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DLA KOGO? 

Dla Ciebie, jeśli jesteś doświadczonym coachem  
i chcesz włączyć PCM® do prowadzonych przez 

Ciebie sesji coachingowych. 

 
CO ZYSKASZ? 

• możliwość wykorzystania PCM® w Twojej 
pracy coachingowej – do jeszcze 
skuteczniejszego prowadzenia klientów  
w procesie zmiany, z wykorzystaniem 
wiedzy płynącej z ich profilu 

• możliwość zakupu kwestionariuszy PCM® 
bezpośrednio od polskiego przedstawiciela 

• licencję na wykorzystywanie PCM® w pracy 
coachingowej 

• międzynarodowy certyfikat „PCM® Coach” 

• 22,25 godzin CCE uznawanych przez ICF 

 
| warunkiem udziału w warsztacie jest ukończenie 

szkoły coachingu (studiów podyplomowych) 
poświadczone certyfikatem (dyplomem) | 

DLA KOGO? 

Dla Ciebie, jeśli jesteś konsultantem, managerem 
i/lub trenerem i chcesz włączyć PCM®  

do prowadzonych procesów rozwojowych. 

 
CO ZYSKASZ? 

• możliwość wdrażania PCM® w Twoich 
projektach szkoleniowo-doradczych  
i uczenia całości lub wybranych elementów 
modelu w realizowanych programach 
rozwojowych, aby podnieść ich jakość 

• możliwość zakupu kwestionariuszy PCM® 
bezpośrednio od polskiego przedstawiciela 

• licencję na prowadzenie warsztatów PCM® 

• międzynarodowy certyfikat „PCM® Trener”,  
a jeśli niezależnie posiadasz certyfikat  
szkoły coachingu, to również „PCM® Coach” 

• dostęp do wszystkich licencjonowanych 
materiałów szkoleniowych: scenariuszy 
szkoleń, materiałów szkoleniowych, 
prezentacji, manuali trenerskich 
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TERMIN: 28-29 MAJ 2020 MIEJSCE: WARSZAWA 

 

 

Warsztat certyfikacyjny przygotuje Cię do prowadzenia sesji informacji zwrotnych. Pierwszego dnia 

poznasz niuanse pracy z kwestionariuszem, a także specyficzne sytuacje podczas omawiania profilu. 

Przećwiczysz również udzielanie informacji zwrotnej oraz fragment pracy z wykorzystaniem modelu. 

Ostatniego dnia czeka Cię natomiast wspaniała przygoda: egzamin certyfikacyjny na coacha PCM®! 

 

 

 

PROWADZĄCY: 

I dzień + superwizja: Agnieszka Woś-Szymanowska - certyfikowany trener i coach PCM®,  

II dzień (egzamin): Mickael Dufourneaud – certyfikowany Master Trener PCM®. 

 

| II dzień warsztatu prowadzony jest w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski | 

 

 

 W CENIE WARSZTATU: 

• materiały szkoleniowe PCM® dla coachów; 

• 3 kwestionariusze PCM® do wykorzystania; 

• sesja egzaminacyjna i certyfikat PCM® Coach  

             (pod warunkiem pomyślnego zdania egzaminu) 

• 3 h superwizji pracy z PCM 

• przerwy kawowe. 

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i lunchu. 
 

 

CO ZYSKASZ? 

• Włączysz do Twojej praktyki zawodowej świetne narzędzie 

zwiększające skuteczność osobistą i zawodową. 

• Zyskasz doskonały wyróżnik na rynku coachów. 

• Otrzymasz licencję na korzystanie z PCM®  

w Twojej pracy coachingowej. 

• Dołączysz do polskiej społeczności konsultantów PCM®,  

jako jedna z pierwszych osób (II edycja w Polsce!). 

• W cenie warsztatu otrzymasz 3 kwestionariusze PCM®  

oraz 3 godziny superwizji pracy z PCM®. 

