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ADRESACI 

Uczestnicy kursu mogą liczyć na:

• zindywidualizowane wsparcie w trakcie szkoleniowej części programu
(dzięki zaangażowaniu zespołu mentorów już na etapie szkolenia),

• kompleksową informację zwrotną i rekomendacje rozwojowe w trakcie
indywidualnych i grupowych sesji mentorskich,

• wymianę doświadczeń z grupą doświadczonych, praktykujących coachów,

• wskazówki i rekomendacje dotyczące konkretnych sytuacji pochodzących
z ich własnej praktyki zawodowej.

Pakiet certyfikacyjny jest przeznaczony dla osób, które traktują
coaching jako element swojej roli zawodowej i dążą do tego, by
oferować innym profesjonalne wsparcie.

Najbardziej skorzystają na nim osoby, które mają okazję prowadzić
coaching poza kontekstem szkolenia (pozwoli im to stosować
wnioski z sesji mentorskich w praktyce). Użyteczność programu nie
zależy natomiast od liczby zgromadzonych godzin coachingowych.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

• Ukończenie Modułów I-II The Art & Science of Coaching (ścieżka
ACTSH, akredytacja na poziomie ACC)

• Ukończenie Modułów I-IV The Art & Science of Coaching (ścieżka
ACTP, akredytacja możliwa na poziomie ACC lub PCC)

• Osoby, które ukończyły inne minimum 60-godzinne szkolenie
coachingoweg, mogą skorzystać z usługi mentoringu, które jest
niezbędne do certyfikacji w ICF ścieżką ACSTH lub ścieżką
Portfolio.

EFEKTY



Egzamin ustny realizowany w formie sesji coachingowej. Obserwowana

sesja telekonferencyjna z własnym klientem, podczas której

weryfikowana jest zgodność z profilem kompetencyjnym na poziomie

PCC ICF.

PROGRAM – CERTYFIKACJA ICF (ACTP)

MODUŁ V

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI ICF

MENTORING 
GRUPOWY 

2X2h

3 SESJE 
GRUPOWE

3 SESJE 
INDYWIDUALNE

EGZAMIN
1x1h

Sesje mentoringu grupowego wraz z uczestnikami pakietu
certyfikacyjnego. Terminy są ustalane indywidualnie wraz z mentorem.

Spotkania online, które obejmują rozmowę na temat rozwoju
zawodowego uczestników, przypomnienie i przegląd profilu
kompetencji coachingowych oraz doskonalenie umiejętności oceny
jakości rozmów coachingowych.

Sesje indywidualne obejmują bezpośrednią współpracę
z mentorem w odniesieniu do prowadzonych „na żywo” lub
nagrywanych sesji coachingowych.



ŚCIEŻKI AKREDYTACJI

Moduły I - IV (136 h, Solution-Focused
Coach Certification Program) są
traktowane jako Approved Coach Specific
Training Hours (ACSTH) co oznacza, że ich
absolwenci spełniają istotne dla certyfikacji
ICF kryterium ukończenia profesjonalnego
szkolenia coachingowego. Uczestnicy IV
modułów uzyskują międzynarodowy
certyfikat Erickson Professional Coach
(EPC).

Osoby, które zakończyły Moduły I - IV są
uprawnione do aplikowania o certyfikację
ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką
ACSTH.

MODUŁY I-IV MODUŁY I-V

Moduły I - IV + Certyfikacja Kompetencji
(154h, Solution-Focused Coach DIPLOMA
Program), posiadają najwyższy stopień
akredytacji ICF, umożliwiając uzyskanie
certyfikatu ICF w trybie Accredited Coach
Training Program (ACTP). Po zdaniu
egzaminu ustnego na koniec Certyfikacji
Kompetecnji (V moduł) uczestnicy uzyskują
międzynarodowy certyfikat Erickson
Certified Professional Coach (ECPC).

Po zdaniu egzaminu ustnego (moduł V)
uczestnicy są uprawnieni do aplikowani o
certyfikację ICF na poziomie PCC
uproszczoną ścieżką ACTP.

