
Kontrakt coachingowy Karolina Szumilas

Organizacja sesji:

• Umawiamy się na 3 sesje, po których zdecydujemy co dalej. Liczba wszystkich sesji nie 
powinna być większa niż 7.

• Każda sesja trwa od 40 do 70 minut. Jako coach pilnuję naszego czasu i struktury sesji.
• Umawiamy się w dogodnej dla nas chwili i miejscu. Spotkania możemy odbywać przez 

Skype lub w spokojnym miejscu, gdzie będziemy mogli komfortowo rozmawiać na ważne 
tematy.

• Spotykamy się co 1-3 tygodnie. Przerwa pomiędzy sesjami nie powinna być dłuższa niż 4 
tygodnie.

• Sesje są darmowe, jednak zobowiązujesz się wziąć na siebie koszt „kawy” podczas 
naszego spotkania. Zapłatą za proces coachingowy będą refernencje wystawione przez 
Ciebie,butelka Twojego ulubionego wina lub książka, którą polecasz mi przeczytać :) 

Odpowiedzialność i poufność:

• Podczas sesji pracujemy nad wybranym przez Ciebie celem i elementami go dotyczącymi. 
Kwestie niezwiązane z celem możemy poruszać poza spotkaniem.

• Jesteśmy tu z własnej woli. Nikt nikogo nie zmusza do uczestnictwa w tych spotkaniach, 
dlatego wykorzystujemy ten czas najlepiej, aby osiągnąć Twoje cele.

• Odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na kliencie. Twoja determinacja i praca na
spotkaniach oraz poza nimi wpływają na realizację Twoich planów.

• Las  Vegas: Wszystko o czym rozmawiamy pozostaje między nami. Zobowiązuję się nie 
rozmawiać o Tobie i o tym, co zostało powiedziane na sesji z nikim innym.

• Jeżeli wyrazisz zgodę mogę nagrywać niektóre nasze sesje (tylko dźwięk). Będą one 
odłuchiwane jedynie przez supervizora, czyli osobę wspierającą mój rozwój. To, co zostanie
powiedziane na sesji jest tajemnicą, z supervizorem omawiane będą jedynie użyte przeze 
mnie techniki i moja postawa.

Jak się traktujemy?

• Sesja to Twój czas, który poświęcasz tylko dla siebie. Jeżeli czekasz na ważny telefon 
powiedz mi o tym przed sesją. W normalnych sytuacjach wyłączmy dźwięki. 

• Jesteśmy ludźmi: jeżeli wiemy, że możemy się spóźnić od razu się o tym informujemy, 
najwcześniej jak to możliwe. Jeżeli spóźnienie może być dłuższe niż 20 minut 
porozmawiajmy o przeniesieniu spotkania.

• Jeżeli nasza kolejna sesja nie może się odbyć porozmawiajmy o tym wystarczająco 
wcześnie, proponując inny, pasujący nam termin. 

• Jeśli nie chcesz czegoś mi powiedzieć, to powiedz, że nie chcesz o tym rozmawiać, 
zamiast rozmawiać na siłę. Wolę o czymś nie rozmawiać, niż żeby temat ten Cię krępował. 
Jeśli nie chcesz czegoś zrobić, to powiedz mi, że nie chcesz tego zrobić, zamiast robić to 
na siłę. Zrobimy coś innego. Do celu można dojść wieloma drogami – lepiej pójść inną, niż 
zatrzymać się w połowie tej.

• Jesteśmy ze sobą szczerzy i mówimy o pojawiających się emocjach, wątpliwościach, 
myślach. Są one doskonałym  źródłem informacji o tym, że jesteśmy na drodze do zmiany.

• Dajemy sobie prawo do eksperymentów i poznawania nowych rzeczy, bo tam czeka na nas
zmiana. Zadbam o bezpieczne środowisko do eksperymentów, do których Ty podejdziesz z
otwartością. 

• Mówimy o konkretnych sytuacjach, dotyczących nas. Mówimy o tym, co jest  ważne Tu i 
Teraz. Przytaczamy prawdziwe i wartościowe sytuacje, pracując na realnych przykładach.   

Inne:
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• Jeśli chcesz mi coś powiedzieć na temat mojej pracy, naszych relacji, to powiedz mi to jak 
najszybciej. Im szybciej się o tym dowiem tym szybciej będę mógła to zmienić. 

• Praca odbywa się na sesji i pomiędzy nimi. Zobowiązujemy się przychodzić przygotowani i 
gotowi do pracy. Jeżeli dzieje się coś ważnego, mogącego wpłynąć na jakość naszych 
spotkań – porozmawiajmy o tym. 

• Mamy prawo zakończyć proces coachingu w dowolnym momencie. Jeśli tak się wydarzy 
zobowiązujemy się do ostatniej rozmowy by obie strony znały prawdziwe powody takiej 
decyzji. 

• Po wcześniejszym ustaleniu możemy umawiać się na wykonanie zadań domowych. 
Inicjatywa zadania domowego pozostaje zarówno po stronie klienta jak i coacha.

• Po wcześniejszym ustaleniu możemy udzielać informacji zwrotnej. Feedback może 
dotyczyć jedynie zauważonego zachowania (nie osoby) i musi wspierać w rozwoju drugą 
osobę.

• W przypadku kiedy w trakcie procesu coachingu, pojawią się symptomy, iż Klientowi 
potrzebna jest inna forma pomocy np. terapia, Coach otwarcie poinformuje o tym Klienta. 
W takiej sytuacji proces coachingu może być kontynuowany bądź przerwany po wspólnych 
uzgodnieniach między Coachem i Klientem.
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