Kodeks etyczny ICF
Preambuła
Celem ICF jest utrzymywanie i promowanie najwy szych standardów w coachingu. Dlatego
ICF oczekuje od wszystkich swoich akredytowanych członków (coachów, mentor-coachów,
superwizorów coachingu, trenerów coachingu czy studentów) przestrzegania zasad etycznego
post powania: posiadania, rozwijania i skutecznego integrowania Kluczowych Kompetencji
ICF w swojej pracy. W zgodzie z kluczowymi warto ciami ICF i z definicj coachingu ICF,
Kodeks etyczny ICF został stworzony, aby ustanowi

wła ciwe zasady, zakresy

odpowiedzialno ci i standardy post powania obowi zuj ce wszystkich członków ICF i
akredytowanych coachów ICF, którzy zobowi zuj

si

przestrzega

zasad niniejszego

Kodeksu Etycznego ICF:

Cz

pierwsza: Definicje
•

Coaching: Coaching jest partnersk współprac z klientami w prowokuj cym do
my lenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego
osobistego i zawodowego potencjału.

•

Profesjonalny coach ICF: Profesjonalny coach ICF zgadza si stosowa Kluczowe
Kompetencje ICF oraz zobowi zuje si post powa zgodnie z Kodeksem Etycznym
ICF.

•

Profesjonalna relacja coachingowa: Profesjonalna relacja coachingowa ma miejsce,
gdy coaching odbywa si na podstawie umowy lub kontraktu, który okre la zakres
odpowiedzialno ci obu stron.

W celu doprecyzowania ról wyst puj cych w relacji coachingowej cz sto konieczne jest
wprowadzenie rozró nienia pomi dzy klientem i sponsorem. W wi kszo ci przypadków
klient i sponsor to ta sama osoba i wtedy okre lana jest jako Klient. Jednak dla celów
identyfikacji, ICF definiuje te role nast puj co:
•

Klient: Klientem jest osoba, która jest coachowana.

•

Sponsor: Sponsorem jest podmiot (oraz jego reprezentanci), który płaci lub zapewnia
dostarczenie usług coachingowych.

W ka dym przypadku kontrakt lub umowa na usługi coachingowe powinny jednoznacznie
okre la prawa, role i zakres odpowiedzialno ci zarówno klienta, jak i sponsora, w przypadku
je li nie s t sam osob .
Student: Studentem jest kto , kto jest uczestnikiem szkolenia coachingowego lub

•

kto , kto pracuje z superwizorem coachingu, mentor-coachem lub trenerem coachingu,
aby nauczy si procesu coachingu lub poprawi i rozwin

swoje umiej tno ci

coachingowe.
Konflikt interesów: Sytuacja, w której coach mo e poprzez jakikolwiek element

•

procesu lub relacji coachingowej wpływa na klienta w celu wyci gni cia prywatnej
lub zawodowej korzy ci.

Cz

druga: Standardy Post powania Etycznego ICF

Sekcja 1: Zasady profesjonalnego post powania
Jako coach:
1. B d

post pował w zgodzie z Kodeksem Etycznym ICF we wszystkich działaniach

zwi zanych ze szkoleniami coachingowymi, z mentoringiem i superwizj coachingow .
2. Zobowi zuj si podejmowa odpowiednie działania w stosunku do coachów, trenerów
coachingu czy mentor-coachów i/lub b d zawiadamia ICF o jakimkolwiek naruszeniu czy
mo liwym naruszeniu etyki, kiedy tylko zdam sobie z tego spraw , niezale nie czy to b dzie
dotyczyło mnie czy innych.
3. B d informowa innych, w tym organizacje, pracowników, sponsorów, coachów i innych,
którzy mogliby potrzebowa takiej informacji o odpowiedzialno ci wynikaj cej z niniejszego
Kodeksu.
4. Nie b d

stosowa

adnej formy dyskryminacji dotycz cej rasy, płci, pochodzenia,

orientacji seksualnej, religii, narodowo ci pochodzenia, czy niepełnosprawno ci czy wieku.
5. Oferuj c swoje usługi w jakiejkolwiek formie w relacji z klientem, podczas wyst pie
publicznych na konferencjach czy poprzez pisemne formy wypowiedzi na temat coachingu
czy ICFu b d u ywał stwierdze , które s prawdziwe i dokładne.

