
Kodeks Etyczny  
Kursu Coachingu Fideratio  

 
(wyznaczony wedle zasad  Międzynarodowej Federacji Coachów,  

International Coaching Federation) 
 
1. Będę postępować w taki sposób, aby pozytywnie wpływać na profesję coachingu. 
Powstrzymam się od działań lub wygłaszania oświadczeń, które mają szkodliwy wpływ  
na ogólne rozumienie lub akceptację coachingu jako profesji. 
 
2. Nie będę świadomie wygłaszać publicznie żadnych nieprawdziwych lub wprowadzających 
w błąd stwierdzeń ani wygłaszać nieprawdziwych oświadczeń związanych z profesją 
coachingu. 
 
3. Będę tworzyć jasne umowy z klientami i przestrzegać wszystkich uzgodnień ustalonych  
w kontekście profesjonalnych relacji coachingu. 
 
4. Nie będę celowo wprowadzać klienta w błąd ani wygłaszać nieprawdziwych stwierdzeń  
o tym, co uzyska on podczas procesu coachingu lub ode mnie jako coacha. 
 
5. Będę przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta, chyba że 
upoważni mnie on do innego postępowania lub będzie wymagało tego prawo. 
 
6. Przed ujawnieniem nazwisk innych osób jako klientów lub w referencjach albo ujawnieniem 
jakichkolwiek innych informacji określających tożsamość klientów - uzyskam ich zgodę. 
 
7. Jeżeli będę przekonana, że usługi innego coacha lub inny zasób przyniosą klientowi większe 
korzyści, zachęcę go do wprowadzenia zmian. 
 
8. Będę się starać unikać konfliktów pomiędzy interesami moimi a interesami moich klientów. 
 
9. W przypadku pojawienia się rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów otwarcie 
o tym powiem i dokładnie omówię z klientem sposób postępowania, który będzie dla niego 
najbardziej korzystny. 
 
10. Ujawnię klientowi informację o całym przewidywanym, pochodzącym od innych osób 
wynagrodzeniu, które mogę otrzymać za jego skierowanie. 
 
11. Będę w odpowiedni sposób tworzyć, utrzymywać, przechowywać i usuwać zapisy prac 
wykonane w związku z praktyką coachingu, korzystając z metod propagujących poufność  
i przestrzeganie wszystkich przepisów, które mają zastosowanie. Uzyskam zgodę osoby, która 
jest w trakcie coachingu, przed ujawnieniem informacji innej osobie, która wypłaca mi 
wynagrodzenie. 
 
12. Nie będę udzielać  klientom informacji lub rad, o których wiem, że są mylne lub wykraczają 
poza moje kompetencje. 
 
13. Będę szanować inne podejścia do coachingu. Będę szanować wysiłki i zasługi innych osób 
oraz nie będę przedstawiać ich jako własne. 
 
14. Będę szanować wkład innych w rozwój mojej pracy i  działalności coachingowej. 
 


