
O kursie

Business Coaching Diploma to kompleksowy kurs 
coachingowy przygotowujący do pracy profesjonalnego 
coacha. Kurs skierowany jest m.in. do menedżerów, team 
leaderów, trenerów biznesu oraz wszystkich, którzy są 
zainteresowani coachingiem i rozwojem.

Jako pierwsi i jedyni w Polsce posiadamy podwójną 
certyfikację międzynarodowych instytucji coachingowych:
ICF oraz EMCC.

Program obejmuje 156 godzin zatwierdzonych przez 
International Coach Federation (ICF) jako Approved Coach 
Specific Training Hours (ACSTH). Program został również 
wyróżniony znakiem jakości European Quality Award (EQA) na 
poziomie Practitioner wydawanym przez European Mentoring & 
Coaching Council (EMCC).

Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują dwa 
certyfikaty: ze znakiem jakości ACSTH ICF oraz EQA EMCC.

Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą ubiegać się o akredytację 
indywidualną w ICF (ACC lub PCC) ułatwioną ścieżką ACSTH. 

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację indywidualną w ICF 
oraz inne renomowane certyfikacje.

Business Coaching Diploma

Sesja Termin

Mindset 20-22.10.2017

Moduł I 03-05.11.2017

Moduł II 24-26.11.2017

Moduł III 08-10.12.2017

Moduł IV 12-14.01.2018

Egzamin 18-19.01.2018

Zapraszamy 
do kontaktu

www.pwcacademy.pl

Katarzyna Mańczyk
Koordynator kursu
katarzyna.manczyk@pl.pwc.com
Tel.: +48 519 507 064

Joanna Kucharczyk-Capiga
Trener, Coach, Lider kursu
joanna.kucharczyk-capiga@pl.pwc.com
Tel.: +48 519 506 212

Harmonogram jesień 2017

Cena:

16.000 PLN +23% VAT 
za osobę

Cena obejmuje:

- Uczestnictwo w pełnym kursie
- Materiały szkoleniowe
- Otrzymanie certyfikatów
- Lunch i przerwy kawowe

Zapytaj o możliwość zniżek!

Metodyka pracy

Na kurs składa się:

 15 dni interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem 
narzędzi i technik coachingowych

 Mentoring/superwizje:

 3 sesje mentoringu indywidualnego

 12 superwizji grupowych

 Praktyczne sesje coachingowe w parach

 5 obserwowalnych sesji coachingowych

 1 sesja coachingowa z profesjonalnym coachem

 Egzamin końcowy

Kameralne grupy do 12 osób.

W ramach ukończenia kursu uczestnicy są zobligowani 
do udokumentowania przeprowadzenia 36 godzin 
coachingu z klientem zewnętrznym celem otrzymania 
certyfikatu ze znakiem jakości EQA EMCC.

Przed przyjęciem uczestnika na kurs zapraszamy 
na rozmowę z coachem prowadzącym.

Akademia PwC

Program ramowy

1. Mindset

2. Moduł I: Budowanie relacji coachingowej

• Podstawy relacji coachingowej w biznesie

• Świadoma postawa coacha

• Komunikacja w coachingu

• Coaching jako metoda budowania świadomości Klienta 

3. Moduł II: Projektowanie przyszłości, ustalanie celów

• Ustalanie celów coachingowych

• Bilans zasobów

• Planowanie i wdrażanie działań  

4. Moduł III: Uwalnianie i przekraczanie potencjału

• Uwalnianie potencjału – praca z przekonaniami

• Innowacje – wyjście z wzorca

• Dodatkowe narzędzia pracy z klientem 

5. Moduł IV: Budowanie satysfakcjonujących relacji jako źródło 
sukcesu 

• Budowanie satysfakcjonujących relacji

• Uwalnianie motywacji wewnętrznej 

Szczegółowy program wraz z profilami prowadzących dostępny 
na stronie www oraz w broszurze informacyjnej
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Tel

