowania i realizowania procesu coachingu.  

http://www.ic.org.pl/
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2. Znajomość przynajmniej dwóch modeli pracy w procesie coachingu. 

3. Znajomość kodeksu etycznego IC. 

4. Wiedza o zachowaniach człowieka będących wskazaniem dla coacha do 

zaproponowania klientowi  specjalistycznego wsparcia spoza obszaru coachingu. 

6.2.3. Umiejętności 

1. Zbudowanie i utrzymywanie relacji zaufania. 

2. Zawieranie kontraktu, określanie celów i utrzymywanie procesu prowadzącego do 

ich realizacji. 

3. Tworzenie oraz utrzymywanie relacji partnerskiej – równorzędnej. 

4. Zadawanie pytań  

5. Wspieranie zmiany oraz praca z obiekcjami czy oporem. 

6. Budowanie zaangażowania klienta w kreowanie zmiany.  

7. Wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu coachingu.  

8. Systemowe podejście do człowieka (człowiek jako system oraz jako element 

szerszego systemu). 

9. Wykorzystanie superwizji do rozwoju zawodowego. 

6.3. Opis umiejętności coacha 

6.3.1. Zbudowanie i utrzymywanie relacji zaufania  

 Dopasowanie niewerbalne (odwzorowanie postawy, poziomu energii, gestów, 

mimiki). 

 Dopasowanie werbalne (tempo, tonacja, rytm, słowa, wyrażenia, kanał 

zmysłowy). 

 Postawa akceptacji wolna od oceny i osądzania (coach odnosi się wyłącznie do 

obserwowanych lub omawianych zachowań klienta i osób z nim związanych). 

 Aktywne  słuchanie tego, co klient mówi i czego nie mówi (coach jest całą swoją 

uwagą obecny na sesji, pozostaje w kontakcie wzrokowym, daje sygnały 

zauważania tego, co mówi klient, podąża wzrokiem  za wskazywanymi przez 

klient przestrzeniami). 
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 Dopasowanie na poziomie słów kluczowych (odzwierciedlanie języka 

stosowanego przez klienta, wykorzystywanie używanych przez niego 

sformułowań, wyjaśnianie znaczeń słów niejednoznacznych). 

 Utrzymywanie konstruktywnego stanu poznawczego niezbędnego do 

skutecznego pełnienia roli coacha (np. panowanie nad niepokojem, potrzebą 

uznania, uwalnianie myśli i emocji związanych z wcześniejszymi zdarzeniami 

itp.) 

6.3.2. Zawieranie kontraktu, określanie celu i utrzymywanie procesu 

prowadzącego do ich realizacji 

 Zaznajomienie klienta lub  sprawdzenie jego rozumienia czym jest coaching 

(odróżnianie coachingu od szkolenia, psychoterapii, poradnictwa 

psychologicznego, doradztwa, mentoringu, wyjaśnienie istoty, funkcji         i 

przebiegu procesu coachingu). 

 Zawarcie kontraktu w coachingu: a/warunki przebiegu coachingu, długość sesji, 

częstotliwość, tempo, miejsce, punktualność, wykonywanie zadań domowych, 

egzekwowanie ustaleń, preferowany sposób płatności, terminowość płatności,  

b/cel ogólny  

 Ustalenie celu coachingu i wskaźników jego osiągnięcia (badanie spraw, którymi 

chce się zająć klient - wyłanianie wraz z nim, czego potrzebuje,     o co naprawdę 

chodzi, co jest kluczowym elementem, którym trzeba się zająć, po czym klient 

pozna, że to osiągnie). 

 Przeformułowywanie ogólnych życzeń, trosk, problemów na cele (używanie 

języka rozwiązań, zauważanie stanów emocjonalnych klienta). 

 Ustalenie celu na daną sesję (minikontrakt na daną sesję z określeniem kryteriów 

realizacji celu) 

 Utrzymywanie uwagi klienta na poszukiwaniu rozwiązań zbliżających go do celu 

(stałe kierowanie uwagi klienta na cel sesji, na zasoby i strategie, które można 

zastosować, by osiągnąć cel). 
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 Podsumowywanie pod koniec sesji, w jakim stopniu cel został osiągnięty 

(zadanie zarówno dla klienta jak i dla coacha).  

 Ewaluacja procesu coachingu (ustalenie założeń i metod oceny efektywności 

coachingu i przeprowadzenie takiego  badania). 

6.3.3. Tworzenie i utrzymywanie relacji partnerskiej – równorzędnej 

 Demonstrowanie równorzędności w relacji (jednakowe siedziska, usytuowanie 

względem światła, wybór miejsca, dopasowanie godzin pracy). 

 Informowanie klienta o swoich wątpliwościach etycznych czy niezrozumieniu 

zagadnienia oraz rezygnacja z pracy w sprawie, w której coach sam ma 

nierozwiązany problem (nie podejmowanie się pracy          w sytuacji, gdy 

sprzeczne to jest z wartościami coacha lub gdy coach nie umie korzystać z 

postawy obserwatora wobec tematu). 

 Stosowanie informacji zwrotnej w trakcie coachingu (np. wzmacnianie klienta 

zauważaniem pożądanych zmian, informowanie o spostrzeganych wzorcach 

zachowań, odzwierciedlanie/przerysowywanie nieadekwatnych do zamierzeń 

zachowań, przekazywanie informacji o unikaniu odpowiedzi na pytania). 

 Zauważanie przebiegu procesu coachingu, w tym wyłanianie nieadekwatnych 

oczekiwań od coacha (np. przeniesień, znajdowanie rozwiązań zgodnych z 

funkcją coachingu). 

 Dbanie o współodpowiedzialność za przebieg coachingu (sprawdzanie 

proponowanych działań z klientem, wspólne ustalanie przebiegu kolejnego etapu 

coachingu, słuchanie i zauważanie przez coacha wskazówek, które pozwalają 

dopasować coaching do potrzeb  klienta).    

 Oddawanie klientowi odpowiedzialności za decyzje i wprowadzanie zmian 

(badanie stopnia zaangażowanie klienta w proces wprowadzenia wybranych 

przez niego zmian, informowanie, że coach jest katalizatorem zmiany, ale zmiany 

wprowadza klient w zgodzie z wewnętrznie podejmowanymi decyzjami). 
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6.3.4. Zadawanie pytań  

 Zadawanie pytań krótkich i celowych (Co chce osiągnąć? Po co? Co jest    do tego 

potrzebne?). 

 Zadawanie pytań: co? i jak? (bazowanie na procesach i strategiach     i      ich 

ulepszanie). 

 Zadawanie pytań dociekliwych, pogłębiających temat (szukanie prawdziwego 

tematu pod powierzchniowymi symptomami wynikającymi z braku zasobów czy 

stosowania nieadekwatnych strategii). 

 Stosowanie pytań odkrywających uczucia i doznania fizyczne (wspieranie 

procesu uświadamiania sobie przez klienta wszystkich składników reprezentacji 

wewnętrznej doświadczenia; myśli, obrazów, uczuć i doznań fizycznych) . 

 Unikanie zadawania pytań sugerujących odpowiedź. 

  Ograniczanie liczby pytań „dlaczego?” 

 Inspirowanie do poszukiwania pomysłów i rozwiązań klienta (coach stosuje 

„podpowiedzi” celem pobudzenia klienta do poszerzenia zakresu możliwości, nie 

naciska na przyjęcie swoich pomysłów, pomaga klientowi znaleźć własne 

rozwiązanie, które wybiera on w sposób spójny). 

6.3.5. Wspieranie zmiany i praca z obiekcjami (oporem) 

 Budowanie opartej na wartościach motywacji do zmiany (coach pobudza klienta 

do wyłonienia tego, co jest dla niego ważne w realizacji celu, po co to robi, co w 

tym inspiruje go do zmian) . 

 Bazowanie na stanie klienta  „jak gdyby” cel już został osiągnięty (wyobrażanie 

siebie przeżywającego zrealizowanie celu,  badanie rodzących się możliwości, 

zaprzyjaźnianie się w wyobraźni z nieznanym obszarem nowych wyzwań, 

docieranie poprzez stan „jak gdyby” do nowych pomysłów, badanie wpływu 

zmian na życie własne i systemu, do którego  należy klient). 

 Zauważanie i podważanie uogólnień – generalizacji (umiejętne dopytywanie na 

jakiej podstawie zbudowane zostało zgeneralizowane przekonanie czy osąd i  
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proszenie klienta, by inaczej formułował opinie – adekwatnie do zebranych 

doświadczeń i wiedzy). 

 Wykrywanie obiekcji i oporów oraz badanie ich funkcjonalności (wyłapywanie 

oznak niespójności czy spadku zaangażowania/energii         i  włączanie oporu do 

poszukiwań lepszych rozwiązań) . 

 Wyłanianie i modyfikowanie ograniczających założeń i przekonań (zauważanie 

ograniczających klienta stwierdzeń i badanie wraz z nim    ich wpływu na jego 

cele i zasoby,  znajdowanie kontrprzykładów, wspólne poszukiwanie kontekstów, 

w których przekonanie jest uprawnione, poszukiwanie i przyjmowanie nowych 

przekonań wspierających cele klienta).  

