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Pomagam tworzyd turkusowe środowisko pracy, czyli takie w którym ludzie są zmotywowani, mają poczucie 

sensu i wpływu, biorą odpowiedzialnośd za realizowane zadania i dzięki temu osiągają ponadprzeciętne wyniki. 

Robię to jako trener rozwijający kompetencje menedżerskie i osobiste, coach biznesu, konsultant projektów 

HR, a także autorka książki „Siła lidera” (PWN, 2016). 

Doświadczenie pracy w biznesie zdobywałam pracując przez kilka lat w Wydziale Szkoleo i Rozwoju mBanku  

i MultiBanku, a następnie w Centrum Kompetencyjnym Departamentu Rozwoju Organizacji BRE Banku S.A., 

gdzie prowadziłam projekty wspierające menedżerów oraz pracowników w realizowaniu ich strategicznych 

celów biznesowych. Potem wykorzystywałam i rozwijałam nabytą wiedzę i kompetencje prowadząc projekty 

dla MŚP i korporacji różnych branż (m.in. Euronet, MetLife, Provident, Roche, Genexo, Prosper (Grupa Neuca), 

Dr Zdrowie, Kolporter, PORR Polska Infrastructure, Strabag SE, Amcor, grupa Energa, Tytanium Rental, Sealed 

Air, Lasy Paostwowe, urzędy administracji publicznej: Urzędy Miasta, Urzędy Wojewódzkie i Marszałkowskie). 

Patrząc na rynek szkoleniowo – rozwojowy zauważyłam jednak, że Klienci narzekają na to, że często  szkolenia 

nie przystają do ich realnej, biznesowej rzeczywistości. Trenerzy przekazują dużą dawkę wiedzy, ale nie ma 

wystarczająco czasu, by każdy Uczestnik mógł przedwiczyd nowe zachowania i upewnid się, czy będą one 

adekwatne w jego konkretnej sytuacji. A przecież w uczeniu się chodzi o to, by systematycznie wprowadzad 

zmiany w codziennych zachowaniach, które dadzą pożądany efekt. Uczestnik szkoleo ma wiedzied, jak wdrożyd 

nowe zachowanie i mied pewnośd jego skuteczności. 

I tu dochodzimy do drugiej bolączki organizacji – często zdarza się, że Uczestnicy po powrocie ze szkolenia 

przez kilka dni wypróbowują nowe zachowania, ale finalnie i tak wracają do nawykowych sposobów działania. 

Wtedy, z punktu widzenia organizacji okazuje się, że inwestycja w szkolenie nie przyniosła oczekiwanych 

rezultatów. 

Odpowiadając na te problemy zdecydowałam o wprowadzeniu dwóch zasadniczych zmian w prowadzonych 

przeze mnie projektach szkoleniowo – rozwojowych: 

 Po pierwsze – stworzyłam platformę szkoleo online SEDNO (www.sedno.agnieszkawrobel.pl), na której 

przed szkoleniem stacjonarnym udostępniam Uczestnikom dedykowane, autorskie materiały  

w postaci  plików video, audio, PDF, infografik, testów itd. Uczestnicy są również proszeni o podanie 

swoich konkretnych sytuacji, którymi chcieliby się zająd na szkoleniu stacjonarnym. 

To sprawia, że Uczestnicy przychodzą już z pewną wiedzą i większym zaangażowaniem na szkolenia, 

na którym jest wystarczająco dużo czasu na to, by każdy mógł przedwiczyd swoją własną sytuację oraz 

na to, by omówid i przedyskutowad konkretne zmiany, jakie chcą wdrożyd Uczestnicy. Szkolenie 

jest wtedy praktyczne i odnosi się TYLKO do realnych sytuacji z życia Uczestników, co powoduje, że 

wychodzą oni ze szkolenia usatysfakcjonowani, z przekonaniem, że dostali konkret. 

 Po drugie – na platformie SEDNO umożliwiam Uczestnikom dyskutowanie i zadawanie pytao również 

po szkoleniu stacjonarnym (trenerowi i/lub grupie). To pozwala rozwiewad na bieżąco pojawiające się 

wątpliwości oraz mobilizowad się do działania. Motywacja jest cały czas utrzymana na wysokim 

poziomie, a wdrażanie zmian staje się łatwiejsze. 

Szanowni Paostwo, 

W swojej pracy najbardziej zależy mi na tym, by to, co robię miało sens i przynosiło rezultaty. Formuła szkoleo, 

którą przyjęłam pozwala koncentrowad się na tym, co najważniejsze dla Klienta i co będzie przybliżało go do 

założonych celów biznesowych. Dzięki platformie SEDNO lub platformie stworzonej na Paostwa domenie 

oszczędzamy czas i maksymalizujemy efekty. Z moich doświadczeo wynika, że Klienci są bardzo zadowoleni z 

takiego połączenia.  
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Zapraszam do współpracy.  

Agnieszka Sowioska – Wróbel. 

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE  

 
 Magister psychologii – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (1999-2004) 

 Magister kulturoznawstwa – Uniwersytet Łódzki (1996-2001). 

