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Od kilku lat pomagam pracownikom wychodzić z

kryzysów lub utknięć ucząc w jaki sposób być otwartym i

życzliwym wobec doświadczeń wewnętrznych – emocji,

myśli, impulsów i wykorzystywać tą wiedzę do osiągania

zawodowego spełnienia i satysfakcji.  

W swojej praktyce łączę zrozumienie biznesu,

wiedzę na temat wyzwań i problemów

pracowników współczesnych organizacji,

umiejętności coachingowe, wykształcenie

psychologiczne oraz poczucie humoru. Ta

wyjątkowa mieszkanka pomaga mi przekładać

skomplikowane terminy i badania psychologiczne

na praktyczne rozwiązania i język zrozumiały dla

każdego. 

Użyteczność, dostępność i radość to słowa kluczowe,

które stanowią mój kompas w pracy z jednostkami i

organizacjami. 

Przekonanie, że umysł jest jak puszka pandory zamieniam na

wiarę w to, że umysł to skarbiec, z którego można czerpać

garściami. 

Jestem psycholożką, coachką i trenerką

kompetencji psychologicznych. Swoje

doświadczenie zdobywałam w firmach

branży sprzedażowej, produkcyjnej oraz IT.

Jako trener i coach współpracowałam

m.in. z Neonet, Eurobank, LG Display, LG

Chem Wrocław Energy, Intive, Monterail,

The Knights of Unity, SKK S.A. ,Credit

Agricole. 

Mam za sobą ponad 1000 h spędzonych

na sali i online jako trener, 500  h sesji

coachingu  dla specjalistów i menadżerów

oraz 8 lat pracy w wewnętrznych

strukturach firmowych w Dziale HR. 



UNIWESRYTET SWPS
 jednolite studia magisterskie
z psychologii + kurs trenerski

Wykształcenie

INSTYTUT
PSYCHOEDUKACJI
 I ROZWOJU
INTEGRALNEGO 

Certyfikacja coachingowa

POLSKI INSTYTUT
DIALOGU
MOTYWUJĄCEGO

Praktyk Dialogu
Motywującego

TERAPIA AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA

Kursy: 

RELACJA TERAPEUTYCZNA W TERAPII AKCEPTACJI I
ZAANGAŻOWANIA

PSYCHOTERAPIA OPARTA NA ANALIZIE
FUNKCJONALNEJ

NOVO - PRACOWNIA
COACHINGU

Akredytacja coachingowa
drugiego stopnia PCC ICF



Jak wycisnąć cały potencjał rozwojowy ze swojej pracy-

czyli rzecz o zawodowym well-beingu 

Webinary dla wszystkich: 

1.

Jak zarządzać sobą i swoimi zasobami, aby czerpać

radość i spełnienie w pracy 

Program rozwoju kompetencji:

Przedstawienie najważniejszych umiejętności i warunków, które pozwalają 

 nam rozwijać się w pracy i czerpać satysfakcję z tego, co robimy.  Jak

tworzyć naturalne warunki do wystąpienia work-life balance w swoim życiu.

Sens pracy - czy to tylko puste hasło? 

2. Jak zwiększać swoją efektywność w pracy  bez spiny?  

Przedstawienie tego, czym jest motywacja i zaangażowanie i w jaki sposób

możemy wzmacniać w sobie te dwa procesy.  Czym są nawyki i jak z nimi

pracować. Cele - czy są nam potrzebne. Feedback - jak wykorzystać jego

potencjał.  

3. Stres i inne emocje w pracy - jak i po co zwiększać swoją

inteligencję emocjonalną? 

Przedstawienie tego, czym są emocje i do czego są nam potrzebne. Emocje

w pracy - co wypada, a co nie? Podejmowanie decyzji, a emocje. Praca

zespołowa, a emocje.  Metody samoregulacji. 

4. Asertywność - kluczowa umiejętność budowania osobistej

efektywności 

Przedstawienie tego, czym jest, a czym nie jest zachowanie asertywne.

Pokazanie czym różni się asertywność od uległości, bierności, manipulacji i

agresji. Jak myśli osoba asertywna. Jak mówi osoba asertywna, Jak osoba

asertywna dba o relacje w zespole.  
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Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu u

pracowników? 

Webinary dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ludźmi
- Managerów Liniowych. Project Managerów, Scrum
Masterów:

1.

Przedstawienie teorii wypalenia zawodowego. Siła docenienia - ile znaczy

codzienna wspierająca komunikacja menadżerska. Pieniądze a wypalenie.

Proste techniki zapobiegające wypaleniu zawodowemu.  

2. Jak budować zespoły, w których ludzie stają się odważni i

ważni dla siebie nawzajem? 

