
I. Coaching –  indywidualne spotkania z  profesjonalnym coachem, które mają na celu wsparcie klienta w dążeniu do założonego celu. 

Lp. Coach Obszary pracy coacha Cena w pakiecie dla 
Inkubowanego , 
zgodnie z 
Cennikiem (zał. Nr 
1 Regulaminu KKIP) 

Cena poza 
pakietem 

Zasady prowadzenia 
procesu 
coachingowego 

Procedura udostępniania 
usługi 

1. Elżbieta Barciak  

 
 
email: 
elzbieta.barciak@op.pl 
tel. 607 670 013  

rozwoju osobistego (life coaching)  
Przeznaczony jest dla klientów indywidualnych na każdym 
etapie życia, którzy pragną realizować swoje cele osobiste i 
zawodowe. 
Ten rodzaj coachingu oparty jest na założeniu, że każdy 
człowiek realizować chce własne cele, zgodnie z 
wyznawanym systemem wartości. Zadaniem coacha jest 
pomoc klientowi w określaniu planów życiowych zgodnie z 
najważniejszymi dla klienta wartościami. Coach towarzyszy 
klientowi w realizacji wybranych celów, poprzez budzenie w 
nim przekonania, że w nim znajdują się najcenniejsze 
zasoby niezbędne do podążania obraną drogą. W 
konsekwencji doprowadzić ma to do przejęcia przez klienta 
pełnej odpowiedzialności za własne postępowanie i rozwój.  

 
150 zł/ 1 sesja 

 
200 zł/1 sesja 

  
Czas trwania sesji: max 
1,5h (zegarowe) 
Ilość sesji: max 8-9  
Odstępy między sesjami: 
2-3 tyg. 
W cenie zawarte są:  
dodatkowe zadania 
przesyłane klientowi  
drogą mailową, 
konsultacje między sesjami 
poprzez komunikację  
internetową.  
Miejsce prowadzenia 
sesji: Kędzierzyn- Koźle, 
KKIP 

Kontakt poprzez sekretariat 
KKIP lub indywidualny.  
 
  

rozwoju menadżerskiego  (business 
coaching) 
 Jego celem jest wsparcie klienta w doskonaleniu 
wybranych kompetencji niezbędnych do realizacji 
wyznaczonych planów zawodowych, a w rezultacie rozwoju 
kariery zawodowej. Sesje coachingowe ściśle wiążą się z 
tematami wykonywanej pracy i jej przebiegiem. Z jednej 
strony służą podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu 
wybranych kompetencji w celu zwiększenia zawodowej 
efektywności. 

 

zawodowym (career coaching) 
 Jego celem jest odnalezienie w zasobach klienta stabilnych 
fundamentów, na których budować będzie pracę 
zawodową. Coach pomaga w kierowaniu kariery 
zawodowej w oparciu o wyznawane wartości klienta.  
Career coaching umożliwia obiektywną ocenę aktualnej 
sytuacji zawodowej i wskazanie ewentualnych możliwości 
rozwoju bądź jego zagrożeń.  

 

 