 Tworzenie warunków dla odkrywania nowych możliwości (umiejętność 

wspierania klienta w osiąganiu stanów sprzyjających twórczemu myśleniu - 

miejsce, postawa, oddech, wyobraźnia,  dopytywanie o rozwiązania stosowane 

przez innych, zachęcanie do generowania pomysłów) . 

 Przeformułowywanie problemów na zasoby (zauważanie funkcjonalności 

strategii w innych kontekstach, znajdowanie korzyści wtórnych, używanie innych 

nazw na to samo zjawisko bez pejoratywnego wydźwięku). 

 Otwarte mówienie o oporze i jego funkcji. 

6.3.6. Wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu coachingu. 

 Korzystanie z  meta-pozycji (pozycji obserwatora) w trakcie coachingu 

(umiejętne „odrywanie się” od przeżywania tego, co się dzieje w relacji      z 

klientem i patrzenie na proces z różnych perspektyw; co mówi postawa klienta, 

język, jakim formułuje kwestie, w jakie relacje wchodzi, jakie ma mocne strony, 

czego potrzebuje na poziomie fizycznym, emocjonalnym, poznawczym i jak 

wspiera/osłabia system, którego jest częścią). 

 Sprawdzanie wzajemnego zrozumienia (dopytywanie celem pełnego zrozumienia 

perspektywy klienta i innych osób, których dotyczy kwestia, 

klaryfikacja/sprawdzenie czy coach dobrze rozumie perspektywę klienta).  
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 Częste podsumowywanie ujawnianych informacji  (podsumowywanie etapów 

rozmowy i dookreślanie  z klientem dokonań, wniosków i celów). 

 Sięganie sedna kluczowych tematów (dopytywanie co ważnego stoi          za 

powierzchownym opisem sytuacji klienta, co naprawdę klienta porusza, 

motywuje, wzmacnia czy osłabia). 

 Dbanie o trzymanie kursu poszukiwania i kreowania rozwiązań (coach pilnuje 

tematu, delikatnie zawraca klienta, gdy ten zbacza na inne obszary, wprowadza 

porządek w zbieranych informacjach, przypomina o celu spotkania, pokazuje 

upływ czasu). 

 Dopasowanie do tempa uczenia się i pracy klienta (rozpoznawanie jego sposobu 

uczenia się, zachęcanie do odkrycia swojej strategii uczenia się i jej 

wykorzystania w życiu, dostosowanie sposobu wprowadzania zmiany do stylu 

uczenia się klienta, honorowanie tempa wprowadzania zmian, szczególnie 

trudnych). 

 Stosowanie wypowiedzi lub pytań łączących elementy procesu (zauważanie 

powtarzających się wzorców, łączenie różnych danych związanych z tym samym 

tematem, pokazywanie sprzeczności w procesie myślenia i działania, 

dopytywanie o znaczenie związków między różnymi elementami). 

 Gdy jest to niezbędne, przerywanie klientowi dla dobra procesu coachingu 

(ustalenie w kontrakcie sposobu „zawracania klienta z bocznej drogi”, delikatne 

lecz konsekwentne wracanie do kluczowych kwestii, pokazywanie, że badanie 

procesu myślowego i strategii działania nie wymaga tysięcy szczegółów). 

 Zarządzanie czasem w trakcie sesji coachingu (pilnowanie upływu czasu, 

informowanie klienta o pozostałym do końca sesji czasie, traktowanie procesu 

coachingu jako platformy ćwiczenia dobrego, efektywnego zarządzania czasem). 

6.3.7. Budowanie zaangażowania klienta w kreowanie zmiany 

 Skupienie na korzyściach klienta (traktowanie osiągnięć klienta jako celu 

nadrzędnego, oddzielanie własnych poglądów i interesów od tego, co ma miejsce 

w coachingu. 
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 Oddawanie klientowi odpowiedzialności za spójne formułowanie i nadawanie 

priorytetów swoim celom (proszenie klienta, żeby sam wybierał, formułował i 

wypowiadał swoje cele i zwracanie uwagi na spójność wypowiedzi). 

 Ustalanie planu działań w trakcie sesji (planowanie realizacji opracowywanych 

celów, a przynajmniej szczegółowe /kiedy, gdzie, z kim/ określenie pierwszego 

kroku zbliżającego do celu. 

 Uzgadnianie zadań domowych lub przedsięwzięć na czas pomiędzy sesjami 

(planowanie wprowadzania nowych strategii i zachowań w 

kluczowych/ćwiczebnych punktach, uzgadnianie prac na czas między sesjami i 

trybu zdawania z nich relacji, tworzenie przestrzeni na odkrycia   i refleksję). 

 Podsumowywanie, jeśli dotyczy, efektów działań  wprowadzonych po 

poprzedniej sesji, (omówienie dokonań w czasie pomiędzy sesjami, zebranie 

wniosków i odkryć z doświadczeń klienta, poszukanie odpowiedzi na 

wątpliwości, wsparcie klienta informacją zwrotną o zauważonych zmianach i 

obszarach do dalszej eksploracji). 

 Dopytywanie klienta o zauważane postępy (zadawanie pytań o zauważane 

zmiany jako ćwiczenie bycia w procesie zmian i cieszenia się niewielkimi 

osiągnięciami oraz budowania na tym motywacji do dalszych starań). 

 Dawanie realistycznej informacji zwrotnej dotyczącej zaangażowania klienta 

(uczciwe podkreślanie zaangażowania i pokazywanie, które tematy, relacje, 

sytuacje wymagają dalszej obróbki). 

 Dzielenie się obserwacjami na temat zachodzących zmian (badanie wpływu 

zmian na system, w którym funkcjonuje klient, poszerzanie świadomości 

wpływu, jaki wywiera on na system, budowanie poczucia wartości z dokonań). 

6.3.8. Systemowe podejście do człowieka 

 Dopasowywanie sposobu prowadzenia coachingu do potrzeb i możliwości klienta 

(dopasowanie wiedzy,  języka i metod pracy do możliwości klienta, zmiana 

podejścia, gdy pojawia się opór, dopytywanie klienta o sposób pracy, który jest 

dla niego bezpieczny i przyjazny, dostosowanie tempa zmian do jego sił i potrzeb, 
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pobudzanie zaangażowania poprzez oddziaływanie zróżnicowanymi 

motywatorami w proporcjach podobnych do dominujących u klienta). 

 Wykorzystywanie przestrzeni i ruchu w coachingu (przemieszczanie się, 

kotwiczenie, różne punkty widzenia, różne stany psychofizyczne, odgrywanie 

scenek, ról, ćwiczebne prezentacje, powrót do zasobów po wysiłku). 

 Praca z wykorzystaniem symboli (zachęcanie klienta do przedstawiania kwestii 

w formie rysunków, wykresów, układów, aranżacji przestrzeni). 

 Stosowanie metafory (mówienie o zagadnieniach poruszanych na sesji w formie 

przypowieści, bajki, przypadków innych osób, przez analogię do innych 

systemów…). 

 Wsparcie w eksplorowaniu  ekologii zmiany – dobra klienta i systemów, do 

których należy (badanie wpływu osiągnięcia pożądanych celów na samopoczucie, 

w tym zdrowie,  zainteresowanego, na relacje z ważnymi dla niego osobami, na 

pozycję w systemie, którego jest częścią, na sam system oraz środowisko w 

bliskiej i dalekiej perspektywie). 

 Myślenie systemowe (widzenie klienta na tle systemu, w którym funkcjonuje, 

budowanie odpowiedzialności  klienta za jakość życia w trakcie i po zmianach 

oraz za wpływ jego decyzji i działań na system). 

6.3.9. Wykorzystanie superwizji do rozwoju zawodowego 

 Praca w zgodzie z wybranym modelem zmiany i umiejętność przedstawienia jego 

istoty (coach umie uzasadnić, dlaczego wybiera określona metodę i co ważnego 

dzięki temu chce osiągnąć). 

 Stosowanie autorefleksji (coach dzieli się z superwizorem przemyśleniami i 

wnioskami dotyczącymi usprawnienia procesu coachingu, właściwego 

wchodzenia w rolę coacha, potrzebami narzędziowymi do coachingu, obszarami 

do pracy nad sobą i przemyśleniami, jak to zrobi). 

 Przyjmowanie informacji zwrotnej (coach umie podzielić się reakcjami na 

otrzymaną informację zwrotną i wykorzystać tę wiedzę jako temat do omówienia 

dla dalszego własnego rozwoju). 
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6.4. Wymagania akredytacyjne dla coachów  

1. Akceptacja Kodeksu Etycznego IC 

2. Dyplom ukończenia: 

a. studiów wyższych magisterskich oraz dwa lata pracy 

b. studiów wyższych licencjackich oraz cztery lata pracy 

c. szkoły średniej (matura) oraz siedem lat pracy w zarządzaniu, konsultingu, 

trenerstwie lub edukacji 

3. Ukończenie procesu kształcenia w zakresie coachingu obejmującego co najmniej 

125 godzin zegarowych zajęć rozwijających kompetencje coacha opisane przez IC, w 

tym jednego szkolenia  trwającego minimum 60 godzin zegarowych – w jednym 

podejściu, w ramach którego ma miejsce nauka procesu coachingu.  

