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INTUICYJNY COACH  - TWÓJ WYBÓR

W POLSCE PROGRAM PROWADZONY JEST PRZEZ PARTNERÓW AKADEMII 

Program Intuicyjny Coach to pełne i zarazem kompleksowe przygotowanie do akredytacji coacha na poziomie PCC. Program jest zatwierdzony na
najwyższym poziomie akredytacji przyznawanym przez ICF – ACTP. Posiada uprawnienia ICF do przeprowadzania końcowego egzaminu ustnego na
poziomie PCC.

Podczas programu uczestnicy pogłębią wszystkie 11 kompetencji coachingowych NA POZIOMIE PCC:

zrozumieją fundamentalne różnice pomiędzy poziomem tych kompetencji ocenianych podczas egzaminu na 
poziomach PCC i ACC;

poznają głębsze znaczenie 11 kluczowych kompetencji coacha;

rozwiną swoje kompetencje w kierunku PCC i MCC (Master Certified Coach);

doświadczą, nauczą się  i rozwiną umiejętności korzystania z intuicji w relacji z klientem. 

Program  opiera się na czterech modułach odbywających się co ok. 1,5 - 2 miesiące,  w tym: 

7 dni szkoleniowych w grupie uczestników w kontakcie z prowadzącą na Sali ( wtym 7 godzin mentor 
coachingu grupowego);

3 indywidualnych sesji obserwowanych dla każdego uczestnika. Są to 3 sesje coachingowe uczestnika z 
klientem, które są obserwowane przez prowadzącą i podlegają indywidualnej ewaluacji ustnej i pisemnej z 
zakresu 11 kompetencji coachingowych ICF;

3 indywidualnych sesji mentor coachingu dla każdego uczestnika;

końcowego egzaminu ustnego na poziom akredytacji ICF PCC.
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Definicje*

Sesja obserwowana - 30-minutowa sesja uczestnika z klientem obserwowana lub odsłuchiwana przez instruktora szkolenia, po której następuje 
przekazanie pisemnej oraz ustnej ewaluacji uczestnikowi z 11 Kluczowych Kompetencji ICF.  
Sesja mentor coachingu - to 60-minutowa sesja coachingowa, której przedmiotem jest rozwój uczestnika jako coacha oraz jego kompetencji 
coachingowych, przygotowujący go do akredytacji  ICF na poziomie PCC .

Autorką Programu Intuicyjny Coach jest Lilith Joanna Flanagan,
założycielka Evolution Coaching Academy w Polsce i w Wielkiej
Brytanii. Jej intencją jest szerzenie partnerstwa w coachingu
zagruntowanym w kochającym, wolnym sercu oraz obecności w
tym, co tu i teraz. Podczas kursu uczymy pozostawania w tym
stanie, w połączeniu z umiejętnością świadomej obserwacji procesu
i wspieraniu klienta w integracji nowej świadomości oraz aplikacji
jej w codziennym życiu.



Zachęcam, byście zastanowili się nad tym chwilę zanim podejmiecie decyzję o tym, jaki kurs

wybrać, by dalej rozwijać się w kierunku profesjonalnego coachingu. Moim zdaniem, bycie

profesjonalnym coachem w dzisiejszym świecie to nie tylko doświadczenie, liczba odbytych

szkoleń i kursów, dyplomy i tytuły, ale przede wszystkim świadomość tego, kim jestem i jaka jest

teraz moja rola oraz idące za tym działania.

Potrzebujemy zdać sobie sprawę, że wspieranie ludzi w odnajdywaniu ich wewnętrznej harmonii

i mądrości w świecie intensywnych zmian, wydaje się być teraz jeszcze bardziej istotne niż kiedyś.

My, coachowie, mamy dzisiaj do odegrania bardzo ważną rolę. Ale nie zaprowadzimy klienta dalej

niż sami jesteśmy. Chcąc dobrze służyć innym i światu potrzebujemy rozwijać swoją wewnętrzną

spójność i harmonię, zgodnie z zasadą, że ‘im większy chaos na zewnątrz, tym większy spokój

potrzebny wewnątrz’. To, jak jesteśmy i kim jesteśmy, ma zasadnicze znaczenie dla tego, co

robimy. Jakość Bycia coacha i jakość jego Obecności są teraz kluczowe. Wiąże się z tym również

umiejętność świadomego polegania na swojej Intuicji. Mimo, że dla wielu osób intuicja wydaje się

być czymś ulotnym, w rzeczywistości możemy nauczyć się świadomie wykorzystywać ją i pozwolić,

by prowadziła nas i naszych klientów.