6. B d precyzyjnie i zgodnie ze stanem faktycznym przedstawia moje kwalifikacje coacha,
moj wiedz specjalistyczn , do wiadczenie, certyfikaty i akredytacje ICF.
7. B d docenia i szanowa wysiłki i wkład innych osób oraz nie b d przedstawia ich jako
własne. Mam wiadomo , i złamanie tego standardu mo e by podstaw do zastosowania
wobec mnie rodków prawnych.
8. Zawsze b d si stara rozpoznawa kwestie personalne, które mog

powodowa konflikt

interesów, kolidowa lub negatywnie wpływa na mój coaching lub profesjonaln relacj
coachingow . Kiedy fakty i okoliczno ci b d

tego wymaga , niezwłocznie poszukam

profesjonalnej pomocy i okre l działania, które nale y podj , wł cznie z rozwa eniem, czy
odpowiednie b dzie zawieszenie lub zako czenie moich relacji coachingu.
9. Uznaj , e Kodeks etyczny ma zastosowanie w mojej relacji coachingowej z klientem,
osobami coachowanymi, studentami, mentorowanymi i superwizowanymi.
10. B d kompetentnie i uczciwie przeprowadza i przygotowywa sprawozdania z bada ,
post puj c zgodnie z przyj tymi standardami naukowymi i stosownymi wytycznymi. Moje
badania b d prowadzone po uzyskaniu niezb dnej zgody lub przyzwolenia zaanga owanych
osób, z zastosowaniem metod, które b d

chroni

uczestników przed ewentualnymi

szkodami. Wszystkie działania zwi zane z badaniami b d

wykonywane zgodnie z

przepisami kraju, w którym b d prowadzone.
11. B d w odpowiedni sposób utrzymywa , przechowywa i usuwa dane osobowe zebrane
w wyniku praktyki coachingu z zachowaniem poufno ci, bezpiecze stwa, prywatno ci i
przestrzeganiem wszystkich przepisów, które maj zastosowanie.
12. B d

korzysta

z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów itd.)

członków ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upowa nia mnie do tego
ICF.

Sekcja 2: Konflikty interesów
Jako coach:
13. B d

si

stara

unika konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów i

otwarcie ujawni ka dy taki konflikt. Zaproponuj wycofanie si , kiedy wyst pi taki konflikt
interesów.

14. Okre l

role coachów wewn trz organizacji, wyznacz

granic

i przeanalizuj

z

interesariuszami jakiekolwiek konflikty interesów, które mog si pojawia na styku mojej
roli coacha i innych funkcji.
15. Ujawni

klientowi oraz jego sponsorowi informacj

pochodz cym od innych osób wynagrodzeniu, które mog

o całym przewidywanym,
zapłaci

albo otrzyma

za

skierowanie klienta.
16. B d szanowa relacj coach/klient, niezale nie od formy wynagrodzenia.

Sekcja 3: Profesjonalne post powanie wobec klientów
Jako coach:
17. B d etycznie mówi klientowi, potencjalnemu klientowi czy sponsorom o potencjalnej
warto ci procesu coachingu lub o mnie jako o coachu.
18. Przed pierwsz sesj lub w jej trakcie z wyczuciem i uwa no ci wyja ni i postaram si
zapewni , aby mój klient i sponsor zrozumieli charakter coachingu, granice poufno ci,
uzgodnienia finansowe i inne warunki kontraktu lub umowy dotycz cej coachingu.
19. B d mie z klientami i sponsorami jasne umowy lub kontrakty przed rozpocz ciem
relacji coachingowej i b d