4. Przeprowadzenie 90 godzin zegarowych coachingu, w tym minimum pięciu 

procesów coachingu wielosesyjnych (minimum trzy sesje każdy) dowodzących 

umiejętności prowadzenia procesu coachingu. Na 90 godzin składać się może: 

o co najmniej 60 godzin coachingu indywidualnego, 

o coaching grupowy lub coaching zespołu, 

o najwyżej 30 godzin działań w formie:  

a. udziału w grupach ćwiczeniowych w roli coacha (nie dotyczy kursów 

wykazanych w punkcie 3.) – rzeczywiste godziny zegarowe pełnienia roli 

coacha,  

b. prowadzenie grup ćwiczeniowych: kluby coacha, grupy ćwiczeniowe przy 

szkołach coachingu. 

5. Udział w superwizji coachingu (indywidualnej lub grupowej) w wymiarze minimum 

15 godzin zegarowych, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli 

coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji. 
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6. Dla coachów, którzy ukończyli szkolenie akredytowane przez Izbę Coachingu - 

rekomendacja 3 akredytowanych superwizorów, z których jeden jest 

przedstawicielem szkoły ukończonej przez coacha.  

7. Dla coachów, którzy ukończyli szkolenia wg innych programów: 

a. Zaświadczenia o odbyciu superwizji u 2 superwizorów akredytowanych przez IC, 

b. Przedstawienie nagrania wideo/audio ze środkowej sesji z procesu coachingu  

lub  

c. Przedłożenie opisu procesu, zastosowanych metod/technik i proponowanych 

dalszych działań (jeśli proces nie został zakończony). 

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej (3 superwizorów akredytowanych przez IC) 

niezależnie  badają zgodność kompetencji aplikującego  coacha z wymogami 

akredytacyjnymi IC. Pozytywna decyzja zapada na podstawie co najmniej 2 głosów za 

uznaniem kompetencji. 

8. Udział we własnym coachingu w wymiarze co najmniej 6 godzin zegarowych         

(nie obejmuje sesji odbywających się w ramach procesu kształcenia, np. na 

kursach). 

9. Uregulowane rozliczenia z IC z tytułu przynależności. 

10. Wniesienie opłaty aplikacyjnej. 

11. Uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Akredytacyjnej IC o przyznaniu akredytacji. 

12. Wniesienie opłaty akredytacyjnej. 

13. Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 

15 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z 

własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji.  

6.5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań: 

1. Oświadczenie o zaakceptowaniu Kodeksu Etycznego IC i stosowaniu się do niego we 

własnej pracy w roli coacha. 
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2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia i przepracowanych latach 

pracy, kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz wykaz wymaganego 

czasu pracy z podaniem okresu zatrudnienia i miejsca pracy a w przypadku 

wykształcenia średniego - dodatkowo opisanie stanowiska i zakresu obowiązków. 

3. Zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające odbycie procesu kształcenia 

rozwijającego kompetencje coacha opisane przez IC wraz z dołączonym programem 

zajęć, zawierającym liczbę godzin zajęć (bez przerw). Dla coachów, którzy ukończyli 

szkolenia akredytowane przez Izbę Coachingu, wystarczające jest przedstawienie 

certyfikatu ukończenia szkolenia. 

4. Oświadczenie o przeprowadzeniu minimum 90 godzin zegarowych coachingu, w 

tym minimum pięć procesów coachingu wielosesyjnych, z rozpisaniem na rodzaje 

działań (patrz  6.4 punkt 4.) i z podaniem liczby godzin.  

5. Oświadczenie o odbyciu minimum  15 godzin superwizji własnej pracy w roli 

coacha (w tym mogą być zawarte superwizje zakończone rekomendacjami  

– punkt 6. poniżej). Dokumenty potwierdzające odbyte superwizje do wglądu  

na wezwanie Komisji Akredytacyjnej IC. Dokument powinien zawierać: liczbę 

godzin superwizji, podpis superwizora oraz kontakt telefoniczny lub mailowy do 

osoby podpisanej na dokumencie – dokument może mieć formę e-maila wysłanego                

z adresu osoby potwierdzającej odbycie superwizji . 

6. Dla coachów, którzy ukończyli akredytowane przez IC szkolenie, rekomendacje od 3 

superwizorów akredytowanych przez IC, w tym od superwizora reprezentującego 

ukończoną przez coacha szkołę coachingu.  

7. Dla coachów, którzy kształcili się według innych niż akredytowane w IC programy 

szkoleniowe, zaświadczenia o odbyciu superwizji u 2 superwizorów 

akredytowanych przez IC oraz nagranie wideo/audio ze środkowej sesji procesu 

coachingu lub opis  procesu, zastosowanych metod/technik i proponowanych 

dalszych działań (jeśli proces nie został zakończony).  
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8.  Oświadczenie o odbyciu własnego procesu coachingu (minimum 6 godzin 

zegarowych). Dokumenty potwierdzające odbycie  coachingu do wglądu  

na wezwanie Komisji Akredytacyjnej IC.  Dokument powinien zawierać: liczbę 

godzin podlegania coachingowi, podpis coacha oraz kontakt telefoniczny lub 

mailowy          do osoby podpisanej na dokumencie – dokument może mieć formę e-

maila wysłanego   z adresu osoby potwierdzającej przeprowadzenie coachingu. 

9. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że wniosek akredytacyjny może być 

rozpatrzony wyłącznie po uregulowaniu rozliczeń z IC, tj dla członków IC – po 

wniesieniu  wszystkich należnych składek.  

10.  Potwierdzenie wniesienia opłaty aplikacyjnej. 

14. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że udzielenie akredytacji i wpisanie           

na listę coachów akredytowanych przez IC nastąpi po uzyskanie pozytywnej decyzji 

Komisji Akredytacyjnej IC o przyznaniu akredytacji. 

11. Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 

15 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z 

własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji.  

12. Potwierdzenie wniesienia opłaty akredytacyjnej (po uzyskaniu pozytywnej decyzji 

Komisji Akredytacyjnej IC). 

6.6. Przedłużenie  i wznowienie akredytacji  

Akredytacja w IC jest przyznawana na 5 lat. Coach zainteresowany przedłużeniem 

akredytacji składa w IC, przed upływem terminu jej ważności, arkusz aplikacyjny o 

przedłużenie/wznowienie akredytacji wraz z wymaganymi dokumentami.   

Komisja Akredytacyjna rozpatruje wniosek. 

6.7.  Wymagania dla przedłużenia i wznowienia akredytacji 

1. Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin coachingu, w tym minimum pięciu 

coachingów wielosesyjnych dowodzących umiejętności prowadzenia procesu 

coachingu (w okresie pięciu lat od dnia uzyskania akredytacji coacha).  
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2. Udział łącznie w co najmniej 50 godzinach szkoleń, seminariów, warsztatów, 

konferencji dotyczących obszaru coachingu albo kompetencji coacha, także jako 

wykładowca lub trener, potwierdzony certyfikatami lub zaświadczeniami (w 

okresie pięciu lat od dnia uzyskania akredytacji coacha).   

3. Odbycie 15 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej, w tym poddanie 

superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji 

superwizji i co najmniej 5 godzin z superwizorem akredytowanym w IC (w okresie 

pięciu lat od dnia uzyskania akredytacji coacha).   

4. Dla wznawiających akredytację po przerwie rekomendacja od minimum jednego 

superwizora akredytowanego przez IC, wystawiona zgodnie ze standardami 

ustanowionymi przez IC, a oparta na minimum jednej sesji polegającej na obserwacji 

uczestniczącej prowadzenia procesu coachingu  w ciągu ostatniego roku 

poprzedzającego wznowienie. 

4. Opłacanie składek członkowskich z tytułu przynależności do IC (dotyczy członków 

Izby).  

5. Wniesienie opłaty aplikacyjnej. 

6. Uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Akredytacyjnej IC o przyznaniu akredytacji. 

7. Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 

15  godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z 

własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji. 

8. Wniesienie opłaty za przedłużenie akredytacji. 

7. Akredytacja coachów superwizorów coachingu 

7.1. Założenia 

System Akredytacji IC zakłada, że coach ubiegający się o akredytację indywidualną 

przedstawia trzy rekomendacje lub zdaje egzamin u trzech superwizorów coachingu 

akredytowanych przez IC (w zależności od rodzaju ukończonego programu szkolenia). 

http://www.ic.org.pl/
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Superwizor może sprawdzić czy coach spełnia standardy IC ustalone dla akredytacji, 

gdyż podczas superwizji normatywnej ma najlepszy wgląd w działania coacha, jego 

podejście do klienta, do rozwoju własnego (wewnętrznego), do poszerzania metod 

pracy, może też sprawdzić jego wiedzę z zakresu coachingu i rozumienia procesów 

zachodzących w trakcie coachingu.  

