
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

PRACTITIONER  
COACH DIPLOMA – PCD



DLA KOGO?

Practitioner Coach Diploma 
(PCD) – dyplomowy kurs co-
achingu, adresowany zarówno 
do osób zainteresowanych ścież-
ką coachingu indywidualnego 
(personal & executive coaching), 
jak i korporacyjnego (corporate  
& executive coaching), pragną-
cych rozwijać swoją praktykę co-
achingową oraz wykorzystujących  
w szerokim zakresie coaching we-
wnątrz organizacji. Jest to najbar-
dziej rozbudowany z dostępnych 
na rynku polskim i poza granica-
mi kraju program akredytujący 
coachów w międzynarodowym 
środowisku.

Kurs (PCD) opiera się na najnow-
szych metodach nauczania. Jest 
to program certyfikujący i akre-
dytujący uczestników kursu na 
coachów, zbliżony swoją formułą 
do studiów podyplomowych.

IBD Business School i NMC 
uwzględniają w programie kur-
su indywidualne doświadczenie 
uczestników (poprzez zastoso-
wanie procedury zatwierdzają-
cej wcześniejsze doświadczenia  
z obszaru coachingu, psychologii 
i NLP).

ZAWARTOŚĆ KURSU PCD

Szczegółowy opis kursu dostępny na stronie ibd.pl 

 11 dni warsztatów praktycznych  
– 3-dniowe szkolenie warsztatowe (Residential) prowadzone przez międzynarodowych 

coachów i trenerów posiadających wysoki poziom akredytacji coachingowej, 
– dodatkowe 8 dni warsztatowych w ramach specjalnego pakietu Supervised Coaching 

Masterclass (Mistrzowskich Warsztatów Coachingowych z Superwizją) stworzonego  
z myślą o kursie PCD  (w cenie!), 

 opieka mentora i indywidualne superwizje w trakcie trwania kursu; mentor prowadzi sesję  
ze studentem raz na 2 tygodnie (w sumie 6 godzin indywidualnego mentoringu 
prowadzonych przez akredytowanego senior coacha Noble Manhattan i IIC&M), 

 350 godzin nauki + 64 dodatkowe godziny warsztatowe z superwizją coachingową, 

 materiały do nauki własnej – podręcznik, przewodnik po kursie, warsztat, 

 książka „Coaching koaktywny” w wersji polskojęzycznej lub anglojęzycznej, 

 dożywotnia opieka własnego coacha, 

 Studdy Buddy – wzajemny coaching i zadania do wykonania, 

 5 prac pisemnych – zaliczeniowa, recenzja i 3 eseje na podstawie przeczytanych książek lub 
na zadany temat, 

 szkolenia i wykłady on-line – minimum 14-godzinnych sesji wykładowych prowadzonych 
przez doświadczonych coachów Noble Manhattan i IIC&M, 

 powyżej 50 godzin przeprowadzanego przez studenta indywidualnego coachingu, 

 pobyt i wyżywienie dla studenta (możliwość zakwaterowania wspólnie z osobą 
towarzyszącą), bezterminowa możliwość udziału w 3-dniowym kursie stacjonarnym  
(wg dostępności miejsc), odpłatność jedynie za wyżywienie i zakwaterowanie,

 dożywotni dostęp do zasobów artykułów o coachingu i materiałów w formie audio (mp3)  
z nagranymi sesjami, wykładami itp., 

 końcowy egzamin ustny.



CERTYFIKATY I AKREDYTACJE

Practitioner Coach Diploma umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowej certyfikacji, 
przyznawanej przez następujące organizacje:

 Noble Manhattan Coaching – poziom Practitioner Coach (NMC PC),

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

 International Institute of Coaching & Mentoring (IIC&M) –  Accredited Practitioner Coach: 
– spełnione wymagania edukacyjne (min. 150 godzin kursu),
– certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
– udokumentowane godziny praktycznego coachingu (min. 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.

 International Institute of Coaching (IIC&M) – poziom Accredited Senior Coach: 
– spełnione wymagania edukacyjne (min. 350 godzin kursu),
– certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
– udokumentowane godziny praktycznego coachingu (min. 750 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 przygotowany 
specjalnie dla profesjonalistów związanych z coachingiem osobistym, executive coachingiem  
i coachingiem zespołowym oraz wszystkich zainteresowanych coachingiem indywidualnym.

Warsztaty stanowią uzupełnienie klasycznych, akredytowanych programów coachingowych Noble 
Manhattan, takich jak CFC, PCD czy CWPC. Udział w nich daje dodatkową możliwość praktycznego 
udoskonalenia umiejętności coachingowych pod okiem wykwalifikowanego coacha – supervisora Szkoły 
Coachingu IBD-NMC.

Dla studentów PCD specjalny pakiet 8 dodatkowych dni  
zajęć praktycznych w cenie kursu!

WAŻNE

 Cena jest pomniejszona o 2 000 PLN 
opłaty za kurs CFC z indywidualnie 
dopasowanym programem

 Indywidualnie dopasowana ścieżka 
edukacyjna na bazie wcześniejszych 
doświadczeń uczestnika

 Możliwość skorzystania z dogodnego 
systemu ratalnego

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



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

GłóWNI PROWADZąCY  

Gerard O’Donovan – psycholog 
biznesu, założyciel i prezes Noble Manhattan 
Coaching, Fellow Coach i prezydent 
International Institute of Coaching w kadencji 
2009-2011, światowy autorytet w branży 
coachingowej.

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. 

Di McLanachan – trener, coach, mistrz 
praktyk NLP Noble Manhattan Coaching  
z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy 
z dużymi międzynarodowymi korporacjami. 
Autorka wielu  programów  szkoleniowych  
i publikacji specjalistycznych.

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.

David Miskimin – akredytowany trener, 
mentor i egzaminator Noble Manhattan 
Coaching, Master Coach International 
Institute of Coaching, posiada certyfikaty 
LCA, MCLC, Assoc CIPD, Mayers Briggs  
i 16PF Practitioner.

Pełne informacje o wszystkich 
prowadzących są dostępne 
na stronie internetowej.


