Polskie Towarzystwo Superwizji Coachingu - Deklaracja członkowska
Część I

PREAMBUŁA
W trosce o poziom profesjonalny coachingu w Polsce powołaliśmy Polskie Towarzystwo Superwizji Coachingu.
Jesteśmy przekonani, że stałe dążenie do najwyższych standardów zawodowych jest zadaniem etycznym,
warunkiem satysfakcji z pracy, a od poziomu profesjonalizmu zależy przyszłość coachingu w Polsce.

CELE, WARTOŚCI, REPREZENTACJA
Cele PTSC
•
•
•
•
•

Podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji coachingu w Polsce, rozwoju wiedzy na temat coachingu,
rozwijanie zawodowych umiejętności coachów
Rozwijanie i upowszechnianie metod i praktyki superwizji coachingu
Szkolenie superwizorów coachingu
Organizowanie superwizji
Rozwijanie współpracy oraz wymiany doświadczeń z polskimi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami
kształcącymi coachów i superwizorów coachingu

Misja
PTSC działa na rzecz profesjonalizacji rynku usług coachingowych. Jego misją jest przyczyniać się do nieustannego
wzrostu jakości i reputacji coachingu w Polsce.

Wartości
PTSC osiąga rezultaty opierając się na zasadach jawności, niezależności, otwartości, uczciwości i przestrzegania we
współpracy tych standardów, które są nam bliskie.
Strategia
Zadania podejmowane przez PTSC służące realizacji strategii są wymienione w Statucie, par.10.
Reprezentacja
Zarząd:
Bartosz Tymiński – Prezes Zarządu
Łada Bobrowska-Drozda – Wiceprezes Zarządu
Wiesława Serkowska - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Kłoskowska-Kustosz – Członek Zarządu
Krzysztof Mazur – Członek Zarządu
Grupa założycielska:
Łada Bobrowska-Drozda, Agnieszka Kasprzycka , , Katarzyna Kłoskowska-Kustosz, Agnieszka Kramm, Marta
Łuczyńska, Krzysztof Mazur, Artur Rzepecki, Wiesława Serkowska, Bartosz Tymiński, Anna Subocz.
Adres kontaktowy: kontakt@ptsc.org.pl
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KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W PTSC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udział w profesjonalizowaniu coachingu w Polsce: współpraca z ludźmi, którym na tym zależy
Doświadczenie superwizji, która nie jest oparta na ocenie
Udział w wielowymiarowym podejściu do superwizji i doświadczenie bogactwa z niej płynącego
SOS! Możliwość korzystania z doraźnych konsultacji superwizyjnych w sytuacjach kryzysowych
Udział w superwizjach
Okazja do budowania pogłębionych, wartościowych relacji w gronie doświadczonych praktyków profesji
Możliwość pracy rozwojowej nad sobą i własnym warsztatem zawodowym podczas superwizji prowadzonej
w warunkach bezpiecznych psychologicznie
Możliwość pracy na rzecz przeciwdziałania własnemu wypaleniu zawodowemu i/lub wydobywaniu się z
niego
Okazja do zaczerpnięcia wiedzy oraz do dzielenia się tym, co jest i co może być Twoim wkładem do
profesjonalizacji coachingu
Możliwość dyskutowania o tematach trudnych/tabu w coachingu i w superwizji

ZGŁOSZENIE
Ja, …………..…..………. ………………………., przeczytawszy powyższe oraz zapoznawszy się ze Statutem PTSC, zgłaszam
deklarację członkostwa w Polskim Towarzystwie Superwizji Coachingu

Deklaracja członkowska – część II
Napisz, dlaczego chcesz zostać członkiem zwyczajnym PTSC:

Wskaż cele statutowe, które chcesz realizować poprzez członkostwo w Towarzystwie.
Będąc członkiem PTSC zobowiązuję(*) się do:
1.
2.
3.
4.
5.
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(*) zobowiązania są dobrowolne i o ich treści decyduje zgłaszający akces.

Jaki rodzaj coachingu praktykujesz i od jak dawna?

Określ liczbę swoich dotychczasowych klientów coachingowych ogółem (indywidualnych i/lub grupowych, przy
czym coaching dla zespołu oznacza jednego klienta)

Określ liczbę klientów, z którymi przeprowadziła/eś powyżej 3 sesji

Jaką ukończyłaś/-eś szkołę/kurs, który przygotowywał do pełnienia funkcji coacha i kiedy ją ukończyłaś/-eś?

Jakimi tematami z obszaru Twego doświadczenia i w jakiej formie (np. warsztaty, konferencje, media
społecznościowe) jesteś gotów dzielić się z członkami Stowarzyszenia

Doświadczenie uczestnictwa w superwizji

W minionych 5 latach
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Nazwisko superwizora (za jego
zgodą)

Liczba godzin
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Dane teleadresowe:
Adres zamieszkania
Adres e-mail
Numer telefonu komórkowego

Rekomendacja (uzasadnienie pisemne) dwóch osób wprowadzających
1.

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….
Data i miejscowość

……………………………………..
Podpis

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu oraz
akceptuję cele Towarzystwa.
Jest mi znana zasada dobrowolności wstępowania i występowania z Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Superwizji
Coachingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami.) w
celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich
poprawiania lub uzupełniania.
…………………………………….
Data i miejscowość
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……………………………………..
Podpis