Ważne jest by superwizor sam spełniał standardy ustanowione dla coacha, był 

przygotowany do profesjonalnego pełnienia roli superwizora oraz miał doświadczenie 

w prowadzeniu superwizji i wspieraniu coachów w rozwoju. Z wieloletnich 

doświadczeń coachów i osób zajmujących się ich edukacją wynika, że superwizja jest 

bardzo efektywnym narzędziem rozwoju coacha i elementem niezbędnym w 

podnoszeniu standardu usług z zakresu coachingu. Od superwizorów wymaga się 

znajomości modelu superwizji, którym się posługują oraz stałego rozwijania warsztatu 

pracy jako superwizor.  

7.2. Kompetencje coacha superwizora 

7.2.1. Postawa 

1. Stosowanie zasad Kodeku Etycznego IC. 

2. Obiektywizm w ocenie. 

3. Samorozwój – udział w szkoleniach, korzystanie z superwizji, mentoringu, terapii, 

prowadzenie szkoleń z  nowych dla prowadzącego obszarów, pisanie/publikowanie 

artykułów na temat rozwoju, uczestniczenie w spotkaniach dedykowanych 

rozwojowi osobowości… 

4. Promowanie idei coachingu i superwizji (na portalach, w prasie, w mediach, pisanie 

prac naukowych, książek). 

5. Udzielanie się w pracach o charakterze społecznym (przeznaczanie czasu                       

na działania nieodpłatne na rzecz podnoszenia świadomości lub jakości bytu 

społeczności/społeczeństwa – praca w Izbie Coachingu też do takich należy). 

http://www.ic.org.pl/
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7.2.2. Wiedza 

1. Wiedza coacha wymagana do uzyskania akredytacji coacha akredytowanego przez 

IC. 

2. Wiedza dotycząca psychologii i rozwoju człowieka – biegłe posługiwanie się 

wybranym modelem rozwoju człowieka.  

3. Znajomość systemu superwizji  i zasad jej prowadzenia według wybranego 

całościowego modelu, uwzględniającego zróżnicowane aspekty i wymiary 

coachingu. 

7.2.3. Umiejętności 

1. Umiejętności, które są wymagane do uzyskania akredytacji coacha  

2. Samodzielność w ocenie – umiejętność uzasadnienia swoich opinii na podstawie 

obserwacji. 

3. Pełnienia różnych ról: mentora, coacha, trenera. 

4. Budowanie i wspieranie procesu rozwoju coacha. 

5. Adekwatne i pełne stosowanie modelu superwizji. 

6. Planowanie i kierowanie procesem superwizji.  

7. Ewaluacja procesu superwizji. 

8. Wykrywanie zachowań niezgodnych z zasadami Kodeksu Etycznego IC 

7.3. Wymagania akredytacyjne dla coachów superwizorów coachingu 

1. Akceptacja Kodeksu Etycznego IC. 

2. Ukończenie: 

a. studiów wyższych magisterskich oraz dwa lata pracy zawodowej 

b. studiów wyższych licencjackich oraz cztery lata pracy zawodowej 

c. szkoły średniej (matura) oraz siedem lat pracy w zarządzaniu ludźmi lub firmą, 

konsultingu, trenerstwie lub edukacji 

http://www.ic.org.pl/
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3. Dla superwizora: wykazanie dodatkowo (poza wykazanymi w poprzednim 

punkcie) minimum 5 lat pracy z ludźmi, która obejmowała rozwijanie potencjału 

drugiego człowieka (np. coaching, doradztwo, szkolenie, psychoterapia, 

zarządzanie lub przewodzenie zespołom, prowadzenie warsztatów rozwojowych). 

4. Ukończenie procesu kształcenia w zakresie coachingu obejmującego co najmniej 

125 godzin zegarowych zajęć rozwijających kompetencje coacha opisane przez IC, 

w tym jednego szkolenia trwającego minimum 60 godzin zegarowych – w jednym 

podejściu, w ramach którego ma miejsce nauka procesu coachingu. 

5. Przeprowadzenie 200 godzin zegarowych coachingu, w tym minimum dziesięć 

coachingów wielosesyjnych (minimum trzy sesje każdy) dowodzących 

umiejętności prowadzenia procesu coachingowego. Na 200 godzin składać się 

może: 

o co najmniej 90 godzin coachingu indywidualnego, 

o coaching grupowy lub coaching zespołu, 

o najwyżej 30 godzin działań w formie: 

a. udział w grupach ćwiczeniowych w roli coacha (nie dotyczy kursów 

wykazanych w punkcie 4.) – rzeczywiste godziny zegarowe pełnienia roli 

coacha,  

b. prowadzenie grup ćwiczeniowych: kluby coacha, grupy ćwiczeniowe            

przy szkołach coachingu. 

6. Podleganie superwizji pracy w roli coacha (indywidualnej lub grupowej)                     

w wymiarze minimum 15 godzin zegarowych, w tym poddanie superwizji tematów 

z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji. 

7. Dla coachów, którzy ukończyli szkolenie akredytowane przez Izbę Coachingu - 

rekomendacja 3 akredytowanych superwizorów, z których jeden jest 

przedstawicielem szkoły ukończonej przez coacha.  

8. Dla coachów, którzy ukończyli szkolenia wg innych programów: 
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a. Zaświadczenia o odbyciu superwizji u 2 superwizorów akredytowanych 

przez IC, 

b. Przedstawienie nagrania wideo/audio ze środkowej sesji z procesu 

coachingu    i 

c. Przedłożenie opisu procesu, zastosowanych metod/technik, i 

proponowanych dalszych działań (jeśli proces nie został zakończony). 

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej (3 superwizorów akredytowanych przez IC) 

niezależnie  badają zgodność kompetencji aplikującego  coacha z wymogami 

akredytacyjnymi IC. Pozytywna decyzja zapada na podstawie co najmniej 2 głosów 

za uznaniem kompetencji. 

9. Udział we własnym coachingu w wymiarze co najmniej 6 godzin zegarowych (nie 

obejmuje sesji odbywających się w ramach procesu kształcenia, np. na kursach). 

10. Posiadanie umiejętności prowadzenia superwizji coachingu. 

11. Przeprowadzenie minimum 60 godzin superwizji indywidualnej i grupowej,               

w tym przynajmniej 30 godzin superwizji indywidualnej. 

12. Udział w superwizji własnej pracy jako superwizor w wymiarze minimum 10 

godzin. 

13. Przyjęcie do wiadomości, że  

a. wniosek akredytacyjny może być rozpatrzony wyłącznie po uregulowaniu 

rozliczeń z IC – wniesieniu opłaty aplikacyjnej i dla członków IC, po 

wniesieniu wszystkich należnych składek, oraz że 

b.  udzielenie akredytacji i wpisanie na listę coachów superwizorów 

akredytowanych przez IC nastąpi  po uzyskaniu pozytywnej decyzji 

Komisji Akredytacyjnej IC o przyznaniu akredytacji i po wniesieniu opłaty 

akredytacyjnej. 

http://www.ic.org.pl/
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14. Zobowiązanie do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej  własnej pracy 

jako coach w wymiarze 15 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat (w tym minimum 5 

godzin superwizji indywidualnej). 

15. Zobowiązanie do udziału w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez 

IC, spotkaniach  służących rozwijaniu kompetencji superwizora (interwizja, 

warsztaty rozwojowe). 

16. Wniesienie opłaty akredytacyjnej. 

7.4 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań: 

1. Oświadczanie o zaakceptowaniu Kodeksu Etycznego IC i stosowaniu się do niego     

we własnej pracy w roli coacha. 

2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia i przepracowanych latach 

pracy, kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz wykaz wymaganego 

czasu pracy z podaniem okresu zatrudnienia i miejsca pracy a w przypadku 

wykształcenia średniego - dodatkowo opis stanowiska i zakresu obowiązków. 

3. Oświadczenie o posiadaniu dodatkowo minimum 5 lat pracy z ludźmi, która 

obejmowała rozwijanie potencjału drugiego człowieka (np. coaching, doradztwo, 

szkolenie, psychoterapia, zarządzanie lub przewodzenie zespołom, prowadzenie 

warsztatów rozwojowych) oraz wykaz wymaganego czasu pracy z podaniem okresu 

zatrudnienia i miejsca pracy dodatkowo krótki opis wykonywanych obowiązków. 

4. Zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające odbycie procesu kształcenia 

rozwijającego kompetencje coacha opisane przez IC wraz z dołączonym programem 

zajęć, zawierającym liczbę godzin zajęć (bez przerw). Dla coachów, którzy ukończyli 

szkolenia akredytowane przez Izbę Coachingu, wystarczające jest przedstawienie 

certyfikatu ukończenia szkolenia. 

