
Professional
Coaching

Program z międzynarodowymi wykładowcami
i praktycznym wsparciem tutora!

wsparcie na drodze do mistrzostwa
w coachingu i  przygotowanie
do akredytacji PCC
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Kingmakers™ Academy: Professional Coaching

Szanowni Państwo, w imieniu zespołu Kingmakers mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia 
udziału w  kolejnej edycji programu Professional Coaching w Kingmakers™ Academy.

Naszym celem jest dostarczanie praktycznej wiedzy, aby wspierać coachów na drodze do osiągania 
mistrzostwa i rozwijania w pełni swojego potencjału. Program kierujemy do praktykujących coachów, 
którzy są gotowi przyglądać się sobie w pracy i w bezpiecznym środowisku mądrze weryfikować
i rozwijać swoje kompetencje oraz postawę. Źródłem tej weryfikacji będzie zarówno doświadczenie 
prowadzących, benchmarki do różnych stylów coachingowych, jak i feedback od współuczestników.

Program Professional Coaching powstał na bazie naszych wieloletnich doświadczeń oraz wkładu 
całego zespołu składającego się z praktyków coachingu biznesowego pod kierunkiem executive 
coacha Anny Pyrek MCC ICF. Opiera się o kodeks etyczny, standardy i kompetencje, dzięki czemu 
umożliwia akredytację w trzech kluczowych organizacjach certyfikujących coachów: ICF, EMCC oraz 
Izby Coachingu.

Do współprowadzenia programu zaprosiliśmy doświadczonych coachów takich jak Bartosz Berendt, 
MCC oraz Paulina Barnaś, PCC i Linnea Birkenhof. Zapraszamy do wzięcia udziału w najnowszej edycji 
programu Professional Coaching!

A N N A  P Y R E KS Z Y M O N  H E R B E Ć
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osób, które są już profesjonalnymi coachami i szukają wsparcia w dalszym rozwoju,·

coachów, którzy chcą sięgnąć po kolejny poziom akredytacji na poziomie PCC·

Wymagana praktyka coachingowa uczestników na poziomie 200 godzin

Professional Coaching to program dla:

Program Professional Coaching
Wsparcie na drodze do mistrzostwa w coachingu

i przygotowanie do akredytacji PCC

Professional Coaching to kompleksowy, intensywny program doskonalenia coachingu tworzony
i realizowany przez renomowanych wykładowców MCC i PCC. Co go wyróżnia?

Intensywna formuła opracowana z myślą o coachach, którzy cenią sobie indywidualne 
podejście - ponad 60 godzin zajęć, w tym: warsztaty online oraz stacjonarne, webinary, 
indywidualne oraz grupowe superwizje.

Merytoryka zajęć opracowana na bazie doświadczenia praktyków o najwyższym stopniu 
akredytacji ICF MCC - Ani Pyrek i Bartosza Berendta.

Praktyczne materiały szkoleniowe w formie online oraz tradycyjnej.

Bilans wejścia realizowany przy wsparciu Tutora i pogłębiona informacja zwrotna 
dotycząca stylu i umiejętności coachingowych.

Dostęp do klientów poprzez udział w Giełdzie Klientów i Karuzeli coachingowej 
ułatwiający praktykę podczas kursu.

Indywidualna praca z Tutorem wspierająca odkrywanie własnego potencjału, mocnych 
stron i talentów oraz wykorzystanie ich w codziennej pracy.
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Jaki jest ich styl coachingowy i jak ważna jest tożsamość coacha w codziennej pracy z klientami?·

Jak zdefinować swój unikalny styl coachingowy i jak kształtować swoją tożsamość zawodową?·

Czym jest coaching systemowy i jak doprowadza do podejmowania decyzji?·

Kiedy i jak stosować testy psychometryczne w coachingu?·

Na czym polega coaching PCC i jak zdefiniowane są kompetencje coacha na tym poziomie?·

Jak prowadzić transformujący caoching oparty o uwazność i pogłębioną obecność?·

Jak tworzyć i stosować modele i techniki coachingowe na tym poziomie kompetencji?·

Jak facylitować zmianę i przeprowadzać przez nią klientów?·

Uczestnicy programu dowiedzą się:

Program bezkonkurencyjny
na polskim rynku!

Anna Rajtar-Klepuszewska, PCC
Absolwentka programu Professional Coaching

Kingmakers pomogli mi zrozumieć, że mistrzostwo
w coachingu to stan, w którym z pokorą i swobodą można 
usiąść przed klientem i rozmawiać z nim przez godzinę, 
utrzymując go w centrum uwagi. Dzięki wsparciu, które 
otrzymałam udało mi się zdobyć akredytację oraz 
praktykę, która sprawiła, że teraz świetnie odnajduję się 
w różnych sytuacjach z klientami.