Teraz nasza droga to nastawienie się na płynną, harmonijną współpracę pomiędzy intelektem

i intuicją, poprzez uruchomienie w sobie ciekawości dziecka, odwagi odkrywcy, cierpliwości

mędrca i wiary, że to, co przynosi życie jest dokładnie tym, czego teraz najbardziej nam potrzeba,

by stawać się lepszym człowiekiem i lepiej służyć innym i światu.

Program „Intuicyjny Coach” przygotuje Was i wyposaży w te zasoby, które w czasach zmian

i przełomu są najistotniejsze.

Paulina Barnaś,

Akademia Coachingu Evolution

Partner
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Drodzy Coachowie,

Żyjemy w czasach przełomowych. Czas przełomu obejmuje każdego. Niesie

ze sobą tyleż rozterek, co możliwości. Świat wokół nas jest coraz szybszy, coraz

bardziej zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny.

Co oznacza bycie coachem w dzisiejszym świecie? Jaka jest teraz nasza rola?

Kim potrzebujemy być, by dobrze służyć innym i światu?

13.07.2018
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Jakie są cele Programu
INTUICYJNY COACH?

 Kompleksowe przygotowanie Coacha do akredytacji na poziomie ICF PCC.

 W ramach kursu Uczestnicy zdają część ustną egzaminu oraz są przygotowywani
do części pisemnej (ICF Coach Knowledge Assessment - CKA).

 Odświeżenie i zagruntowanie Kodeksu Etycznego ICF oraz 11 kluczowych kompetencji
coacha ICF.

 Kalibracja swoich kompetencji przez Uczestników w odniesieniu do wymagań ICF
na poziomie PCC.

 Rozwój postawy Coacha w zakresie uważności, empatii, kreatywności, intuicji oraz
transformującej obecności.

 Uświadomienie sobie i wzmocnienie zasobów Coacha jako człowieka i aplikacja ich do pracy
coachingowej z Klientem.

 Praktyka „superpozycji”.

 Odnalezienie i określenie swojego naturalnego stylu pracy oraz profilu Klienta, którego Coach
chce przyciągać.

 Poznanie najnowszych teorii, modeli i narzędzi do pracy z Klientem, poszerzających dostęp
do intuicji.

 Rozwój osobisty Coacha w kierunku świadomego wykorzystania swej Obecności,
Autentyczności, Intuicji jako podstawowych zasobów dla wspierania Klienta
w procesie coachingu.
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Do tej pory Program Intuicyjny Coach ukończyło 54 coachów, którzy brali 

udział w edycjach Programu w Polsce i w Anglii. 

Zdawalność egzaminu ustnego wynosi 95%.
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Komu dedykowany jest Program?

13.07.2018
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„Intuicyjny Coach” to droga głębokiego rozwoju dla zaawansowanych Coachów, czyli tych, którzy:

 Przygotowują się do akredytacji ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach).

 Doświadczyli przynajmniej 250 godzin własnej praktyki coachingowej.

 Ukończyli przynajmniej jedno pełne (minimum 60-godzinne) szkolenie, uczące kompetencji
coachingowych i postawy etycznej Coacha.

 Dążą do prowadzenia coachingu na poziomie profesjonalnym, w oparciu o swoją postawę
uważnej obecności, stawiania pytań sięgających sedna i wspierania Klienta w transformacji
na kolejny poziom świadomości.

 Cenią rozwój osobisty, są gotowi dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi Coachami.

 Są otwarci na nowe, nieznane, abstrakcyjne perspektywy i przekraczanie swoich granic w pracy
Coacha.

 Szanują i są życzliwi w stosunku do innych, angażują się w proces kształcenia i biorą
odpowiedzialność za swój rozwój.

 Chcą świadomie służyć innym i światu.

WAŻNE:
Nie jest konieczne, aby Uczestnik posiadał już akredytację ICF na poziomie ACC.
Program „Intuicyjny Coach” jest dostępny dla absolwentów różnych szkół coachingowych.