5. Oświadczenie o przeprowadzeniu minimum 200 godzin zegarowych coachingu, tym 

minimum dziesięciu coachingów wielosesyjnych, z rozpisaniem na rodzaje działań 

coachingowych i ilością godzin. Dokumenty poświadczające deklarowane godziny 

do wglądu na wezwanie Komisji Akredytacyjnej. Dokument powinien zawierać: 
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liczbę godzin coachingu, podpis klienta lub sponsora coachingu lub 

organizacji/osoby potwierdzającej zadeklarowane działania oraz kontakt 

telefoniczny lub mailowy do osoby podpisanej na dokumencie – dokument może 

mieć formę e-maila wysłanego z adresu osoby potwierdzającej odbycie sesji. 

6. Oświadczenie o odbyciu minimum 15 godzin superwizji własnej pracy 

coachingowej, w tym mogą być zawarte superwizje zakończone rekomendacjami – 

punkt 7. poniżej. Dokumenty potwierdzające odbyte superwizje do wglądu na 

wezwanie Komisji Akredytacyjnej IC. Dokument powinien zawierać: liczbę godzin 

superwizji, podpis superwizora oraz kontakt telefoniczny lub mailowy do osoby 

podpisanej na dokumencie – dokument może mieć formę e-maila wysłanego z 

adresu osoby potwierdzającej odbycie superwizji. 

7. Dla coachów, którzy ukończyli akredytowane przez IC szkolenie, rekomendacje od 3 

superwizorów akredytowanych przez IC, w tym od superwizora reprezentującego 

ukończoną przez coacha szkołę coachingu.  

8. Dla coachów, którzy kształcili się według innych niż akredytowane w IC programy 

szkoleniowe, nagranie wideo/audio ze środkowej sesji procesu coachingu i opis  

procesu, zastosowanych metod/technik, i proponowanych dalszych działań (jeśli 

proces nie został zakończony).  

9. Oświadczenie o odbyciu własnego procesu coachingowego (minimum 6 godzin 

zegarowych). Dokumenty potwierdzające odbycie coachingu do wglądu  

na wezwanie Komisji Akredytacyjnej IC. Dokument powinien zawierać: liczbę 

godzin podlegania coachingowi, podpis coacha oraz kontakt telefoniczny lub 

mailowy         do osoby podpisanej na dokumencie – dokument może mieć formę e-

maila Dokument powinien zawierać: liczbę godzin podlegania coachingowi, podpis 

coacha oraz kontakt telefoniczny lub mailowy do osoby podpisanej na dokumencie – 

dokument może mieć formę e-maila wysłanago z adresu osoby potwierdzającej 

przeprowadzenie coachingu.  potwierdzającej przeprowadzenie coachingu.  

http://www.ic.org.pl/
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10. Dyplom ukończenia procesu kształcenia w zakresie superwizji coachingu (kurs, 

szkolenie, studia itp.) lub opis dojścia do roli superwizora. 

11. Oświadczenie o przeprowadzeniu 60 godzin zegarowych superwizji coachingu,          

w tym minimum 30 godzin superwizji  indywidualnej. Dokumenty poświadczające 

deklarowane godziny do wglądu na wezwanie Komisji Akredytacyjnej. Dokument 

powinien zawierać: liczbę godzin superwizji, imię, nazwisko, mail lub telefon             

do osoby/organizacji potwierdzającej  realizację superwizji.  

12. Oświadczenie o podleganiu superwizji własnej pracy jako superwizor  w wymiarze 

co najmniej 10 godzin zegarowych z podaniem imienia i nazwiska osoby 

prowadzącej wraz z jej mailem lub telefonem oraz przybliżonej daty i liczby godzin 

superwizji. 

13. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że wniosek akredytacyjny może być 

rozpatrzony wyłącznie po wniesieniu przez członka IC wszystkich należnych 

składek.  

14.  Potwierdzenie wniesienia opłaty aplikacyjnej. 

15. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że udzielenie akredytacji i wpisanie na 

listę coachów-superwizorów akredytowanych przez IC nastąpi po uzyskaniu 

pozytywnej decyzji Komisji Akredytacyjnej IC o przyznaniu akredytacji i wniesieniu 

opłaty akredytacyjnej. 

15. Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 

15 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z 

własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji.  

16. Zobowiązanie się do udziału w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez 

IC, spotkaniach  służących rozwijaniu kompetencji superwizora (interwizja, 

warsztaty rozwojowe). 

17. Potwierdzenie wniesienia opłaty akredytacyjnej (po uzyskaniu pozytywnej decyzji 

Komisji Akredytacyjnej IC). 
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7.5 Wymagania dla przedłużenia i wznowienie akredytacji 

1. Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin coachingu, w tym minimum pięć 

procesów coachingu wielosesyjnych dowodzących umiejętności prowadzenia 

procesu coachingu (w okresie pięciu lat od dnia uzyskania akredytacji coacha).   

2. Udział łącznie w co najmniej 50 godzinach szkoleń, seminariów, warsztatów, 

konferencji dotyczących obszaru coachingu albo kompetencji coacha, także jako 

wykładowca lub trener, potwierdzony certyfikatami lub zaświadczeniami (w 

okresie pięciu lat od dnia uzyskania akredytacji coacha).   

3. Odbycie 15 godzin superwizji indywidualnej i grupowej, w tym poddanie superwizji 

tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji i co 

najmniej 5 godz. z superwizorem akredytowanym w IC (w okresie pięciu lat od dnia 

uzyskania akredytacji coacha).   

4. Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin superwizji coachingu, w tym minimum  20 

godzin superwizji indywidualnych. W okresie przejściowym pięciu lat od daty 

wejścia w życie niniejszej wersji systemu akredytacji (okres intensywnego 

propagowania wartości superwizji w środowisku coachów) liczba wymaganych 

godzin wynosi co najmniej 50 godzin superwizji coachingu, w tym minimum 15 

godzin superwizji indywidualnej.  

5. Udział w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez IC, spotkaniach 

dotyczących obszaru superwizji lub służących rozwijaniu kompetencji superwizora 

(interwizja, warsztaty rozwojowe). 

6. Dla osób wznawiających akredytację po przerwie rekomendacja od minimum 

jednego superwizora akredytowanego przez IC, wystawiona zgodnie ze standardami 

ustanowionymi przez IC, a oparta na minimum jednej sesji polegającej na obserwacji 

uczestniczącej prowadzenia procesu superwizji  w ciągu ostatniego roku 

poprzedzającego wznowienie. 
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7. Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 

15  godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z 

własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji. 

8. Zobowiązanie się do udziału w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez 

IC, spotkaniach służących rozwijaniu kompetencji superwizora (interwizja, 

warsztaty rozwojowe).  

9. Opłacanie składek członkowskich (dotyczy członków IC)  

10. Wniesienie opłaty aplikacyjnej. 

11. Uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Akredytacyjnej IC o wznowieniu akredytacji. 

12. Wniesienie opłaty za przedłużenie/wznowienie akredytacji. 

 

8. Akredytacja programów szkolenia coachów 

8.1  Założenia 

W związku z burzliwym rozwojem rynku usług z zakresu coachingu powstało bardzo 

wiele programów reklamowanych jako szkolenia coachów. Osoby poszukujące rzetelnej 

i efektywnej drogi kształcenia gubią się w zalewie ofert i nie wiedzą jakimi kryteriami 

kierować się przy wyborze. Dlatego posiadanie akredytacji, po pierwsze, wyróżnia 

akredytowny program spośród wielu innych a po drugie, daje firmom i osobom 

poszukującym drogi kształcenia pewność, że sięgają po usługi spełniające wysokie 

standardy.  

IC dba, aby osoby realizujące programy kształcenia same miały doświadczenie jako 

coachowie oraz jako trenerzy oraz by konstrukcja procesu edukacyjnego sprzyjała 

zarówno nabywaniu potrzebnej wiedzy jak i rozwijaniu niezbędnych umiejętności. 

Powinno to być połączenie treningu rozwojowego z treningiem kompetencyjnym. 

Akredytacja w Izbie Coachingu jest przyznawana programom służącym kształceniu          

i rozwijaniu kompetencji coacha, jeśli opis i realizacja spełniają lub przekraczają 
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standardy minimalne wymagane w aplikacji. Akredytacja jest przyznawana na pięć lat, 

po tym czasie musi być odnowiona.  

O wszelkich zmianach w wymogach akredytacyjnych dla programów IC powiadamia 

Podmioty posiadające akredytację i zobowiązuje je do dostosowania programu do 

wprowadzonych zmian w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wejścia zmian w życie. 

8.2 Wymagania dla programu podstawowego szkolenia coachów 

1. Podmiot aplikujący (dalej zwany Podmiotem) wskazuje osobę upoważnioną do 

występowania w jego imieniu (dalej zwaną Reprezentantem) przed Izbą Coachingu 

w procesie akredytacji programu oraz na czas, na który akredytacja zostanie 

przyznana.  

2. Program realizowany przez Podmiot zawiera definicję coachingu i kodeks etyczny 

spójne z Izbą Coachingu. 

3. W ułożenie lub dostosowanie Programu do wymogów Systemu Akredytacyjnego 

Izby Coachingu zaangażowana była merytorycznie osoba posiadająca  akredytację  

coacha superwizora IC. 

