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KONTR AKT  C OA CHIN GOWY  
 
 

Przedmiot kontraktu 

Niniejszy kontrakt zawarty pomiędzy Marcinem Sebastianem Rogowskim, zwanym dalej Coachem, a Coachee (klientem w procesie coachingowym) dotyczy sesji 
wstępnej do indywidualnego procesu coachingowego.  
Dane coachee 

1. Dane coachee (imię, nazwisko, e-mail, tel.):  
 

2. Dane firmy (do faktury): 

 

 

Zakres kontraktu 

Zakres usług Coacha obejmuje: 
1. merytoryczną pomoc w definiowaniu i osiąganiu zamierzonych celów  
2. odkrywanie dostępnych możliwości poprzez zadawanie pytań i ćwiczenia coachingowe 
3. współtworzenie planów działania 
4. udzielanie szczerego feedbacku 
5. motywowanie   
6. wskazywanie koniecznych działań. 
Zakres usług Coacha nie obejmuje: 
1. kontaktów i relacji pozamerytorycznych 
2. wykonywania przez Coacha zadań 
3. kontaktu z osobami trzecimi  
4. tworzenia pisemnych raportów, itp.  

Zasady etyczne 

1. W trakcie trwania indywidualnego procesu coachingowego Coach będzie przeprowadzał z Coachee szczere i osobiste rozmowy. Coach zobowiązuje się do 
zachowania poufności – żadne informacje otrzymywane od Coachee nie zostaną przekazane osobom trzecim, wykorzystywane w trakcie innych zadań, promocji, 
itp.  

2. Coach zobowiązuje się do respektowania kodeksu etycznego coachów ICF dostępnego na stronie: http://icf.org.pl/pl98,kodeks-etyczny-icf.html ). 

Odpowiedzialność 

1. Coachee, zdając sobie sprawę, że osiągnięcie zamierzonych celów zależy od niego samego, dołoży wszelkich starań, aby realizować ustalony wspólnie plan 
działania.   

Warunki 

1. Rezerwacja sesji następuje na podstawie przedpłaty całej kwoty za sesję na konto 92 1140 2017 0000 4402 1300 4753 Korporacja Umiejętności ARKA – Marcin 
Rogowski; ul. Jutrzenki 14; 32 – 091 Michałowice. 

2. Sesja odbywa się w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony drogą mailową. 
3. Czas sesji: uzgodniony mailowo 
4. Cena sesji: uzgodniona mailowo 
5. Forma kontaktu: osobista / Skype (niepotrzebne skreślić) 

Odwołanie sesji 

1. W przypadku odwołania sesji na mniej niż  48h przed planowanym terminem, Coachee pokrywa 50% należności za sesję.  
2. W przypadku odwołania sesji na mniej niż  24h przed planowanym terminem, Coachee pokrywa 100% należności za sesję. 

 

Coachee:            Coach: 

 