CERTYFIKACJA
ERICKSON
COACHING
INTERNATIONAL
(ECI):

CERTYFIKACJA
INTERNATIONAL
COACH
FEDERATION
(ICF):

MODUŁY I-II  

Moduły I-II (70 h, Solution-Focused Coach
Accreditation Program) są akredytowane
przez ICF jako Approved Coach Specific
Training Hours (ACSTH) co oznacza, że ich
absolwenci spełniają istotne dla certyfikacji
ICF kryterium ukończenia profesjonalnego
szkolenia coachingowego. Uczestnicy II
modułów + Certyfikacja Kompetencji ICF
uzyskują międzynarodowy certyfikat
Erickson Accredited Coach (EAC).

Osoby, które zakończyły Moduły I – II
+ Certyfikację Kompetencji ICF (V moduł) są
uprawnione do aplikowania o certyfikację
ICF na poziomie ACC ścieżką ACSTH.

Warunki uzyskania akredytacji: https://coachfederation.org/icf-credential

https://coachfederation.org/icf-credential


• Należy ukończyć co najmniej 60h szkolenia

coachingowego akredytowanego przez ICF (ACSTH lub

ACTP).

• Należy odbyć 10h mentoringu w ciągu minimum

3 miesięcy. Mentor Coach musi posiadać uprawnienia

na poziomie ACC i mieć ukończony pełny cykl

uprawnień (poprzez odnowienie) lub posiadać PCC lub

MCC.

• Należy nagrać jedną sesje wraz z transkrypcją.

• Należy wykazać 100h doświadczenia coachingowego

(z czego 75 musi być opłaconych) dla minimum

8 klientów. Co najmniej 25 z tych godzin (płatnych lub

niepłatnych) musi mieć miejsce w ciągu 18 miesięcy

przed złożeniem wniosku o ACC.

• Należy rozwiązać test online (ICF Credentialing Exam).

• Należy ukończyć całkowite szkolenie coachingowe

akredytowane przez ICF (ACTP).

• Należy wykazać 100h doświadczenia coachingowego

(z czego 75 musi być opłaconych) dla minimum

8 klientów. Co najmniej 25 z tych godzin (płatnych lub

niepłatnych) musi mieć miejsce w ciągu 18 miesięcy

przed złożeniem wniosku ACC.

• Należy rozwiązać test  online (ICF Credentialing Exam).

• Należy ukończyć co najmniej 125h szkolenia

coachingowego akredytowanego przez ICF (ACSTH lub

ACTP).

• Należy odbyć 10h mentoringu w ciągu minimum

3 miesięcy z certyfikowanym coachem na poziomie PCC

lub MCC.

• Należy nagrać dwie sesje wraz z transkrypcją.

• Należy wykazać 500h doświadczenia coachingowego

(z czego 450 musi być opłaconych) dla minimum

25 klientów. Co najmniej 50 z tych godzin (płatnych lub

niepłatnych) musi mieć miejsce w ciągu

18 miesięcy przed złożeniem wniosku o PCC.

• Należy rozwiązać test  online (ICF Credentialing Exam).

• Należy ukończyć całkowite szkolenie coachingowe

akredytowane przez ICF (ACTP).

• Należy wykazać 500h doświadczenia coachingowego

(z czego 450 musi być opłaconych) dla minimum 25

klientów. Co najmniej 50 z tych godzin (płatnych lub

niepłatnych) musi mieć miejsce w ciągu 18 miesięcy

przed złożeniem wniosku o PCC.

• Należy rozwiązać test  online (ICF Credentialing Exam).

• Należy ukończyć co najmniej 200h szkolenia

coachingowego akredytowanego przez ICF (ACSTH,

ACTP lub CCE).

• Należy odbyć dodatkowo 10h mentoringu w ciągu

minimu 3 miesięcy (nie może to być ten sam mentoring,

który był zastosowany do poprzedniej aplikacji). Mentor

Coach musi posiadać uprawnienia na poziomie MCC.

• Należy obecnie posiadać (lub w przeszłości posiadać)

certyfikat na poziomie PCC.

• Należy nagrać dwie sesje coachingowe wraz

z transkrypcją.

• Należy rozwiązać test online (ICF Credentialing Exam).

• Należy wykazać 2500h doświadczenia coachingowego

(z czego 2250 musi być opłaconych) dla minimum 35

klientów.