4. Program realizowany przez Podmiot zawiera elementy wiedzy i umiejętności 

coacha wskazane przez Izbę Coachingu: 

4.1 Wiedza 

1. Wiedza z zakresu podstaw coachingu:  

o wspierająca opanowanie i rozwój  postawy i umiejętności coacha 

wymaganych przez IC  

o będąca bazą projektowania i realizowania procesu coachingu.  

2. Znajomość przynajmniej dwóch modeli pracy w procesie coachingu. 

3. Znajomość kodeksu etycznego IC. 

4. Wiedza o zachowaniach człowieka będących wskazaniem dla coacha do 

zaproponowania klientowi  specjalistycznego wsparcia spoza obszaru 

coachingu. 
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4.2 Umiejętności 

1. Zbudowanie i utrzymywanie relacji zaufania. 

2. Zawieranie kontraktu, określanie celów i utrzymywanie procesu prowadzącego 

do ich realizacji. 

3. Tworzenie oraz utrzymywanie relacji partnerskiej – równorzędnej. 

4. Zadawanie pytań  

5. Wspieranie zmiany oraz praca z obiekcjami czy oporem. 

6. Budowanie zaangażowania klienta w kreowanie zmiany.  

7. Wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu coachingu.  

8. Systemowe podejście do człowieka (człowiek jako system oraz jako element 

szerszego systemu). 

9. Wykorzystanie superwizji do rozwoju zawodowego. 

5. Program obejmuje min 125 godzin zegarowych (tj. 167 dydaktycznych) 

kształcenia, na które może składać się praca w sali szkoleniowej, bezpośrednia 

obserwacja, telekonferencje, szkolenia internetowe, etc. Program zawiera minimum 

100 godzin zegarowych bezpośredniej interakcji uczestnika z prowadzącymi zajęcia. 

Bezpośrednia interakcja jest definiowana jako kontakt osobisty z prowadzącym 

zajęcia (bez pośrednictwa mediów). Nie zalicza się do 125 godzin zegarowych kursu 

czasu samodzielnej pracy indywidualnej uczestnika nieobserwowanej przez 

trenerów. Program w  minimum 70%  czasu składa się z działań praktycznych - 

warsztatowych (ćwiczenia, dzielenie się doświadczeniami, burza mózgów, 

omawianie przypadków, analiza sesji  lub nagrań z sesji, itp.) i w maksimum 30% 

czasu z teorii. 

6. Zajęcia praktyczne prowadzi minimum 3 coachów  

7. Osoby prowadzące zajęcia praktyczne (minimum 87,5 godziny) są coachami 

praktykami według standardów Izby Coachingu (min. 125 godzin szkolenia, min. 90 

godzin coachingu, w tym min. pięć coachingów wielosesyjnych  - min. trzy sesje 

każdy - oraz mają doświadczenie trenerskie (min. 100 godzin łącznie prowadzenia 

zajęć praktycznych z grupami). Jeden z prowadzących zajęcia praktyczne jest 
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coachem lub superwizorem akredytowanym prze Izbę Coachingu. Podmioty 

występujące o akredytację programu, które nie mają akredytowanego 

prowadzącego, mogą ten wymóg uzupełnić w okresie jednego roku od wejścia w 

życie niniejszej wersji Systemu Akredytacji. Do czasu przedłużenia akredytacji 

programu trzej trenerzy coachowie powinni uzyskać akredytację IC. 

8. Program zawiera przynajmniej dwie sesje coachingu prowadzone przez każdego z 

uczestników i obserwowane przez trenerów prowadzących kurs (obserwacja 

bezpośrednia lub na podstawie zapisu medialnego), a wynik przynajmniej jednej 

obserwacji ma postać pisemnej oceny poziomu biegłości kandydata i wskazuje 

obszary do rozwoju (mentoring). 

9. Program zawiera superwizję pracy każdego uczestnika jako coacha prowadzącego 

samodzielnie proces coachingu  (minimum trzy sesji w czasie niewliczanym do 

czasu trwania kursu) w wymiarze minimum 1 godz. superwizji indywidualnej i min. 

2 godz. superwizji grupowej. 

10. Program zawiera pisemne procedury dotyczące rekrutacji i przyjmowania 

uczestników na kurs, rezygnacji z uczestnictwa i zasad refundacji, okresu próbnego, 

dyscypliny uczestnictwa, oceny postępów oraz warunków ukończenia procesu 

edukacji. 

11. Podmiot realizujący program przedstawia sposób przeprowadzania i kryteria 

zaliczenia/egzaminu procesu edukacji przez uczestnika oraz wskazuje ścieżki 

dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie spełniły kryteriów, a także 

warunki, których spełnienie uprawnia uczestnika do ponownego przystąpienia do 

zaliczenia/egzaminu. 

12. Program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia coachów, nie zaś 

program o innym charakterze.  

13. Dokumenty uczestników są przechowywane (w formie papierowej lub 

elektronicznej) przez trzy lata po ukończeniu przez uczestników programu, 

włączając w to wszystkie oceny studentów oraz dokumentację uczestnictwa w 
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poszczególnych modułach. Jednocześnie Podmiot przechowuje wszelkie procedury, 

w oparciu o które uczestnicy zostali zrekrutowani i przeegzaminowani oraz 

program, według którego zostali przeszkoleni.  

14. Podmiot oświadcza, że wykorzystując w programie treści kształcenia, materiały, 

narzędzia i techniki przestrzega i spełnia warunki umów licencyjnych i 

dystrybucyjnych, praw autorskich oraz właściwego w tym zakresie prawa danego 

kraju i krajów, na terenie których prowadzone jest kształcenie 

15. Izba Coachingu, poprzez Komisję ds. Akredytacji, ma prawo do audytów 

zewnętrznych zgodności dostarczonych informacji z rzeczywiście realizowanym 

procesem kształcenia (audyt może obejmować wgląd w materiały szkoleniowe, w 

proces kształcenia, zbieranie informacji od uczestników i absolwentów na temat 

przebiegu kształcenia, przeprowadzanie rozmów z prowadzącymi zajęcia). Audyt 

(termin, zakres) każdorazowo będzie uzgodniony z Reprezentantem.    

16. Jeśli w okresie, na jaki została przyznana akredytacja, IC dokonała zmian w 

wymogach akredytacyjnych dla programów, to Podmiot dostosuje swój program do 

wprowadzonych zmian w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wejścia zmian w 

życie. 

17. Podmiot ma uregulowane rozliczenia z IC. 

18. Podmiot wniósł opłatę aplikacyjną. 

19. Podmiot wnosi opłatę akredytacyjną po otrzymaniu powiadomienia z IC po 

pozytywnej ocenie dokumentów przedstawionych do akredytacji. W przypadku, gdy 

program szkoleniowy jest przygotowany do przeprowadzenia po raz pierwszy, 

opłata akredytacyjna może być prolongowana, na wniosek podmiotu, do dnia 

uruchomienia szkolenia.  

4.3 Wymagane dokumenty aplikacyjne dla programu podstawowego 
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1. Zaświadczenie, w którym Podmiot ustanawia Reprezentanta i upoważnia go do 

występowania przed Izbą Coachingu w procesie akredytacji programu oraz na czas, 

na który akredytacja zostanie przyznana.  

2. Oświadczenie, że definicja coachingu i kodeks etyczny zawarte w programie 

realizowanym przez Podmiot spójne są z definicją coachingu i kodeksem etycznym 

Izby Coachingu. 

3. Oświadczenie osoby coacha superwizora akredytowanego w IC,  że  była 

merytorycznie zaangażowana w ułożenie lub dostosowanie Programu do wymogów 

Systemu Akredytacyjnego Izby Coachingu, oświadczenie podpisane przez tę osobę. 

4. Oświadczenie, że program zawiera elementy wiedzy i umiejętności coacha 

wskazane przez IC. W załączeniu program kursu podstawowego coachingu z opisem 

tematyki zajęć i podziałem godzinowym na poszczególne tematy oraz wskazaniem 

rodzajów zajęć praktycznych dla uczestników. 

5. Oświadczenie, że proces kształcenia według programu, o którego akredytację 

występuje Podmiot, spełnia wymogi akredytacyjne IC co do minimum 125 godzin 

zegarowych czasu trwania oraz proporcji minimum 70 procent czasu kształcenia w 

formie zajęć praktycznych; w załączeniu podział godzinowy na wykłady i zajęcia 

praktyczne. 

6. Oświadczenie, że zajęcia praktyczne prowadzi min. 3 coachów oraz że osoby 

prowadzące zajęcia praktyczne (minimum 87,5 godziny) są coachami praktykami 

według standardów Izby Coachingu (min. 125 godzin szkolenia, min. 90 godzin 

coachingu, w tym min. pięć coachingów wielosesyjnych  - min. trzy sesje każdy - 

oraz mają doświadczenie trenerskie (min. 100 godzin łącznie prowadzenia zajęć 

praktycznych z grupami).  