ich przestrzega . Umowa b dzie dotyczyła wszystkich ról,

zakresów odpowiedzialno ci i praw wszystkich zaanga owanych stron.
20. B d odpowiedzialny/-a za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i wra liwych na kultur
granic decyduj cych o potencjalnych interakcjach i kontakcie fizycznym czy innym pomi dzy
mn a klientem lub sponsorem.
21. Nie b d mie kontaktów seksualnych czy relacji miłosnych z jakimkolwiek bie cym
klientem, sponsorem ani ze studentami coachingu, mentorowanymi czy superwizowanymi.
Ponadto, zawiadomi o mo liwo ci potencjalnej relacji intymnej pomi dzy stronami, w tym
równie w ród moich pracowników czy asystentów i podejm odpowiednie działania maj ce
na celu ujawnienie takiej sprawy lub zako czenie takiej relacji, aby tworzy bezpieczne
rodowisko pracy.

22. B d szanowa prawo klienta do zako czenia procesu coachingu w jego dowolnym
momencie z zastrze eniem zapisów umowy lub kontraktu. B d czujny/-a na wskazówki
wiadcz ce o tym, e relacja coachingu przestaje przynosi mojemu klientowi korzy ci.
23. Zach c klienta lub sponsora do wprowadzenia zmian, je eli uznam, e klient lub sponsor
byliby lepiej obsługiwani przez innego coacha lub inne rodki i zasugeruj

klientowi

korzystanie z usług innych specjalistów, kiedy b d to uwa ał za konieczne czy wła ciwe.

Sekcja 4: Poufno /Prywatno
Jako coach:
24. B d

ci le przestrzega

poufno ci informacji pochodz cych od mojego klienta i

sponsora, chyba e prawo b dzie wymagało ujawnienia tych informacji.
25. B d

posiadał jasno okre lone umow

warunki, na jakich zasadach informacje o

coachingu b d wymieniane pomi dzy coachem, klientem i sponsorem.
26. Kiedy wyst puj w roli coacha, mentora, superwizora czy trenera b d jasno uzgadnia z
klientem, sponsorem,

studentem, mentorowanym

czy superwizowanymi

w jakich

okoliczno ciach poufno

mo e nie by zachowana (np. nielegalna działalno , nakaz s dowy

czy wezwanie si do stawiennictwa pod gro b kary; nieuniknione lub prawdopodobne
ryzyko zagro enia dla siebie czy innych; itp.) i upewni si , e zarówno klient, jak i sponsor,
student, mentorowany czy superwizowany dobrowolnie i w pełni wiadomie zgadzaj si na
pi mie na takie ograniczenia poufno ci. Tam, gdzie mam uzasadnione powody wierzy , e
zachodz odpowiednie okoliczno ci, b d musiał/-a zgłosi spraw odpowiednim władzom.
27. B d wymaga , aby wszystkie osoby, które dla mnie pracuj jako wsparcie dla klienta
przestrzegały

punktu

26,

Sekcji

4

Kodeksu

etycznego

ICF

o

Poufno ci/Prywatno ci oraz jakiejkolwiek stosownej sekcji Kodeksu etycznego.

Sekcja 5: Stały rozwój
Jako coach:
28. Zobowi zuj si do stałego rozwoju moich umiej tno ci zawodowych.

Zachowaniu

Cz

trzecia: Zobowi zania Etyczne ICF:

Jako Coach ICF, przyjmuj do wiadomo ci i zgadzam si uznawa moje etyczne i prawne
zobowi zania w stosunku do moich klientów i sponsorów, kolegów i ogólnie do
społecze stwa. Zobowi zuj

si

przestrzega

Kodeksu Etycznego ICF i stosowa

jego

standardy w stosunku do wszystkich dla których jestem coachem, nauczycielem, mentorem i
superwizorem. Je li złami niniejsze Zobowi zanie Etyczne lub któr kolwiek cz

Kodeksu

Etycznego ICF, zgadzam si na to, i ICF mo e według własnego uznania uzna mnie
odpowiedzialnym za to zachowanie. Ponadto zgadzam si , i moja odpowiedzialno

w

stosunku do ICF za jakiekolwiek wykroczenia mo e obejmowa sankcje, takie jak utrat
mojego członkostwa w ICF lub mojej akredytacji ICF.

Przyj ł Zarz d Dyrektorów Globalnego ICF, czerwiec 2015.

