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Business Coaching 

Diploma

Coach, który doskonali się w swojej 

profesji staje się bardziej świadomy 

siebie, swojej relacji z klientem, 

otoczenia i systemu oraz potrafi 

uważnie korzystać z relacji 

coachingowej.

Jest gotowy na holistyczną pracę

z człowiekiem, biorąc pod uwagę 

obszar umysłu, emocji i ciała.

Kieruje się odwagą w pracy

z klientem, towarzyszy klientowi

w trudnych emocjach, dzieli się 

spostrzeżeniami i przyznaje

się do błędów.

Zapraszamy do dalszego 

etapu podróży 

coachingowej.

1.
Praca systemowa: zasady 

funkcjonowania systemów

2.
Zarządzanie sobą w roli 

coacha: świadome 

korzystanie ze swoich 

kompetencji energetycznych

1.
Praca z ciałem i emocjami

w coachingu

2.
Odwaga i gotowość

w towarzyszeniu

klientowi w trudnych 

tematach

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

1.
Co wyróżnia coacha na 

poziomie ICF PCC?

2.
Dodatkowa praktyka 

coachingowa

Dzień 4

1.
Egzamin na

poziomie ICF PCC

2.
Prezentacja

Advanced

Coach – PCC

Akademia PwC
Więcej niż szkolenia



Business Coaching Diploma | Advanced Coach (Moduł V)

Advanced Coach stanowi kontynuację 

kursu Business Coaching Diploma. 

Moduł ten koncentruje się na pracy 

coachingowej na poziomie ICF PCC 

i kończy się  egzaminem ocenianym 

według markerów tego poziomu.

Elżbieta Kąkol

Koordynator kursu
Akademia PwC

+ 48 519 505 061

elzbieta.kakol@pwc.com

Do udziału zapraszamy osoby, które:

ukończyły kurs Business 

Coaching Diploma 

lub inny odpowiedni*

odbyły odpowiednią praktykę

(ok. 60 godzin coachingu oraz 10 

godzin mentoringu).

* W takiej sytuacji weryfikujemy czy treści 

szkoleniowe ukończonych programów 

szkolenia coachów były realizowane w 

oparciu o standardy i Kodeks Etyczny ICF

Harmonogram

07.11.2022 Spotkanie 1

08.11.2022 Spotkanie 2

09.11.2022 Spotkanie 3

21-22.11.2022
Spotkanie 4

Egzamin ICF PCC i prezentacja

Pełny kurs Business Coaching 

Diploma Advanced Coach posiada 

akredytację ACTP.

Po ukończeniu programu, 

uczestnicy  otrzymają dyplom 

Business Coaching  Diploma 

Advanced Coach, po czym mogą

ubiegać się o akredytację 

indywidualną ICF ACC lub PCC 

ścieżką ACTP.

Informacje dodatkowe

• 4 spotkania interaktywnych warsztatów

(godz. 9:00 – 17:00)

• Podczas zajęć zapraszać będziemy do

ćwiczeń w parach/trójkach/na forum

• Praca własna: sesja coachingowa na  

poziomie PCC (z raportem z sesji) oraz  

przygotowanie prezentacji

• Sesje obserwowalne z feedbackiem

(co najmniej 1 na każdego uczestnika)

• Prowadzący: Joanna Kucharczyk-Capiga

(ICF PCC) i Joanna Antkiewicz (ICF  MCC)

• 7900* PLN za uczestnictwo

• 6900* PLN dla Absolwentów Business

Coaching Diploma

*Do ceny zostanie doliczony 23% VAT

Zapraszamy do kontaktu
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