7. Oświadczenie, że jeden z prowadzących zajęcia praktyczne jest coachem lub 

superwizorem akredytowanym prze Izbę Coachingu.  

lub 

Oświadczenie, że jeden z prowadzących zajęcia uzupełni wymóg posiadania 

akredytacji Izby Coachingu w okresie jednego roku od wejścia w życie niniejszej 

http://www.ic.org.pl/


 

 
 

Izba Coachingu, ul. Smulikowskiego 4 lok.118, 00-389 Warszawa,  

strona internetowa: www.ic.org.pl,  telefon: 511 416 541, e-mail: biuro@ic.org.pl 

REGON: 142010942, NIP: 701-02-01-212, KRS: 0000337327,  

wersji Systemu Akredytacji oraz że do czasu przedłużenia akredytacji programu 

trzej trenerzy coachowie uzyskają akredytację IC. 

8. Oświadczenie, że w trakcie realizacji programu każdy z uczestników przeprowadza 

przynajmniej dwie sesje coachingu obserwowane przez prowadzących kurs, a wynik 

przynajmniej jednej obserwacji ma postać pisemnej oceny poziomu biegłości 

kandydata i wskazuje obszary do rozwoju. W załączeniu lista elementów, które są  

badane na obserwowanej sesji, a także wzór informacji zwrotnej.  

9. Oświadczenie, że w trakcie realizacji programu każdy z uczestników podlega 

superwizji w wymiarze min. 1 godz. superwizji indywidualnej i min. 2 godz. 

superwizji grupowej. Superwizją objęte jest  samodzielne prowadzenie procesu 

coachingu  (minimum trzy sesje w procesie) w czasie niewliczanym do czasu 

trwania kursu  

10. Opis zasad rekrutacji i przyjmowania uczestników na kurs, rezygnacji z 

uczestnictwa i refundacji, okresu próbnego, dyscypliny uczestnictwa, oceny 

postępów oraz warunków ukończenia procesu edukacji. 

11. Opis:  

o sposobu przeprowadzania i kryteriów zaliczenia/egzaminu procesu edukacji 

przez uczestnika 

o możliwej ścieżki dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie spełniły 

kryteriów  

o warunków, których spełnienie uprawnia uczestnika do ponownego 

przystąpienia do zaliczenia/egzaminu.  

12. Oświadczenie, że program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia 

coachów.  

13. Oświadczenie, że Podmiot przechowuje dokumenty uczestników kursu przez trzy 

lata od ukończenia przez nich programu, włączając w to wszystkie oceny studentów 

oraz dokumentację dotyczącą uczestnictwa w poszczególnych modułach. Podmiot 

przechowuje również wszelkie procedury, w oparciu o które uczestnicy  zostali 
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zrekrutowani i przeegzaminowani oraz program, według którego zostali 

przeszkoleni.   

14. Oświadczenie, że Podmiot wykorzystując w programie treści kształcenia, materiały, 

narzędzia i techniki przestrzega i spełnia warunki umów licencyjnych i 

dystrybucyjnych, praw autorskich oraz właściwego w tym zakresie prawa danego 

kraju i krajów, na terenie których prowadzone jest kształcenie. 

15. Pisemna zgoda, by Izba Coachingu przeprowadzała audyty zewnętrzne zgodności 

dostarczonych informacji z rzeczywiście realizowanym procesem kształcenia, 

obejmujące wgląd w materiały szkoleniowe, w proces kształcenia, zbieranie 

informacji od uczestników i absolwentów na temat przebiegu kształcenia oraz 

przeprowadzanie rozmów z prowadzącymi zajęcia.  

16. Pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości, że wniosek akredytacyjny 

składany przez członka IC, może być rozpatrzony wyłącznie po wniesieniu przez 

członka IC wszystkich należnych składek.  

17. Potwierdzenie dokonania opłaty aplikacyjnej. 

18. Pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości, że udzielenie akredytacji i 

wpisanie na listę programów akredytowanych przez IC nastąpi po uzyskaniu 

pozytywnej decyzji Komisji Akredytacyjnej IC o przyznaniu akredytacji i wniesieniu 

opłaty akredytacyjnej. 

19. Potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej lub wniosek o prolongatę płatności 

do daty uruchomienia programu szkoleniowego. 

4.4 Wymagania dla programu specjalistycznego 

1. Podmiot aplikujący (dalej zwany Podmiotem) wskazuje osobę upoważnioną do 

występowania w jego imieniu (dalej zwaną Reprezentantem) przed Izbą Coachingu 

w procesie akredytacji programu oraz na czas, na który akredytacja zostanie 

przyznana. W roli Reprezentanta może występować tylko osoba zaangażowana w 

tworzenie programu lub jego realizację. 

2. Program realizowany przez Podmiot zawiera definicję coachingu i kodeks etyczny 

spójne z Izbą Coachingu. 
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3. Program jest adresowany do osób, które mają opanowane podstawy coachingu. Jego 

celem jest pogłębianie rozumienia zagadnień z obszaru coachingu, wprowadzanie 

nowych technik, rozwijanie zarządzania procesem zmiany, ugruntowywanie 

postawy coacha poprzez rozwijanie umiejętności pracy coacha w specyficznym 

środowisku (np. coaching w edukacji), nad określonymi zagadnieniami (np. 

coaching projektowy), określonymi technikami (np. metafora w coachingu) lub z 

określoną grupą ludzi (np. coaching lekarzy). 

4. Podmiot opisuje cele programu, proces jego powstawania oraz merytoryczne 

podstawy, na których jest oparty. 

5. Program obejmuje  minimum 24 godziny zegarowe procesu kształcenia, na który 

może składać się praca w sali szkoleniowej, bezpośrednia obserwacja, 

telekonferencje, szkolenia internetowe, etc. Program wskazuje bezpośrednią 

interakcję uczestnika z prowadzącymi zajęcia (trenerami) w proporcji minimum 70 

procent czasu kształcenia. Bezpośrednia interakcja jest definiowana jako kontakt 

osobisty z trenerami; nie zalicza się do niej kursów internetowych oraz pracy 

własnej uczestnika.   

6. Osoby prowadzące zajęcia praktyczne z uczestnikami kursu są coachami praktykami 

oraz mają doświadczenie trenerskie (min. 100 godzin prowadzenia zajęć 

praktycznych z grupami).   

7. W ułożenie lub dostosowanie Programu do wymogów Systemu Akredytacyjnego 

Izby Coachingu zaangażowana była merytorycznie osoba posiadająca  akredytację  

coacha IC. 

8. Program zawiera przynajmniej jedną sesję coachingu, przypadającą na 24 godziny 

zajęć, prowadzoną przez każdego z uczestników i obserwowaną przez trenerów 

prowadzących kurs (obserwacja bezpośrednia lub na podstawie zapisu 

medialnego), a wynik obserwacji ma postać pisemnej oceny poziomu biegłości 

kandydata (także w zakresie kluczowych kompetencji coacha opisanych przez IC) i 

wskazuje obszary do rozwoju.  
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9. Program zawiera pisemne procedury dotyczące rekrutacji i przyjmowania 

uczestników na kurs, rezygnacji z uczestnictwa i zasad refundacji, okresu próbnego, 

dyscypliny uczestnictwa, oceny postępów oraz warunków ukończenia procesu 

edukacji. 

10. Podmiot realizujący program przedstawia sposób przeprowadzania i kryteria 

zaliczenia/egzaminu procesu edukacji przez uczestnika oraz wskazuje ścieżki 

dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie spełniły kryteriów, a także 

warunki, których spełnienie uprawnia uczestnika do ponownego przystąpienia do 

zaliczenia/egzaminu. 

11. Program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia coachów, nie zaś 

program o innym charakterze.  

12. Dokumenty uczestników są przechowywane (w formie papierowej lub 

elektronicznej) przez trzy lata po ukończeniu przez uczestników programu, 

włączając w to: dokumenty potwierdzające opanowanie przez uczestnika podstaw 

coachingu przed wzięciem udziału w kursie specjalistycznym, wszystkie oceny 

studentów oraz dokumentację uczestnictwa w poszczególnych modułach. 

Jednocześnie Podmiot przechowuje wszelkie procedury, w oparciu o które 

uczestnicy zostali zrekrutowani i przeegzaminowani oraz program, według którego 

zostali przeszkoleni.  

13. Podmiot oświadcza, że wykorzystując w programie treści kształcenia, materiały, 

narzędzia i techniki przestrzega i spełnia warunki umów licencyjnych i 

dystrybucyjnych, praw autorskich oraz właściwego w tym zakresie prawa danego 

kraju i krajów, na terenie których prowadzone jest kształcenie 

14. Izba Coachingu, poprzez Komisję ds. Akredytacji, ma prawo do audytów 

zewnętrznych zgodności dostarczonych informacji z rzeczywiście realizowanym 

procesem kształcenia (audyt obejmuje wgląd w materiały szkoleniowe, w proces 

kształcenia, zbieranie informacji od uczestników i absolwentów na temat przebiegu 

kształcenia, przeprowadzanie rozmów z prowadzącymi zajęcia). opis 
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15. Jeśli w okresie, na jaki została przyznana akredytacja, Podmiot wprowadzi zmiany w 

treściach względem złożonych dokumentów w procesie akredytacji, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Izbę i uzasadnić wprowadzone zmiany. Komisja 

Akredytacyjna rozpatruje zmiany i wysyła informację o ich zaakceptowaniu lub 

zgłasza zastrzeżenia i prosi o ich wyjaśnienie. 

