
PROGRAM CERTYFIKOWANY

Szkoła Coachingu IBD-NMC to:

 najlepsza na polskim rynku  
oferta programowa dla coachów  
i menedżerów

 partnerstwo z najstarszą  
i największą w Europie szkołą  
coachingu – Noble Manhattan  
Coaching

 potrójna międzynarodowa  
akredytacja: NMC, IIC&M, ILM

 profesjonalni coachowie-prowadzący  
z udokumentowaną wieloletnią 
praktyką

COACHING FUNDAMENTALS 
CERTIFICATE (CFC)



DLA KOGO?

Coaching Fundamentals Cer-
tificate (CFC) to podstawowy 
kurs certyfikowany, adresowa-
ny do osób zainteresowanych 
ścieżką coachingu indywidual-
nego (personal/ life coaching) 
lub korporacyjnego (corporate/ 
executive coaching). 

Kurs umożliwia zdobycie mię-
dzynarodowej certyfikacji przy-
znawanej przez Noble Man-
hattan Coaching (CertNMC), 
Institute of Leadership & Mana-
gement (ILM) oraz International 
Institute of Coaching & Mento-
ring (IIC&M).

Program kursu obejmuje pod-
stawy niezbędne do wykorzy-
stywania umiejętności coachin-
gowych wewnątrz organizacji 
w roli coacha, jak też osoby 
zarządzającej procesami co-
achingowymi lub prowadzenia 
niezależnej praktyki coachin-
gowej na rynku. Kurs CFC jest 
pierwszym etapem ścieżki roz-
woju coacha – kolejne to Prac-
titioner Coach Diploma (PCD)  
i Executive and Corporate Coach 
Diploma (ECCD lub Certificate 
in Workplace Coaching (CWPC). 

Kurs można zrealizować także 
w formule nauki zdalnej.

ZAWARTOŚĆ KURSU

Szczegółowy opis kursu dostępny na: ibd.pl, noblemanhattan.pl 

 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów  
i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna), 

 3 indywidualne sesje mentorskie, będące weryfikacją nabytych umiejętności, 

 możliwość udziału w dodatkowych 3 dniach warsztatowych w ramach 
specjalnego pakietu Supervised Coaching Masterclass (Mistrzowskich Warsztatów 
Coachingowych z Superwizją) stworzonego z myślą o kursie CFC,

 dla każdego z uczestników możliwość wielokrotnego udziału w warsztatowej, 
3-dniowej części kursu (ponowny udział w części warsztatowej wymaga 
poniesienia jednostkowych kosztów związanych z wynajmem sal szkoleniowych, 
zakwaterowania i wyżywienia), 

 materiały do nauki własnej – podręcznik i przewodnik po kursie, 

 książka „Coaching koaktywny”, 

 tematyka warsztatów: 
– cztery filary coachingu 
– umiejętność słuchania w coachingu
– umiejętność zadawania pytań w coachingu
– model coachingowy TGROW 
– wartości 
– coaching w organizacjach 

 minimum 10 godzin coachingu praktycznego poza zajęciami, 

 indywidualny dziennik studenta. 



CERTYFIKATY I AKREDYTACJE

Coaching Fundamentals Certificate umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowej  
certyfikacji, przyznawanej przez następujące organizacje:

 Noble Manhattan Coaching (NMC) – poziom Certified Coach (NMC Cert),

 Institute of Leadership & Management (ILM) – poziom 3; wymagana dodatkowa 
opłata za członkostwo w ILM,

 International Institute of Coaching & Mentoring (IIC&M) – Accredited Practitioner 
Coach lub Certified at Work Coach: 
– spełnione wymagania edukacyjne (150 godzin kursu),
– certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
– udokumentowane godziny praktycznego coachingu do 50 wymaganych,
– 2 nagrane sesje coachingowe,
– 5 referencji od klientów coachingowych,
– rozmowa z Dyrektorem ds. Akredytacji IIC&M,
– dodatkowa opłata aplikacyjna i za proces akredytacji.

