Sydney, data 10.07.2020.
Potwierdzenie należytego wykonania, referencje dla podmiotu
Anita Orzechowska; Bydgoszcz ul. Młynarska 4 85- 376 Bydgoszcz
Zleceniodawca:
Agnieszka Szczęśniak
Pink Flamingo Co.
CEO, Key Digital Strategist
Przedmiot umowy:
Coaching Executive indywidualny: rozwój kompetencji menedżerskich i przywódczych zgodnie z
przeprowadzoną diagnozą indywidualnych potrzeb.
Praca nad rozwojem firmy, prioryteryzacja zadań zespołów, zarzadzanie zespołem w czasie
kryzysowym, zarządzania sobą
Usługa wykonana w okresie: w okresie 23.03.2020.-10.07.2020.
Obszar tematyczny coaching indywidualny: rozwój kompetencji menedżerskich i przywódczych
zgodnie z przeprowadzoną diagnozą indywidualnych potrzeb.
Praca nad rozwojem firmy i zarządzania sobą oraz zespołami
Lista osób uczestnicząca w procesach coachingowych w okresie 23.03.2020.-10.07.2020.
Coaching indywidualny – 8 godzin
Niniejszym zaświadcza się, iż usługa wykonana przez Anita Orzechowska została w sposób profesjonalny.
Wszyscy uczestnicy procesów coachingowych potwierdzili skuteczność pracy z panią Anitą Orzechowską.
Pani Anita wykazała się wysokim poziomem kompetencyjnym, wiedzą i uważnością na potrzeby
uczestników.
Usługi zostały wykonane z należytą starannością. Polecamy usługi wykonywanie przez Anita
Orzechowska
Zgody od osoby potwierdzającej należyte wykonanie, zgody są dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
realizacji celu. Proszę wstawić X przy odpowiedzi TAK lub NIE.
Składając podpis wyrażam zgodę na przekazanie mojego imienia i nazwiska oraz adresu mail do jednostek
akredytujących, certyfikujących, zapytań ofertowych, zapytań potwierdzających doświadczenie w celu
potwierdzenia należytego wykonania w/w Usługi

Potwierdzenie wykonania:…… ……………………Agnieszka Szczęśniak, aga@pink-flamingo.co
(data, imię i nazwisko, adres mail, pieczątka)

Wyrażam zgodę na przesłanie przez CST Coaching Anita Orzechowska moich danych osobowych, a
dokładnie: imię nazwisko i adres email, do międzynarodowych organizacji zrzeszających i akredytujących
profesjonalnych coachów i trenerów, w tym ICF, w celu uzyskania certyfikacji zawodowej. Jestem
poinformowany/ ana o ryzyku, ze względu na brak aktualnej decyzji stwierdzających odpowiedni stopień
ochrony danych, jakie się z tym wiąże. (RODO Art 6, ust. 1 lit. F i Art 49, ust. 1, lit a)
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