Na wezwanie IC Podmiot podda zmiany weryfikacji zgodnie z otrzymanymi 

wytycznymi.  

16. Podmiot ma uregulowane rozliczenia z IC. 

17. Podmiot wniósł opłatę aplikacyjną. 

18. Podmiot wnosi opłatę akredytacyjną po otrzymaniu powiadomienia z IC o 

pozytywnej ocenie dokumentów przedstawionych do akredytacji. W przypadku, gdy 

program szkoleniowy jest przygotowany do przeprowadzenia po raz pierwszy, 

opłata akredytacyjna może być prolongowana, na wniosek podmiotu, do dnia 

uruchomienia szkolenia.  

4.5 Wymagane dokumenty aplikacyjne dla programu specjalistycznego 

1. Zaświadczenie, w którym Podmiot ustanawia Reprezentanta i upoważnia go do 

występowania przed Izbą Coachingu w procesie akredytacji programu oraz na czas, 

na który akredytacja zostanie przyznana.  

Oświadczenie, że  w ułożenie lub dostosowanie Programu do wymogów Systemu 

Akredytacyjnego Izby Coachingu zaangażowana była merytorycznie osoba posiadająca  

akredytację  coacha IC podpisane przez tę osobę.  

2. Na wezwanie Komisji Akredytacyjnej IC zostaną udostępnione do wglądu 

dokumenty potwierdzające oświadczenie. 

3. Oświadczenie, że definicja coachingu i kodeks etyczny zawarte w programie 

realizowanym przez Podmiot spójne są z definicją coachingu i kodeksem etycznym 

Izby Coachingu. 
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4. Oświadczenie, że program, o akredytację którego występuję, jest adresowany do 

osób, które mają opanowane podstawy coachingu. W załączeniu opis zasad 

kwalifikowania kandydatów na kurs. 

5. Opis celów programu, procesu jego powstawania oraz merytorycznych podstaw, na 

których jest oparty. 

6. Oświadczenie, że proces kształcenia według programu, o którego akredytację 

występuje Podmiot, spełnia wymogi akredytacyjne IC co do minimum 24 godzin 

zegarowych czasu trwania oraz proporcji minimum 70 procent czasu kształcenia w 

formie zajęć praktycznych; w załączeniu podział godzinowy na wykłady i zajęcia 

praktyczne.  

7. Oświadczenie, że osoby prowadzące zajęcia praktyczne są coachami praktykami, 

każda przeprowadziła min. 90 godzin zegarowych coachingu, w tym min. pięć 

coachingów wielosesyjnych (min. trzy sesje każdy) oraz mają doświadczenie 

trenerskie (każda prowadziła min. 250 godzin zegarowych zajęć praktycznych z 

grupami, w tym co najmniej połowę  z zakresu coachingu). Na wezwanie Komisji 

Akredytacyjnej IC zostaną udostępnione do wglądu dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań dotyczących trenerów.  

8. Oświadczenie, że w trakcie realizacji programu każdy z uczestników przeprowadza  

przynajmniej jedną sesję coachingu obserwowaną przez trenerów prowadzących 

kurs, a wynik obserwacji ma postać pisemnej oceny poziomu biegłości uczestnika 

(także w zakresie kluczowych kompetencji coacha opisanych przez IC) i wskazuje 

obszary do rozwoju. W załączeniu lista elementów, które są  badane na 

obserwowanej sesji, a także wzór informacji zwrotnej.  

9. Opis zasad rekrutacji i przyjmowania uczestników na kurs, rezygnacji z 

uczestnictwa i refundacji, okresu próbnego, dyscypliny uczestnictwa, oceny 

postępów oraz warunków ukończenia procesu edukacji. 

10. Opis:  
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o sposobu przeprowadzania i kryteriów zaliczenia/egzaminu procesu edukacji 

przez uczestnika 

o możliwej ścieżki dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie spełniły 

kryteriów  

o warunków, których spełnienie uprawnia uczestnika do ponownego 

przystąpienia do zaliczenia/egzaminu.  

Oświadczenie, że program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia 

coachów.  

11. Oświadczenie, że Podmiot przechowuje dokumenty uczestników kursu przez trzy 

lata od ukończenia przez nich programu, włączając w to wszystkie oceny studentów 

oraz dokumentację dotyczącą uczestnictwa w poszczególnych modułach. Podmiot 

przechowuje również wszelkie procedury, w oparciu o które uczestnicy  zostali 

zrekrutowani i przeegzaminowani oraz program, według którego zostali 

przeszkoleni.   

12. Oświadczenie, że Podmiot wykorzystując w programie treści kształcenia, materiały, 

narzędzia i techniki przestrzega i spełnia warunki umów licencyjnych i 

dystrybucyjnych, praw autorskich oraz właściwego w tym zakresie prawa danego 

kraju i krajów, na terenie których prowadzone jest kształcenie. 

13. Pisemna zgoda, by Izba Coachingu przeprowadzała audyty zewnętrzne zgodności 

dostarczonych informacji z rzeczywiście realizowanym procesem kształcenia, 

obejmujące wgląd w materiały szkoleniowe, w proces kształcenia, zbieranie 

informacji od uczestników i absolwentów na temat przebiegu kształcenia oraz 

przeprowadzanie rozmów z prowadzącymi zajęcia.  

14. Zobowiązanie do informowania IC o wszelkich zmianach w programie lub 

strukturze kadry trenerskiej Podmiotu nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć 

edycji, której zmiana dotyczy.  
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15. Pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości, że wniosek akredytacyjny, jeśli 

jest składany przez członka IC, może być rozpatrzony wyłącznie po wniesieniu 

wszystkich należnych składek.  

16. Potwierdzenie dokonania opłaty aplikacyjnej. 

17. Pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości, że udzielenie akredytacji i 

wpisanie na listę programów akredytowanych przez IC nastąpi po pozytywnym 

rozpatrzeniu aplikacji przez Komisję Akredytacyjną IC i wniesieniu opłaty 

akredytacyjnej. 

18. Potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej lub wniosek o prolongatę płatności 

do daty uruchomienia programu szkoleniowego. 

4.6 Przedłużenie akredytacji programów 

Akredytacja w IC jest przyznawana na 5 lat. Podmiot zainteresowany przedłużeniem 

akredytacji składa w IC, przed upływem terminu jej ważności, wniosek wraz z 

dokumentami wymaganymi do przedłużenia akredytacji.  

Komisja Akredytacyjna rozpatruje wniosek. 

8.6.1  Wymagania do przedłużenia akredytacji 

1. Spełnienie aktualnych wymogów akredytacyjnych dla programu podstawowego 

bądź specjalistycznego. 

2. Uregulowane rozliczenia z IC. 

3.  Wniesienie opłaty za przedłużenie akredytacji. 

Złożenie wniosku o przedłużenie akredytacji programu i dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymagań będzie podstawą do rozpatrzenia wniosku przez Komisję 

Akredytacyjną.  

8.6.2 Wznowienie akredytacji programów 

Niewystąpienie z wnioskiem o przedłużenie akredytacji przed datą upływu terminu 

ważności akredytacji traktowane jest jako rezygnacja z jej przedłużenia. Ponowne 
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wystąpienie o akredytację programu wymaga wznowienia procedury aplikowania o 

akredytację programu. 

8.7    Cofnięcie akredytacji dla programu podstawowego lub specjalistycznego 

1. IC ma prawo cofnąć akredytację w przypadku stwierdzenia, że program realizowany 

przez Podmiot jest niezgodny z programem akredytowanym przez IC lub gdy 

Podmiot nie opłaci należnej kolejnej raty opłaty akredytacyjnej. 

2. Po stwierdzeniu niezgodności IC powiadamia Podmiot o warunkach, jakie Podmiot 

musi spełnić w celu utrzymania akredytacji programu. Podmiot ma trzy tygodnie na 

spełnienie warunków i dostarczenie do IC stosownych dokumentów celem 

weryfikacji i podjęcia przez IC decyzji odnośnie podtrzymania lub cofnięcia 

akredytacji. 

3. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z przestrzegania wymogów 

akredytacyjnych IC Podmiot realizujący program zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o swej decyzji IC celem cofnięcia akredytacji. 

4. IC powiadamia środowisko zainteresowane coachingiem o cofnięciu akredytacji za 

pośrednictwem mediów IC. 

 

* Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. 

Cytowanie fragmentów bądź całości tylko po podaniu źródła „System Akredytacji Izby Coachingu” wraz z 

linkiem do strony internetowej www.ic.org.pl 

 

 

Przepisy wykonawcze: 

1. Opis audytu 
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