UMOWA COACHINGOWA

zawarta w dniu ………………………………………………. w ……………………………………………….

pomiędzy:
……………………………………………….……………………………………………….,
zwaną dalej Coachem
a
……………………………………………….……………………………………………….,
zwaną/zwanym dalej Klientem.

§1
Ramy procesu coachingowego
1. Strony umawiają się na proces coachingowy obejmujący +/- …………… sesji, realizowanych w formie spotkań
na żywo, przez telefon lub komunikator (np. Skype, WhatsApp).
2. Pojedyncza sesja trwać bedzie …………… minut.
3. Sesje będą się odbywały co +/- 2 tygodnie, jednak nie rzadziej niż co miesiąc i nie częściej niż raz na tydzień.
4. W przypadku odwołania/zmiany terminu sesji Klient oraz Coach zobowiązują się do powiadomienia drugiej
strony z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Powiadomienie powinno mieć charakter mailowy lub
telefoniczny.
a. W przypadku odwołania/zmiany terminu sesji coachingowej w czasie krótszym niż 24 godzin przed jej
datą przez Klienta, zobowiązuje się on do zapłaty pełnego wynagrodzenia za odwołaną sesję
coachingową na zasadach określonych w pkt. 7.
b. W przypadku odwołania/zmiany terminu sesji coachingowej w czasie krótszym niż 24 godzin przed jej
datą przez Coacha, zobowiązuje się on do przeprowadzenia bezpłatnej sesji coachingowej w terminie
ustalonym przez Klienta.
5. Zarówno Klient, jak i Coach mogą w każdym momencie zdecydować o przerwaniu procesu coachingowego.
6. Koszt pojedynczej sesji wynosi …………… zł.
7. Płatność za sesję regulowana będzie z góry, przed spotkaniem.

§2
Ramy sesji coachingowej
1. Sesje coachingowe będą się odbywały zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF.
2. Coach
jest
zobowiązany
do
zachowania
poufności
treści
rozmów
prowadzonych
z Klientem, zarówno podczas procesu coachingowego, jak również po jego ustaniu.
3. Coach jest zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy treści rozmów coachingowych w sytuacji,
gdy z treści rozmów wynika, iż Klient popełnił, bądź zamierza popełnić przestępstwo. W takiej sytuacji Coach
jest zobligowany zgłosić taką informację odpowiednim służbom.
4. Wszelkie materiały z sesji w postaci m.in. notatek Coacha mogą zostać przekazane Klientowi bądź zniszczone
przez Coacha zgodnie z życzeniem Klienta.

5. W trakcie sesji coachingowych obowiązuje zasada ‘stop’ – Klient może odmówić udzielenia odpowiedzi na
pytanie lub nie kontynuować tematu.
6. W przypadku, jeśli w trakcie procesu coachingowego pojawią się symptomy, że Klientowi jest potrzebna inna
forma pomocy, np. terapia, Coach otwarcie poinformuje o tym klienta.

§3
Zobowiązania Coacha
Coach zobowiązany jest do:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktywnego słuchania i pełnego zaangażowania w proces coachingowy.
Udzielania informacji zwrotnych.
Monitorowania relacji coachingowej.
Zarządzania planem sesji.
Dbałości o etyczne i profesjonalne aspekty relacji.

§4
Zobowiązania Klienta
Coachowany zobowiązuje się do:
1. Określenia swoich celów i realizacji tych celów.
2. Przygotowywania się do sesji coachingowych, między innymi poprzez wypełniania zadań domowych.
3. Aktywnego udziału w sesjach coachingowych.

§4
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………….……………………
Coach

……………………………………………….……………………
Klient