Program realizowany jest w kameralnych (max. 12-osobowych) grupach, aby zapewnić uważność
i przestrzeń do rozwoju dla każdego Uczestnika.
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Jakie są elementy Programu?
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„Intuicyjny Coach” to zintegrowany program (łącznie z 67 godzin szkoleniowych),
składający się ze wszystkich elementów wymaganych do akredytacji ICF PCC:

 4 moduły (7 interaktywnych dni warsztatowych osobistych w sali)

 7 godzin mentor coachingu grupowego

 3 sesje mentor coachingu indywidualnego

 3 indywidualne sesje obserwowane 

 min. 3 sesje coachingowe w trójkach 

Egzamin końcowy na poziom ICF PCC (część ustna) w języku polskim, honorowany 
przez ICF w najkrótszej, najprostszej i najtańszej ścieżce akredytacyjnej ACTP*

* Osoby, które ukończyły uprzednio szkolenie coachingowe, które nie było akredytowane przez ICF,  
mogą ubiegać się o akredytację na poziom PCC ścieżką portfolio.

Fundamentem procesu rozwoju
Uczestników jest ich podróż
w głąb siebie, w głąb Klienta
i w głąb tworzonej wspólnie przez
Klienta i Coacha relacji coachingowej,
aby wesprzeć Klienta w jego
wewnętrznej transformacji na kolejny
poziom świadomości i rozwoju.

Każdy moduł warsztatowy w sali to 80% doświadczania, eksperymentowania, refleksji
i poszerzania świadomości, a 20% teorii. Zajęcia zorganizowane są w ciekawy sposób,
z zastosowaniem zróżnicowanych form pracy: mini-wykład, dyskusje, sesje demo, praca
z przestrzenią, z narzędziami kreatywnymi, ćwiczenia w parach i trójkach, grupowy mentor-
coaching, sesja pytań i odpowiedzi.
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Jakie są elementy Programu?

Pomiędzy modułami warsztatowymi prowadzone są:

 Sesje coachingowe w trójkach – spotkania w podgrupach, podczas których jedna osoba
występuje w roli Coacha, druga Klienta, a trzecia Obserwatora. Coach przeprowadza sesję
coachingową z Klientem, a następnie otrzymuje informację zwrotną od Obserwatora
i Klienta. Podczas spotkania każdy Uczestnik pełni każdą rolę (rotacyjnie).

 Sesja obserwowana – 30-minutowa sesja coachingowa Uczestnika z Klientem, która jest
odsłuchiwana przez Trenerkę Prowadzącą i podlega ewaluacji ustnej i pisemnej pod kątem
11 kluczowych kompetencji coacha ICF.

 Sesja mentor coachingu – 60-minutowa sesja coachingowa z Trenerką Prowadzącą,
której przedmiotem jest rozwój Uczestnika jako Coacha oraz jego kompetencji
coachingowych, przygotowująca go do akredytacji ICF na poziomie PCC.

 Dziennik Coacha – refleksje i przemyślenia Uczestnika z poszczególnych modułów
szkoleniowych oraz pracy pomiedzy modułami.

 Praca własna w oparciu o proponowane ćwiczenia i rekomendowaną literaturę.

7
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INTUICYJNY COACH 
Harmonogram V edycji  
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Daty zjazdów i egzaminu ustnego na ICF PCC

Moduł I – 19.10.2018 (piątek) godz. 10:00-18:30
Moduł II – 30.11-01.12.2018 (piątek-sobota) godz. 9:30-18:30
Moduł III – 11-12.01.2019 (piątek-sobota) godz. 9:30-18:30
Moduł IV – 15 – 16.03.2019 (piątek-sobota) godz. 9:30-18:30
Egzamin on-line: dosłanie nagrań sesji do 15 kwietnia, wyniki do 15 maja 2019

Miejsce szkolenia
Warszawa. Dokładny adres podany zostanie na 4 tyg. przed I modułem

 1 dzieo szkolenia w grupie na sali

 Po spotkaniu: 

 Praca indywidualna uczestników prowadzenie własnych sesji coachingowych

 Jedna indywidualna  sesja obserwowana  0,5h on-line z instruktorem

 Sesja obserwowana z uczestnikami szkolenia

 Bibliografia

 2 dni szkolenia w grupie na sali

 Pomiędzy spotkaniami: 

 Praca indywidualna uczestników prowadzenie 
własnych sesji coachingowych

 Jedna indywidualna  sesja obserwowana  0,5h on-
line z instruktorem

 Jedna indywidualna sesja mentor coachingu 1h on-
line z instruktorem

 Sesja obserwowana z uczestnikami szkolenia

 Bibliografia

 2 dni szkolenia w grupie na sali

 Po spotkaniu: 

 Praca indywidualna uczestników 
prowadzenie własnych sesji 
coachingowych

 Jedna indywidualna sesja mentor 
coachingu 1h on-line z instruktorem

 Wybór sesji egzaminacyjnych

 Sesja obserwowana z uczestnikami 
szkolenia

 Bibliografia
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MODUŁ I – Autoportret Coacha

Moduł pierwszy jest grupowym mentor coachingiem.  Jego celem jest:

 odświeżenie i zagruntowanie Kodeksu Etycznego ICF oraz 11 Kluczowych Kompetencji 
zdefiniowanych przez ICF i ocenianych w procesie akredytacji. 

 kalibracja swoich kompetencji przez uczestników w stosunku do wymagań ICF na poziom PCC.