Business Coaching Diploma – 6. edycja, jesień 2017Lokalizacja

Kurs odbywa się w siedzibie firmy:

PwC Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14

00-638 Warszawa
(metro Politechnika)

Zgłoszenie

Prosimy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy i przesłać na poniższy 

adres e-mail:

pwc.academy@pl.pwc.com

Po otrzymaniu formularza prześlemy 
Państwu potwierdzenie uczestnictwa 

w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa

Podpisanie niniejszego Formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy z PwC Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al.
Armii Ludowej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000120338, NIP 1132399979, kapitał zakładowy 25.633.200 złotych („PwC”) o
przeprowadzenie kursu „Business Coaching Diploma” warunkach opisanych na odwrocie Formularza oraz określonych poniżej:

1. Pierwsza część opłaty, w wysokości 3.000 PLN netto powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług, następuje na
podstawie faktury VAT wystawionej najpóźniej 14 dni przed pierwszą sesją (Mindset). Termin płatności to 14 dni od wystawienia
faktury. Faktura doręczana jest w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany powyżej przez uczestnika, w dniu wystawienia.

2. Zapłata pozostałej części opłaty za kurs następuje na podstawie faktury VAT wystawionej najpóźniej na 30 dni przed ukończeniem
kursu. Termin płatności to 14 dni od wystawienia faktury. PwC może wyrazić zgodę na płatność w kilku częściach, na podstawie
oddzielnych faktur VAT na podstawie indywidualnych uzgodnień PwC i uczestnika w formie pisemnej lub e-mail. PwC wyda
uczestnikowi certyfikat ukończenia kursu pod warunkiem i nie wcześniej niż po uiszczeniu opłaty za kurs w całości.

3. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy zgłaszać w formie e-mail na adres pwc.academy@pl.pwc.com, jednak nie później niż na 21
dni przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za kurs na
podstawie wystawionej faktury VAT. PwC wyraża zgodę na zgłoszenia zastępstwa za pierwotnie zgłoszonego uczestnika kursu.

4. PwC zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów kursu do 14 dni przed rozpoczęciem kursu. W takim przypadku
uczestnik ma pierwszeństwo uczestnictwa w najbliższym wybranym przez siebie kursie.

5. PwC może skreślić uczestnika z listy uczestników kursu jeżeli pomimo upomnienia nie zaniecha naruszeń prawa, umowy lub
zachowań utrudniających lub uniemożliwiających należyte przeprowadzenie kursu przez PwC. W przypadku skreślenia z listy
uczestników kursu przez PwC z przyczyn leżących po stronie uczestnika do ukończenia pierwszej części programu kursu – Mindset,
pierwsza część opłaty za kurs nie podlega zwrotowi, a uczestnik nie jest zobowiązany do zapłaty kolejnych części opłaty. W przypadku
skreślenia uczestnika w późniejszych etapach kursu, uczestnik jest zobowiązany do zapłaty opłaty za kurs w całości.

6. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie trwania kursu, całkowita wartość kursu nie podlega zwrotowi.

7. W trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), Uczestnik
wyraża / nie wyraża* zgodę na otrzymywanie od PwC drogą elektroniczną informacji na temat kursu oraz informacji o innych
produktach kursu na wskazany wyżej formularzu adres e-mail.

8. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest PwC Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Armii Ludowej 14, 00-638
Warszawa, KRS 000012038. Dane osobowe Uczestnika PwC przetwarza w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Uczestnik
podaje dane osobowe w niniejszym formularzu dobrowolnie i jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o kursie i uczestnictwa w kursie.

9. Uczestnik wyraża / nie wyraża* zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb
otrzymywania od PwC informacji handlowych, o których mowa w pkt 9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu
prawo do odwołania niniejszej zgody.

*-właściwe należy podkreślić.

Data, podpis
Akademia PwC