Przedstawienie tego, czym jest bezpieczeństwo psychologiczne, jak wpływa

na efektywność, zaangażowanie i kreatywność zespołu. Od czego zależy

poziom bezpieczeństwa psychologicznego i jak możemy go wzmacniać.  



Jest to 1,5 h spotkanie online w którym łączę

elementy - prezentacji, refleksji, dyskusji i treningu

umiejętności wykorzystując do tego narzędzia takie

jak: Padlet, czy Mentimeter. Dyskusja najczęściej

prowadzona jest na czacie. Przy grupach do 20

osób, dyskusje mogą także toczyć się w formie

rozmów na żywo.  

Webinar nie ma limitu uczestników. 

Webinar może zostać nagrany i wykorzystany do

wewnętrznych celów edukacyjnych firmy. 

Nie wyrażam zgody do wykorzystania nagrania w

komunikacji zewnętrznej firmy.  

Czym jest webinar?



Inwestycja:
1 Webinar + nagranie

3000 zł brutto

2 Webinary + nagranie

5000 zł brutto

3 Webinary + nagranie

7000 zł brutto

4 Webinary + nagranie

9000 zł brutto

5 Webinarów + nagranie

11000 zł brutto

6 Webinarów + nagranie

13000 zł brutto
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wzmocnić swoją pewność siebie w relacjach zawodowych 

odnaleźć motywację do pracy 

nauczyć się nowych sposobów komunikacji np. dawania

feedbacku, odmawiania, przekonywania do swoich racji 

nauczyć się jak radzić sobie ze stresem

wsparcia w opracowaniu planu rozwoju kompetencji

wsparcia w realizowaniu własnych celów zawodowych

wsparcia w wyzwaniach związanych z zarządzaniem

ludźmi

Oferuję sesje indywidualne dla specjalistów i menadżerów, którzy

potrzebują: 

W swoich sesjach łączę pracę coachingową, trening umiejętności

psychologicznych oraz psychoedukację. Dzięki temu mogę w

sposób kompleksowy odpowiedzieć na różnorodne wyzwania, z

którymi borykają się pracownicy.  

Sesje coachingowe odbywają się co tydzień w piątki w

godzinach 9:00 -13:00. Pojedyncza sesja trwa 60 minut.  

Oferta współpracy indywidualnej  -

"Budowanie osobistej siły 

i sprawczości" 
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"Ania uświadomiła mi, jak mój „wewnętrzny krytyk” odbiera mi

radość z sukcesów , dzięki rozmowom z nią spojrzałam

świeżym okiem na swój potencjał i osiągnięcia. We współpracy

z Anią najbardziej cenię jej empatię, umiejętność słuchania i

bardzo dużą merytoryczną wiedzę. Dzięki naszym sesjom

otrzymałam dużo inspiracji do działania i popchnęłam moją

karierę w dobrym kierunku. Ale przede wszystkim – i to

doceniam najbardziej – teraz jestem lepiej niż kiedykolwiek

świadoma swoich wartości, potrzeb i celów."  

Opinie Klientów

Ganna - Content Team Lead

"Ania pomogła mi podjąć trudną decyzje o skorzystaniu z

urlopu i odpoczynku na który nie chciałem się zdecydować a

czułem już mocne wypalenie zawodowe i stres związany z

brakiem urlopu. Bardzo polecam współpracę z Ania, jest osoba

o silnym charakterze i ogromnej empatii"

Paweł - Programista

"Wierzę, że to właśnie sposób przeprowadzania sesji przez Anię

pozwolił mi zajrzeć w siebie. Ania, nigdy nie narzucając mi

swojego spojrzenia, zachęcała do zadania tych samych pytań

sobie, zamiast komuś z zewnątrz i tym samym pokazała mi, że

mogę ufać swoim osądom, nie muszę za wszelką cenę szukać

autorytetów na zewnątrz."

Gosia - Quality Assurance

"Wzięcie udziału w programie „Ugaś pożar – coaching

challenge” pozwoliło mi zrozumieć, gdzie leży źródło mojego

wypalenia zawodowego. Dzięki wsparciu Ani zdefiniowałem

konkretny cel związany ze zmianą mojego nastawienia do tego,

co dzieje się w pracy. Ania dostarczyła mi praktycznych

narzędzi, które pozwoliły wprowadzić pierwsze zmiany i

zobaczyć pozytywne efekty już po kilku tygodniach. Widzę, że

obecnie lepiej radzę sobie z napięciem pojawiającym się w

pracy, mniej się przejmuję, jestem bardziej odporny na próby

wywierania presji, a moje decyzje są mniej podyktowane

emocjami."
Maciej - Programista



Inwestycja:
Pojedyncza sesja

400 zł brutto

Pakiet 4 sesji

1300 zł brutto

Pakiet 8 sesji

2300 zł brutto
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