Moduł ten stanowi fundament spójności w rozumieniu coachingu przez uczestników o
różnym doświadczeniu i wcześniejszej edukacji. Na nim opiera się pogłębiająca praca w
mistrzostwie coachingowym w kolejnych modułach. Przed rozpoczęciem modułu pierwszego
wszyscy uczestnicy otrzymają do przeczytania opis Kodeksu Etycznego ICF oraz 11 Kluczowych
Kompetencji ICF.

Podczas tego modułu:

 uczestnicy pogłębią znajomość Kodeksu Etycznego ICF

 uczestnicy pogłębią znajomość 11 Kluczowych Kompetencji ICF

 prowadząca wyjaśni poziom minimalnych wymagań ww. kompetencji ocenianych przez ICF w 
procesie akredytacji na PCC i różnice w tych wymaganiach w stosunku do poziomu ACC. 

 podczas ćwiczeń uczestników, prowadząca wstępnie zaobserwuje poziom kompetencji uczestników 
w odniesieniu do wymagań ICF na poziom ICF PCC i udzieli informacji zwrotnej, który zostanie 
pogłębiony podczas indywidualnej sesji obserwowanej.

Logistyka:
 1 dzień szkolenia w grupie na sali: 7 godzin zegarowych

Po tym module a przed kolejnym: 
- Przeczytanie i zapamiętanie definicji coachingu ICF,

11 kompetencji ICF oraz Kodeksu Etycznego ICF
- Praca indywidualna uczestników: prowadzenie własnych

sesji coachingowych
- Sesja obserwowana z uczestnikami szkolenia
- Jedna indywidualna sesja obserwowana  0,5h on-line

z prowadzącą
- Bibliografia
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MODUŁ II – Coach w Superpozycji

Celem modułu jest sięgnięcie Coacha do swojej esencji jako człowieka, do miejsca, w którym 

ma  poszerzony dostęp do swojej intuicji, do swoich zasobów i możliwości – nazywanej w fizyce

kwantowej „Superpozycją”.

Podczas tego modułu uczestnicy:

 zagruntują się w „tu i teraz” i w swojej intencji, akceptacji siebie, klienta i tego, co się wydarza 
podczas sesji, zaufania do klienta, do siebie i procesu coachingowego. ICF definiuje tę kompetencję 
jako „obecność coachinowa”. Uczestnicy poznają i doświadczą różnicy pomiędzy demonstracją tej 
kompetencji na poziomie ACC i PCC.

 doświadczą i będą praktykować mocy połączenia z klientem z tego płynącej i jednocześnie jakości 
kompetencji zdefiniowanej przez ICF jako „Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta” 
na poziomie PCC .

 poczują poszerzanie się ich intuicji, która czerpie z tego połączenia i objawia się pytaniami 
sięgającymi sedna(kompetencja ICF) , poszerzającymi świadomość klienta (kompetencja ICF) i w 
efekcie transformującymi klienta jako człowieka, co jest misją coachingu, a demonstracja jej przez 
coacha jest oceniana na poziomie PCC i MCC.

 będą praktykować spontaniczną, intuicyjną rozmowę coachingową na poziomie PCC bez używania 
narzędzi.  Nauczą się obserwować i podążać za energią pola podczas sesji niezależnie, czy jest to 
sesja osobista czy telefoniczna zamiast kierowania się strukturą zastosowanego narzędzia 
coachingowego.

 będą ćwiczyć jak pogłębić cel wyrażony przez klienta na początku sesji, aby wspierać klienta w 
odkrywaniu tego celu jako portalu do osobistej ewolucji klienta jako człowieka – czyli 
kontraktowanie coachingu na poziomie PCC.

 będą ćwiczyć zakończenie coachingu, które zakorzenia świadomy rozwój klienta i rodzi działania, 
które klient prawdziwie chce podjąć, bo stanowią one pogłębienie i zakorzenienie procesu jego 
transformacji w jego codziennym życiu.
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Logistyka:
- 2 dni szkolenia w grupie na sali

Pomiędzy spotkaniami:
- Praca indywidualna uczestników prowadzenie własnych 

sesji coachingowych
- Jedna indywidualna sesja obserwowana
0,5h on-line z prowadzącą
- Jedna indywidualna sesja mentor coachingu
1h on-line z instruktorem
- Sesja obserwowana z uczestnikami szkolenia
- Bibliografia



MODUŁ III – Coach w Przestrzeni
Kreatywnej

Celem tego modułu jest poszerzenie rozmowy coachingowej osadzonej w jakości SUPERPOZYCJI” 

o prawopółkulowe, kreatywne portale otwierające i poszerzające dostęp klientów do swojej intuicji: 

rysunek intuicyjny, dźwięk, ciało, ruch, geografię energetyczną w coachingu.