WARSZTAT CERTYFIKACYJNY PCM DLA COACHÓW 

Limit miejsc: 6 osób 

Koszt: 

4200 zł netto | 5166 zł brutto 

* Koszt analogicznego szkolenia w  

Kahler Communication Europe: 1500 Euro netto 
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TERMIN: 22-26 CZERWIEC 2020 MIEJSCE: WARSZAWA 
                                   + 2 sesje online |zoom|:  

                                                        19 maj 14:00-17:00  

                                               02 czerwiec 14:00-17:00 

 

Warsztat certyfikacyjny przygotuje Cię do samodzielnego prowadzenia warsztatów PCM 1 i PCM 2,  

a także ich elementów oraz do wykorzystywania PCM® w Twojej pracy szkoleniowo-doradczej.   

Zobaczysz, jak prowadzić warsztaty PCM®, rozwiejesz swoje wątpliwości i będziesz mieć okazję zapytać 

doświadczonego Master Trenera PCM® o wszystko, co Cię nurtuje w związku z modelem i pracą z nim. 

Ostatniego dnia czeka Cię natomiast wspaniała przygoda: egzamin certyfikacyjny na trenera PCM®! 

 

CO ZYSKASZ? 

• Włączysz do Twojej oferty programy szkoleniowo-

doradcze wykorzystujące świetne narzędzie zwiększające 

skuteczność osobistą i zawodową. 

• Zyskasz doskonały wyróżnik na rynku szkoleniowym. 

• Otrzymasz licencję na korzystanie z PCM® w Twojej pracy 

konsultanta i trenera. 

• Dołączysz do polskiej społeczności konsultantów PCM®, 

jako jedna z pierwszych osób (II edycja!). 

• Otrzymasz 10 kwestionariuszy PCM®. 

• Uzyskasz dostęp do wszystkich licencjonowanych 

materiałów szkoleniowych PCM® (zgodnie z cennikiem). 

 

 
PROWADZĄCY: 

Mickael Dufourneaud – certyfikowany Master Trener PCM®  

 
| warsztat prowadzony jest w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski | 

 

 
W CENIE WARSZTATU: 

• materiały szkoleniowe: manuale trenerskie PCM 1 i PCM 2; 

• 10 kwestionariuszy PCM® do wykorzystania; 

• sesja egzaminacyjna i certyfikat PCM® Trener  

             (pod warunkiem pomyślnego zdania egzaminu) 

• przerwy kawowe. 

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i lunchu. 

WARSZTAT CERTYFIKACYJNY PCM DLA TRENERÓW 

Limit miejsc: 6 osób 

Koszt: 

12500 zł netto | 15375 zł brutto 
* Koszt analogicznego szkolenia w  

Kahler Communication Europe: 3800 Euro netto 
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Mickaël Dufourneaud: Master Trainer PCM® 
Dyrektor Operacyjny Kahler Communication Europe 
 
> certyfikowany Master Trainer Process Communication 
Model® - szkoli trenerów i coachów PCM na całym świecie 
 
> certyfikowany superwizor i Executive Coach 
 
> NLP Master Practitioner  
 
> Management & Wellness Coach 
 
> przeszkolił ponad 10 000 osób na 5 kontynentach 

 

Agnieszka Woś-Szymanowska: konsultant biznesowy, psycholog  
przedstawiciel Process Communication Model na Polskę 
 
> certyfikowany coach i trener PCM® 
   (PCM Train the trainers, Kahler Communication Europe) 
 

> certyfikowany trener biznesu 
   (Akademia Trenerów Biznesu, Kontrakt OSH) 
 

> certyfikowany coach 
   (Practitioner Coach Diploma, Noble Manhattan Coaching) 
 

> praktyk Analizy Transakcyjnej 
   (ponad 700h szkoleń w nurcie AT, regularna superwizja) 
 

> od 2010 r. prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą reDECYZJA  
 

 

 

Wszystkie warsztaty PCM są wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i możliwe jest pozyskanie 
dofinansowania na udział w nich! 

Interesuje Cię opcja dofinansowania udziału w warsztatach? Zapytaj o szczegóły! 
 

 

 
Chcesz się zapisać? A może masz jeszcze jakieś pytania? Dzwoń lub pisz śmiało: 

agnieszka@pcmpolska.pl   |   +48 501 844 827  

O TRENERACH 

DOFINANSOWANIE WARSZTATÓW 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA 

mailto:agnieszka@pcmpolska.pl