2021 © Kingmakers™ All Rights Reserved 5

Dwa 2-dniowe spotkania oraz jedno 5-godzinne spotkanie, wszystkie w kameralnych 9-osobowych 
grupach, prowadzone przez dwóch trenerów coachingu akredytowanych w ACC oraz ICF PCC / 
MCC. Podczas warsztatów uczestnicy poznają zagadnienia, techniki i narzędzia coachingowe, 
otrzymują informację zwrotną oraz mentor coaching.

·

7 spotkań online poświęconych omówieniu i doskonaleniu kompetencji coachingowych oraz 
standardów wyznaczonych przez ICF, EMCC oraz Izbę Coachingu.

·

Pracę w parach (study buddy) w rolach coach-klient przeznaczaną na wymianę doświadczeń, 
wzajemną superwizję i ćwiczenie technik w rolach coach/klient.

·

Indywidualne wsparcie Tutora jeszcze przed 1 warsztatem oraz podczas całego programu.·

3 superwizje prowadzone przez certyfikowanych coachów.·

2 interwizje grupowe.·

Dostęp do klientów poprzez udział w Giełdzie Klientów oraz Karuzeli Coachingowej.·

Zaproszenie do wzięcia udziału w Dniu Absolwenta – oficjalnym zakończeniu programu oraz 
bonusowym webinarze o tematyce coachingowej.

·

Professional Coaching gwarantuje kompleksowe wsparcie
i indywidualne podejście
Ponad 60 godzin zajęć z doświadczonymi coachami - w wygodnej formule blended learning. 
Angażujące formy nauczania stacjonarnego i online, między innymi:

Stempel jakości od Kingmakers
i punkty do akredytacji!

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma praktyczne 
przygotowanie do akredytacji – kodeks etyczny
i kompetencje coacha (według ICF, EMCC oraz Izby 
Coachingu).

Uczestnicy Professional Coaching uzyskują 60 punktów, 
czyli godzin edukacji coachingowej, wymaganych do 
indywidualnej certyfikacji.
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Bartosz Berendt, MCC
Certyfikowany Coach i Superwizor Coachingu Izby Coachingu, Master 
Certified Coach (MCC) certyfikowany przez International Coach Federation 
(ICF). Od 2006 roku prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u 
progu ważnych, życiowych zmian takich jak zmiana pracy, awans, rozwój 
własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli zawodowej lub osobistej.  
Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów,
a swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów m.in. 
Robert Dilts, Richard Bolstad, Sarah Peyton i John Scherer.

Anna Pyrek, MCC
Partner Zarządzający Kingmakers oraz szef merytoryczny edukacji 
coachingowej i przywódczej, Master Certified Coach (MCC) certyfikowana 
przez International Coach Federation (ICF). Przywództwo i zarządzanie to 
jej pasja. Od 15 lat prowadzi programy wspierające zespoły zarządzające 
polskich i międzynarodowych organizacji oraz programy Executive 
coachingu dla najwyższej kadry zarządzającej. W prowadzonych projektach 
wykorzystuje różne formy pracy (diagnostyka indywidualna, zespołowa, 
warsztaty oparte na konkretnych modelach przywództwa, strategiczne gry 
biznesowe) i sięga po te, które najlepiej odpowiadają aktualnym i przyszłym 
potrzebom jej Klientów.

Prowadzący w  programie
Professional Coaching

Paulina Barnaś, PCC
Professional Certified Coach (PCC), certyfikowana przez International 
Coaching Federation (ICF). Od ponad dekady pracuje jako akredytowany 
coach, od kilku lat prowadzi superwizje i szkolenia dla coachów, jest również 
egzaminatorem ICF. Ucząc profesjonalnego coachingu, zwraca szczególną 
uwagę na jakość obecności coacha w relacji z Klientem. W tym duchu 
pracuje również z liderami i zespołami, wspierając ich indywidualnie oraz 
prowadząc sesje coachingu zespołowego i warsztaty szkoleniowe. W swojej 
pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z międzynarodowych 
korporacji, gdzie przez 17 lat zajmowała się zarówno obszarami związanymi 
bezpośrednio z biznesem, jak i szkoleniami oraz rozwojem ludzi.
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Skontaktuj się z nami pisząc na  adres email: jan.grzanka@kingmakers.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem rezerwacji pod adresem email jan.grzanka@kingmakers.pl.

Zarezerwuj swoje miejsce
w programie Professional Coaching



www.kingmakers.academy