 Tego rodzaje portale są szczególnie użyteczne w pracy w coachingu grupowym i tam, gdzie 
klientem jest system: zespół, rodzina, relacja. W coachingu indywidualnym oferują cenną 
alternatywę dla klientów, którzy w rozmowie coachingowej zataczają pętle. Uruchamiając „ciało” i 
„zmysły”, klient przeskakuje analityczny umysł i dociera do prawdy o sobie, odkrywczych, często 
zaskakujących odpowiedzi, które są zgodne z nim. Łączy się ze swoją intuicją, swoją 
podświadomością i nadświadomością. Poszerza dzięki temu świadomość (kompetencja ICF), dzięki 
której wychodzi z pętli i dokonuje transformacji jako człowiek (misja coachingu na poziomie PCC i 
MCC).

Podczas tego modułu uczestnicy:

 Doświadczą jak coaching wzbogacony sztuką i ruchem wspaniale wspiera proces integracji klienta 
na wszystkich trzech poziomach: duszy, umysłu i ciała.

 Poznają prawdziwość, głębokość oraz lekkość tak przebiegających procesów, w których połączenie 
z intuicją przebiega znacznie szybciej, skuteczniej i przyjemniej.

 Pogłębią obserwację pola energetycznego podczas sesji i umiejętność podążania za nim.

 Poddadzą refleksji, u jakiego rodzaju klientów i w jakich okolicznościach wartościowe będzie dla 
nich poszerzenie rozmowy coachingowej o ww. kanały dostępu.

 Zdecydują, czy któryś z tych portali rezonuje z nimi w ich naturalnym stylu i intencji pracy z 
klientem i wzbogacą o niego swój warsztat rozmowy coachingowej na poziomie początkującym.
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Logistyka:
- 2 dni szkolenia w grupie na Sali

Pomiędzy spotkaniami:
- Praca indywidualna uczestników prowadzenie własnych 

sesji coachingowych
- Jedna indywidualna sesja obserwowana 0,5h on-line z 

prowadzącą
- Jedna indywidualna sesja mentor coachingu 1h on-line z 

instruktorem
- Sesja obserwowana z uczestnikami szkolenia
- Bibliografia



MODUŁ IV  - Intuicyjny Coach 
w Relacji z Klientem 

Celem ostatniego, czwartego modułu jest integracja wszystkich odkryć z poprzednich modułów, 

efektem czego będzie osiągnięcie przez uczestników świadomości obejmującej: 

 Zrozumienie, dla kogo jestem coachem, kim są moi naturalni klienci: Z kim chcę pracować, nad 
czym i po co? Co wnoszę do moich klientów, co jest we mnie, co dopełnia moich klientów i służy im 
w rozwoju na tym etapie ich życia, w którym nasze połączenie im służy a ja wnoszę swoją 
prawdziwą esencję i realizuję się.

 Obserwacja, jaką relację tworzę z klientem obecnie i jaki mam potencjał tworzyć pracując ze 
„swoim naturalnym klientem” będąc w pełni sobą, w kontakcie ze swoją esencją:

- Jaka jest osobowość tej relacji?

- Jakie są jej zasoby, jakie są jej możliwości, potencjał?

- O czym ona marzy, czego potrzebuje?

- Co coach do niej wnosi, do jej osobowości, do jej jakości, do jej potencjału?

 Wydobycie i osadzenie świadomości swojego naturalnego stylu prowadzenia coachingu, w którym w 
pełni służę swoim klientom i realizuję się jako coach i jako człowiek.

 Zbudowanie osobistego planu swojej praktyki coachingowej, w której będę doświadczać w życiu 
tego, co wyżej opisane.
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Logistyka:
- 2 dni szkolenia w grupie na Sali

Po spotkaniu:
- Praca indywidualna uczestników - prowadzenie 

własnych sesji coachingowych
- Jedna indywidualna sesja mentor coachingu 1h on-line

z prowadzącą – wybór sesji egzaminacyjnych
- Sesja obserwowana z uczestnikami szkolenia
- Bibliografia



Jakie korzyści uzyska uczestnik
Programu Intuicyjny Coach?

