
Serdecznie zapraszamy!
Akademia PwC zaprasza do udziału w kursie 
coachingowym Business Coaching Diploma. 
Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy 
i umiejętności z zakresu coachingu, umożliwiającej 
podjęcie praktyki w roli coacha. 

Kto może być zainteresowany?
Kurs skierowany jest do menedżerów, 
team leaderów, pracowników działów 
HR, trenerów biznesu, doradców, 
konsultantów, psychologów, pedagogów
oraz wszystkich, którzy są zainteresowani 
coachingiem i rozwojem.

Pierwszy kurs w Polsce z podwójną 
certyfikacją międzynarodowych 
instytucji coachingowych: 

Kurs zatwierdzony przez:

Start 11. edycji kursu 
w Warszawie:
23 października 2020 r.

pwc.pl/coaching

Business Coaching Diploma

Zostań profesjonalnym coachem!

Nasze podejście do coachingu

Praca coachingowa to systemowe podejście 
do Klienta, uwzględniające jego środowisko 
pracy, wyzwania biznesowe, poziom 
motywacji, wartości oraz oczekiwane efekty. 

Coach wie, że Klient sam dla siebie jest 
najlepszym źródłem inspiracji i rozwiązań, 
do których dociera w procesie pracy 
coachingowej. 

Relacja coachingowa zapewnia poufną, 
partnerską, ukierunkowaną na Klienta formę 
współpracy.

Akademia PwC  
Więcej niż szkolenia

ICF i EMCC

Misją programu jest szerzenie świadomości 
potrzeby komunikacji opartej o zasady 
coachingu oraz udział w budowaniu kultury 
coachingowej w organizacjach. Naszym 
celem jest rozwój menedżerów, leaderów 
i specjalistów w działach HR oraz wsparcie 
ich w tym transformującym procesie. 



Po ukończeniu kursu 
uczestnicy mogą ubiegać się 
o akredytację indywidualną:

• Associate Certified Coach (ACC) lub 
Professional Certified Coach (PCC) 
w ICF ułatwioną ścieżką ACSTH i/lub

• European Individual Accreditation 
(EIA) w EMCC ułatwioną ścieżką.

Struktura kursu i certyfikaty

 Business Coaching Diploma to kompleksowy kurs, na który składają się:

Część warsztatowa jest zróżnicowana pod kątem metod nauki, tj.: wykład interaktywny, 
dyskusje, demonstracje korzystania z różnych narzędzi coachingowych, praca kreatywna, refleksje, 
storytelling, przekazywanie feedbacków, ćwiczenia w parach, ćwiczenia na forum, studia przypadku, 
grupowa superwizja/mentoring.

15 dni interaktywnych 
warsztatów 
z wykorzystaniem narzędzi 
i technik coachingowych 
(Mindset, Moduły I-IV)

Mentoring/superwizje:
• 3 sesje mentoringu 

indywidualnego
• Min. 7 superwizji grupowych

Praktyczne sesje 
coachingowe w parach

5 obserwowalnych 
sesji coachingowych 

Sesja coachingowa 
z profesjonalnym 
coachem 

Egzamin końcowy 
(1-2 dni)
• Test teoretyczny
• Sesja coachingowa 

z klientem

Po ukończeniu kursu uczestnicy 
otrzymują dwa certyfikaty: 

01.

02.

Sygnowany przez PwC, potwierdzający 
ukończenie 156 godzin kursu 
zatwierdzonych przez ICF jako Approved 
Coach Specific Training Hours (ACSTH).

Sygnowany przez PwC, ze znakiem jakości 
European Quality Award (EQA) European 
Mentoring & Coaching Council (EMCC)
Warunkiem jest przeprowadzenie 36 godzin 
coachingu z klientem zewnętrznym (mogą 
to być godziny w formie pro-bono). 



Wstęp & budowanie świadomości coacha

Mindset

Wartość merytoryczna

Akademia PwC  
Więcej niż szkolenia

Nasi trenerzy to profesjonalni coache
z pasją, wieloletnią praktyką coachingową 
i biznesową, międzynarodowym 
doświadczeniem oraz najwyższymi 
akredytacjami, w tym:

• ICF PCC – Professional Certified Coach
• ICF MCC – Master Certified Coach

Moduł 1
Budowanie relacji coachingowej
• Podstawy relacji coachingowej w biznesie

• Świadoma postawa coacha

• Komunikacja w coachingu

• Budowanie świadomości klienta

Budowanie satysfakcjonujących relacji
• Skuteczne techniki do pracy z relacjami

• Uwalnianie motywacji wewnętrznej

Moduł 4

Uwalnianie i przekraczanie potencjału
• Praca z przekonaniami

• Innowacje – wyjście z wzorca

• Dodatkowe narzędzia w pracy z klientem 
(tj. Gestalt)

Moduł 3

Projektowanie przyszłości
• Ustalanie celów coachingowych

• Bilans zasobów

• Planowanie i wdrażanie działań

Moduł 2

Po kursie uczestnicy dołączają do grona 
Absolwentów BCD, co oznacza m.in.:

✔ Mentoringi grupowych po ukończeniu kursu

✔ Warsztaty peer-to-peer

✔ Spotkania networkingowe

✔ Kontakt w ramach zamkniętej grupy na FB

✔ Zniżki na szkolenia i konferencje 

Business Coaching Diploma 
to zróżnicowany kurs zawierający szereg 
metodologii coachingowych, technik 
i narzędzi, z których korzystać mogą w swojej 
pracy zarówno profesjonalni coachowie jak 
i osoby zarządzające w biznesie.  

Budujemy umiejętności, dzięki którym 
uczestnicy osiągną wysoki poziom pracy 
coachingowej – zarówno w środowisku 
biznesowym jak i prywatnym



Harmonogram

23-25.10.2020
(piątek-niedziela) Mindset

13-15.11.2020
(piątek-niedziela) Moduł I

27-29.11.2020
(piątek-niedziela) Moduł II

18-20.12.2020
(piątek-niedziela) Moduł III

08-10.01.2021
(piątek-niedziela) Moduł IV

14-15.01.2021
(czwartek-piątek) Egzamin

© 2020 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa “PwC” odnosi się do firm wchodzących w skład sieci 
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), z których każda stanowi odrębny podmiot prawny 
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• Cena specjalna przy zapisie do 23.09.2020:
14.900 PLN netto*

• Cena regularna: 
16.900 PLN netto*

• Kameralne grupy do 15 osób

• Spotkania odbywają się w siedzibie PwC 
w Warszawie, przy ul. Polnej 11

• Przed przyjęciem uczestnika na kurs 
zapraszamy na rozmowę z leaderem kursu

*Do ceny zostanie doliczony 23% VAT

Informacje dodatkowe

Joanna Kucharczyk-Capiga
Leader kursu

Manager, Executive Coach
Akademia PwC

+ 48 519 506 212

joanna.kucharczyk-capiga@pwc.com

Katarzyna Szac-Krzyżanowska
Manager kursu

Manager
Akademia PwC

+ 48 519 507 220

katarzyna.szac@pwc.com

Elżbieta Kąkol
Koordynator kursu

Training Coordinator
Akademia PwC

+ 48 519 505 061

elzbieta.kakol@pwc.com

pwcacademy.pl

pwc.pl/coaching

Więcej informacji na stronie:

Zapraszamy na 11. edycję kursu w Polsce!

Serdecznie zapraszamy na kurs, 
po którym, jak mówią nasi absolwenci, 
nic już nie wygląda tak samo!

Skontaktuj się z nami