Supervised Coaching Masterclass to zaawansowany program nadzoru i kontroli przy-
gotowany specjalnie dla profesjonalistów związanych z coachingiem osobistym, executive 
coachingiem i coachingiem zespołowym oraz wszystkich zainteresowanych coachingiem 
indywidualnym.

Warsztaty stanowią uzupełnienie klasycznych, akredytowanych programów coachingo-
wych Noble Manhattan, takich jak CFC, PCD czy CWPC. Udział w nich daje dodatkową 
możliwość praktycznego udoskonalenia umiejętności coachingowych pod okiem wykwali-
fikowanego coacha – supervisora Noble Manhattan.

Dla studentów CFC specjalny pakiet 3 dodatkowych dni  
zajęć praktycznych!

WAŻNE

 Ukończenie kursu Coaching 
Fundamentals Certificate umożliwia 
udział w kursie Practitioner Coach 
Diploma po cenie pomniejszonej  
o 2 000 PLN za kurs CFC  
i z indywidualnie dopasowanym 
programem

 Kurs dostępny w formule otwartej  
i zamkniętej

 Kurs dostępny w języku polskim lub 
angielskim (formuła zdalna)

 Możliwość podjęcia kursu w formie 
stacjonarnej lub zdalnej

 Dożywotni dostęp do 
międzynarodowego serwisu 
społecznościowego  
Noble Manhattan Coaching  
Members Area www.nmcma.com



GŁÓWNI PROWADZĄCY

Aureliusz Leżeński – Dyrektor Szkoły 
Coachingu IBD-NMC i Działu Coachingu 
Systemowego w IBD, akredytowany trener, 
mentor i egzaminator Noble Manhattan 
Coaching, coach International Coaching 
Community, Master of NLP.

Prof. Olaf Żylicz –  psycholog 
organizacji i coach, akredytowany trener, 
mentor i egzaminator Noble Manhattan 
Coaching, konsultant IBD ds. projektów 
naukowych, Dyrektor Szkoły Biznesu 
Politechniki Warszawskiej, autor wielu
publikacji naukowych.
 

Marta Gabalewicz – akredytowany 
coach, trener i mentor Noble Manhattan 
Coaching, absolwentka wielu 
renomowanych szkół coachingu, konsultant 
HR, prowadzi wykłady w ramach studiów 
podyplomowych SWPS i PW. 

Kamila Koźbiał – coach, trener 
umiejętności biznesowych i rozwoju 
personalnego. Specjalistka ds. komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej w biznesie. 
Absolwentka Dziennikarstwa i Nauk 
Społecznych UW. Coach, trener i mentor 
Noble Manhattan Coaching.

Agnieszka Marczak-Czajka  
– psycholog, akredytowany coach, mentor, 
trener, egzaminator Noble Manhattan 
Coaching, Master of NLP, absolwentka 
Coach U’s Advanced Coaching Program, 
doświadczony konsultant HR.

Łukasz Wieczorek – akredytowany 
coach Noble Manhattan Coaching, IIC&M  
i ILM, praktyk biznesu, Członek Zarządu  
i Dyrektor ds. Akredytacji IIC&M  
w Polsce. Prowadzi coaching indywidualny 
i biznesowy oraz warsztaty coachingowe.

Pełne informacje o wszystkich 
prowadzących są dostępne 
na stronie internetowej.

SZKOŁA COACHINGU IBD-NMC

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Dział Programów Otwartych
tel.: +48 (22) 768 20 22
 +48 695 330 033 
e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl

ibd.pl
noblemanhattan.pl 

Biura Obsługi Klienta

ul. Panieńska 9 lok. 1, 03-704 Warszawa 
tel. +48 (22) 618 85 83
faks +48 (22) 618 51 59 

ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock 
tel. +48 (22) 782 78 87
faks +48 (22) 782 73 91

info@ibd.pl

Green Park Conference Centre 

ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock 
tel. +48 (22) 782 78 87, e-mail: recepcja@ibd.pl

Sienna Training Centre 

 ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa 
tel. +48 (22) 820 29 11, e-mail: rezerwacje@ibd.pl

osrodekszkoleniowy.pl