W wyniku udziału Programie „Intuicyjny Coach” Uczestnik:

 Pozna i przećwiczy głębsze znaczenie 11 kluczowych kompetencji Coacha ICF.

 Będzie mieć świadomość, na jakim poziomie są obecnie jego kompetencje.

 Przygotuje się do egzaminu ustnego oraz pisemnego ICF Coach Knowledge Assessment
(CKA).

 Rozwinie swoje umiejętności i postawę w kierunku PCC i MCC.

W związku z tym podczas Programu Uczestnik również: 

 Pozna i zrozumie swoją esencję, dotrze do swoich naturalnych zasobów i rozwinie postawę
Coacha w „superpozycji”.

 Wzmocni umiejętność „bycia” w pełni obecnym w relacji z Klientem.

 Nauczy się pełnego dzielenia się z Klientem odpowiedzialnością za jego rozwój.

 Rozwinie umiejętność zadawania mocnych, głębokich pytań sięgających sedna po to,
by wspierać Klienta w przejściu na kolejny poziom świadomości.

 Przećwiczy i udoskonali uważne słuchanie siebie i Klienta.

 Nabierze zaufania do swojej intuicji, nauczy się świadomie z niej korzystać i 
dzielić się nią z Klientem.

 Doświadczy pracy z zaawansowanymi narzędziami coachingowymi, wspierającymi
integrację duszy, umysłu i ciała, opartymi na aktualnym międzynarodowym podejściu do
rozwoju.

 Pozna najnowsze teorie i modele wspierające rozwój Coacha.

 Nabierze pewności i lekkości w rozmowach z Klientami, praktykując uważność, obecność,
empatię, odwagę i zaufanie (do siebie i Klienta).

 Przedyskutuje i wzbogaci swoją wiedzę na temat możliwego podejścia do trudnych sytuacji
w pracy z Klientem, z zachowaniem zasad etyki.

 Pozna innych Coachów na podobnym poziomie zaawansowania, dzięki czemu nabędzie nowe
doświadczenia, przedyskutuje swoje podejście i otrzyma wsparcie.

Na koniec programu Uczestnik będzie gruntownie przygotowany do ubiegania się 
o akredytację  ICF PCC.
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Rekrutacja - warunki uczestnictwa
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Warunki uczestniczenia w programie:

 etyczna i współpracująca postawa, otwartość na wymianę i inny punkt widzenia, gotowość
do dzielenia się, szacunek i życzliwość do drugiego człowieka, pasja i zaangażowanie
w proces własnego rozwoju,

 praktyka własna: minimum 250 godzin, aby Uczestnicy mogli wzajemnie się dzielić swoim
doświadczeniem i pogłębiać swój już zaawansowany rozwój zamiast uczyć się podstaw,

 wcześniejsze ukończenie programu szkoleniowego z coachingu w wymiarze minimum
60 godzin. Program ten powinien być w zgodzie z zasadami ustalonymi dla programów
szkoleniowych z coachingu przez ICF, kształcić u Uczestników kompetencje coachingowe oraz
zasady etyczne w zgodzie ze zdefiniowanymi przez ICF. Pod tę kategorię podlega:

 Program szkoleniowy „Narodziny Coacha” Akademii Coachingu Evolution oraz wszelkie inne
programy zweryfikowane i zaaprobowane przez ICF na poziomie: ACTP, ACSTH, CCEU lub inny

zaakceptowany przez ICF w procesie akredytacji aplikanta na poziom ACC
i PCC.

 Inny: ponieważ w Polsce jest wielu coachów, którzy mają solidne podstawy oraz
praktykę opartą na fundamentach edukacji niezweryfikowanej przez ICF, za zgodą
ICF stworzyliśmy im w tym Programie możliwość dalszego rozwoju oraz
przygotowania do akredytacji ICF bezpośrednio na poziomie PCC. Oznacza to brak
konieczności otrzymania uprzednio akredytacji ACC lub ukończenia szkolenia
akredytowanego lub aprobowanego przez ICF.