CERTYFIKACJA KOMPETENCJI ICF

Zbieranie doświadczenia:

Mamy obowiązek rejestrować swoje godziny doświadczenia, wg wzoru ICF Client Coaching Log. Podczas aplikacji o certyfikat w ICF, nie mamy obowiązku

przesyłać tabeli do weryfikacji (ICF nie chce przetwarzać danych klientów.). Zamiast tego, przy wypełnieniu aplikacji o certyfikat składa się oświadczenie

zapewniające o zgromadzeniu wymaganego doświadczenia. ICF zastrzega jednak, że może przeprowadzić audyt i sprawdzić, czy rzeczywiście jest

udokumentowane doświadczenie. Klienci muszą być poinformowani o tym, do jakich celów gromadzimy ich dane i muszą wyrazić zgodę na ich

przetwarzanie. To obowiązywało zawsze, ale w związku z RODO, warto więc mieć tę zgodę potwierdzoną na piśmie.

Szczegółowe zasady rozliczania godzin przez ICF są dostępne na stronie ICF Global, pod adresem: https://coachfederation.org/experience-requirements

Aplikowanie o akredytację (warunki na poprzednim slajdzie):

• Należy złożyć aplikację on-line do ICF Global o przyznanie akredytacji: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/how-to-apply (ICF w ciągu

czterech tygodni rozpatrzy aplikację).

• Po rozpatrzeniu aplikacji ICF prześle link na e-mail do rozwiązania testu - ICF Credentialing Exam. Egzamin składa się z 81 pytań opartych na

scenariuszach, które sprawdzają wiedzę kandydata na temat kluczowych kompetencji ICF i ich sposobu zastosowania w realnych rozmowach

coachingowych. Na wypełnienie testu mamy 3 godziny. Każde pytanie zawiera cztery opcje odpowiedzi. Dla każdej pozycji należy wybrać najlepszą

i najgorszą odpowiedź spośród przedstawionych. Mamy 60 dni na zaplanowanie i zdanie egzaminu.

• Przykładowe pytania podczas egzaminu: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/credentialing-exam-content#sample-questions

• Więcej informacji o egzaminie: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/new-icf-credentialing-exam

• Po zaliczeniu ICF Credentialing Exam wiedzy przyznawana jest akredytacja coacha ICF na wybranym wcześniej poziomie.

https://coachfederation.org/app/uploads/2017/12/ICFClientCoachingLogTemplate-4.xls
https://coachfederation.org/experience-requirements
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/how-to-apply
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/credentialing-exam-content#sample-questions
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/new-icf-credentialing-exam


I spotkanie online

25 października 2022

17:00 – 19:00

dr Maciej Świeży

Sesje mentoringowe
grupowe

Terminy ustalane są 
indywidualnie

II spotkanie online

Edycja 9: 24 maja 2021

17:00 – 19:00

Egazmin

Terminy ustalane są 
indywidualnie

dr Maciej Świeży, Jo-Ann Harris

Sesje mentoringowe
indywidualne

Terminy ustalane są 
indywidualnie

TERMINY I CENY

4 600 PLN + 23% VAT

Cena standardowa

(5 658 PLN brutto)

3 900 PLN + 23% VAT*

Rabat 700 PLN

(4 797 PLN brutto)

PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA

Koszt udziału obejmuje:

• Mentoring grupowy – spotkania online (2x2h);

• Mentoring – 3 sesje grupowe, 3 sesje indywidualne;

• Egzamin na poziomie PCC;

• Międzynarodowy certyfikat Certified Professional Coach (ECPC).

• Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie
ACTP;

• Możliwość aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC
uproszczoną ścieżką ACTP.

dr Maciej Świeży

*Rabat w wysokości 700 PLN + 23% VAT, dla osób które dokonają zapisu i płatności 
maksymalnie w ciągu roku od ukończenia Modułów I – IV (Cena pakietu 3 900 PLN + 23% 
VAT)

Program odbywa się 2-3 razy w ciągu roku.



OSOBA DO KONTAKTU

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development

Coach | Trener  

Izabela.dolegiewicz@wszechnica.uj.pl

506 006 087

12 424 08 50

www.wszechnica.uj.pl

WSZECHNICA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SP. Z O.O.

ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków

https://www.linkedin.com/school/3352733/
https://www.facebook.com/Wszechnica/