W takim przypadku, program ukończonego przez nich wcześniej kursu zostanie zweryfikowany
przez Akademię Coachingu Evolution. Jeśli okaże się, że są podstawy
do zaakceptowania go jako fundament programu „Intuicyjny Coach” , to aplikant zostanie
zaproszony do uczestnictwa. Godziny jej/jego wcześniejszego szkolenia zostaną włączone do
ścieżki akredytacji coacha ACTP. Oznacza to, że godziny szkoleniowe i mentor coachingowe
programu „Intuicyjny Coach” wraz z godzinami szkoleniowymi w poprzednio odbytym programie
stanowić będą łącznie 125 lub więcej godzin szkoleniowych z coachingu oraz 10 lub więcej
godzin mentor coachingu wymaganych przez ICF na poziom PCC. Będą tym samym stanowić
podstawę do wydania certyfikatu ACTP (po zdaniu końcowego egzaminu ustnego).

Przed przyjęciem do Programu każdy kandydat otrzyma zaproszenie na rozmowę
z Trenerką Prowadzącą – Pauliną Barnaś
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Inwestycja
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 7 700 PLN netto + 23% VAT (wpłata zaliczki 1000 PLN przy zapisie)

Opłacając całość kursu do 30 września Uczestnik otrzyma 700 PLN netto rabatu i 
wówczas cena Programu to 7 000 PLN netto + 23% VAT.

W skład ceny wchodzą:

 udział w spotkaniach warsztatowych

 udział w sesjach obserwowanych

 udział w sesjach mentor coachingu

 podręcznik do każdego modułu i materiały szkoleniowe

 lista rekomendowanych pozycji książkowych, pogłębiających omawiane tematy

 przerwy kawowe i lunchowe podczas spotkań stacjonarnych

 egzamin ustny na poziom ICF PCC

 certyfikat ukończenia Programu

Cena obejmuje: 

 67 godzin szkoleniowych łącznie, w tym:

 7 dni szkoleniowych w kontakcie osobistym z prowadzącymi na sali, w tym 7 godzin mentor
coachingu grupowego

 3 indywidualne sesje obserwowane: każda sesja to: odsłuchanie przez prowadzącą 30 min sesji
Uczestnika, 30 minutowa indywidualna rozmowa ewaluacyjna z Uczestnikiem przez Skype lub
telefon (wykonywany przez Uczestnika), ewaluacja na piśmie – w odniesieniu do 11
kompetencji coachingowych i kodeksu etycznego ICF zgodnie z obowiązującym zasadami
egzaminacyjnymi przy użyciu markerów ICF PCC.

 3 indywidualne sesje mentor coachingowe: każda 60 minutowa  przez Skype lub telefon 
(wykonywany przez Uczestnika)

 Egzamin, ustna część egzaminu ICF PCC (tzw. Performance Evaluation) honorowane przez ICF
w ścieżce akredytacyjnej "ACTP".

 Materiały szkoleniowe
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Opinie Uczestników 
z poprzednich edycji
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Do programu bardzo dobrze przygotowane i bardzo 
wartościowe materiały.

Program świetnie przygotowany i prowadzony.

Połączenie praktyka - refleksja - wiedza, w doskonałej równowadze. 

Ćwiczenia - pozwoliły na przeżycie i doświadczenie czegoś nowego, 

zrobienie kolejnego kroku zarówno w rozwoju osobistym, jak i w 

doskonaleniu umiejętności coachingowych.

Szacunek do uczestnika, nauka prawdziwego coachingu z 

całym pięknem intuicji, emocji, duchowości.

[…]wartością dodaną Programu było dla mnie to, że nie tylko "wzrosłam" jako 

Coach, a przede wszystkim jako człowiek. Polecam ten Program każdemu, kto 

ceni wysoki poziom prowadzenia coachingu i w tym zakresie chce się 
doskonalić.
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Referencje

W 2017 roku ukończyłam szkolenie Intuicyjny Coach, przygotowujące do akredytacji ICF

na poziomie PCC współprowadzone przez Paulinę Barnaś i polecam je gorąco.

Paulina w niezwykle inspirujący sposób dzieli się z Uczestnikami swoim darem łączenia

analitycznego myślenia w praktyce coachingu z empatią i wrażliwością na drugiego człowieka, jego

emocje i potrzeby. Jako coach od dawna wykorzystuję pracę z integracją intuicji, emocji

i intelektu. Warsztat Intuicyjny Coach wzbogacił mój sposób pracy z klientami, zarówno tymi, którzy

mają szybki dostęp do intuicji jak i tymi, którzy do tej pory opierali się tylko na wnioskach

płynących z intelektu.

Szkolenie przygotowało mnie do egzaminów pisemnego i ustnego, które zdałam w pierwszym

podejściu z wysoką punktacją – dzięki ciągłemu skoncentrowaniu naszej pracy na doskonaleniu

kompetencji coacha ICF podczas warsztatów i superwizji.

Atmosfera i przestrzeń współtworzona przez Paulinę na szkoleniu zbudowały też wartościowe

relacje z Uczestnikami, z których czerpiemy nawzajem do dzisiaj.

Anna Augustyn

Executive Consultant & Coach ICF PCC

Największą wartością Programu „Intuicyjny Coach” była realna możliwość zdobycia nowych

umiejętności pracy coachingowej opartych na własnych wewnętrznych zasobach, takich

jak intuicja, uważność, rozpoznawanie i czytanie emocji oraz nauka tworzenia i wykorzystania pola

rezonansu powstającego w relacji coachingowej do budowania nowej świadomości klienta.

To, co wyróżnia podejście „Intuicyjnego coacha” to aspekt duchowości oraz holistyczne podejście

do rozwijania umiejętności coachingowych.

Aneta Stępień-Proszewska

Coach ICF PCC

13.07.2018
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Paulina Barnaś 
Trenerka Prowadząca

KOMPETENCJE COACHA, NAUCZYCIELA, EGZAMINATORA

„Intuicyjny umysł jest świętym darem, a racjonalny wiernym sługą. 
Stworzyliśmy społeczeostwo, w którym czci się sługę a zapomina o darze” 

– Albert Einstein

 Paulina Barnaś jest coachem akredytowanym przez ICF na poziomie PCC Professional Certified Coach. Od 2016
roku jest Partnerem w Akademii Coaching Evolution i przedstawilcielem w Polsce. Posiada ponad 1600 godzin
praktyki coachingowej indywidualnej, zespołowej i grupowej, referencje m.in. Philips, Citi, BZWBK, Pandora,
Novartis i wiele innych. Jest Certyfikowanym Egzaminatorem ICF.

 Głównym obszarem jej zainteresowania jest temat związany z odnajdywaniem swojej autentyczności w świecie 
intensywnych zmian. Prowadzi na ten temat autorskie warsztaty dla liderów i coachów oraz pisze artykuły związaną 
z tą tematyką (Lider w Świecie Zmian). Początkiem rozwoju tego podejścia było uczestnictwo w Programie 
Intuicyjny Coach, zorganizowanym przez Evolution Coaching Academy i prowadzonym przez Lilith Joannę Flanagan. 
Potem rozwijała je czerpiąc z innych koncepcji jak np.  Transformational Presence Alana Seala, U theory Otto 
Scharmera i innych. Podejście promowane przez Paulinę podnosi wagę uważności i obecności w dzisiejszym świecie 
jako źródła autentyczności, współpracy, kreatywności i innowacyjności. Przede wszystkim jednak, znaczenie ma 
fakt, że jakośd naszej obecności ma wpływ transformujący na klientów i ich życie.

 Drugim obszarem zainteresowania Pauliny jest podnoszenie kompetencji coachów i dbałośd o możliwie najwyższe 
standardy w pracy coachingowej z klientami. Paulina prowadzi kursy doszkalające dla coachów, przygotowujące do 
akredytacji na poziom PCC (Program Intuicyjny Coach) oraz sesje obserwowane i sesje mentorcoachingowe. Jest 
certyfikowanym egzaminatorem ICF. 

 Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach. Od ponad 9 lat prowadzi własną działalnośd
szkoleniową i coachingową (www.talentcenter.pl). Pracuje z osobami indywidualnie, jak również z zespołami,
prowadząc szkolenia i warsztaty z zakresu budowania relacji, komunikacji, współpracy, radzenia sobie w sytuacjach
licznych zmian, konfliktów czy stresu. Jest mentorem dla coachów w Polsce i za granicą. Prowadzi wykłady i zajęcia
dla studentów studiów podyplomowych w obszarach przywództwa osobistego, coachingu i mentoringu. Pisze
artykuły na temat przywództwa w wymiarze osobistym i zespołowym. Regularnie poszerza swoją wiedzę
i poszukuje inspiracji uczestnicząc w licznych warsztatach szkoleniowych i konferencjach w Polsce i za granicą.
Współpracuje z amerykaoskim Center for Transformational Presence A. Seala oraz brytyjskimi firmami The Mind
Gym i The Learning Curve. Jest Partnerem Evolution Coaching Academy.

 Paulina jest z wykształcenia lekarzem, absolwentką Wydziału Lekarskiego CMUJ w Krakowie. Ukooczyła również
podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii im. Leona Koźmioskiego w Warszawie.
Prywatnie jest żoną i mamą dwóch dorosłych synów.
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