 Akredytowany Coach – ACC ICF – absolwentka Master of Coaching na poziomie PCC (Meritum School) 
oraz CoachWise Essencials (Coaching Center). 

 Certyfikowany Trener – certyfikacja trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych przyznana 
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nr I/371). 

 Autorka kursów online – platforma www.sedno.agnieszkawrobel.pl 

 Certyfikowany facylitator metody DiSC® 

 Specjalista ds. szkoleo i rozwoju w Centrum Kompetencyjnym Departamentu Rozwoju Organizacji BRE 
Bank S.A. – 2004 – 2010. 

 Autorka książki A. Kozak, A. Sowioska-Wróbel, Siła lidera. Doświadczenia z polskiego rynku, PWN 2016. 

 
 
KLUCZOWE KOMPETENCJE 

 Planowanie oraz realizacja projektów rozwojowych dla zarządów, wyższej i średniej kadry 
menedżerskiej oraz liderów projektów. 
Tematyka:  prowadzenie szkoleo z zakresu przywództwa opartego o coaching i mentoring, budowania 
zaangażowania i współodpowiedzialności u współpracowników, komunikacji wg modelu NVC, 
budowania zespołów mocnych przez swoją różnorodnośd. 

 Planowanie oraz realizacja projektów rozwojowych dla pracowników działów HR. 
Tematyka: budowanie pozycji HR jako strategicznego partnera biznesowego, Human Performance 
Improvement – czyli łączenie działao HR z celami biznesowymi organizacji, efektywne diagnozowanie 
luk kompetencyjnych i adekwatny dobór rozwiązao, efektywna komunikacja na linii HR-biznes, 
budowanie strategii ZZL w organizacji. 

 Prowadzenie procesów coachingowych w oparciu o standardy i etykę International Coaching 
Federation. 

 Opracowywanie i wdrażanie modeli kompetencyjnych w organizacjach – audyt, projektowanie, 
implementacja, komunikacja, budowanie strategii rozwoju kluczowych kompetencji. 

 Opracowywanie i wdrażanie Programów Sukcesji, Programów Talentów, Systemów Okresowych Ocen 
Pracowniczych, Dzielenia się Wiedzą. 

 Projektowanie i uruchamianie platform szkoleo online. 

DOŚWIADCZENIA W OBSZARZE COACHINGU (REFERENCJE NA ŻYCZENIE) 

 Akredytowany coach ACC International Coach Federation. 

 Absolwentka Master of Coaching Szkoły Meritum (poziom ACC oraz PCC) oraz CoachWise Essentials - 
programy akredytowane przez International Coaching Federation. 

 Przeprowadzonych ponad 250 godzin executive & business coachingu (coaching indywidualny): 

 Przeprowadzonych ponad 200 godzin life coachingu (coaching indywidualny). 

 Prowadzenie szkoleo z zakresu coachingu dla menedżerów wyższego i średniego szczebla. 
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WAŻNIEJSZE PROJEKTY  SZKOLENIOWO – DORADCZE (REFERENCJE NA ŻYCZENIE) 

 
BRE Bank S.A. (2004 – 2010) – Wydział Szkoleo i Rozwoju / Centrum Kompetencyjne 

 WSPIERANIE KADRY MENEDŻERSKIEJ W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: 
o Opracowywanie planów szkoleniowo – rozwojowych 
o Konsultacja programów oraz formuły spotkao biznesowych, warsztatów strategicznych, 

szkoleo wewnętrznych 
o Wsparcie w procesie Oceny Okresowej Pracowników 
o Konsultacja z pracownikami i ich przełożonymi indywidualnych programów rozwoju 
o Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju kompetencji specjalistycznych 
o Prowadzenie szkoleo i warsztatów 

 PROGRAM SUKCESJI ORAZ ROZWÓJ KOMPETENCJI LIDERSKICH W ORGANIZACJI: 
o Opracowanie założeo i metodologii II Programu Sukcesji 
o Wdrażanie programu rozwojowego dla średniej kadry menedżerskiej 
o Opracowanie merytoryki do e-kursu rozwijającego kompetencje menedżerskie 
o Assessorowanie w DC identyfikujących osoby z potencjałem menedżerskim 

 PROGRAMY ADAPTACYJNE DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW: 
o Opracowanie merytoryki do e-kursów zapoznających z misją, wizją, kulturą, wartościami, 

strukturą i pracą w MultiBanku i mBanku 
o Opracowanie kompleksowego programu adaptacyjnego dla nowych pracowników 

mBanku w Czechach i Słowacji 

 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI: 
o Prowadzenie projektu Kaskadowego Przekazywania Wiedzy wśród pracowników 
o Prowadzenie projektu Inspirujące Piątki (cykliczne spotkania, na które zapraszałam 

autorytety jak np. Witold Orłowski czy Marek Kamioski) 
o Zbudowanie Oferty Fakultatywnej – bazy możliwości rozwojowych dla pracowników + 

konsultacja ich wyborów 
 
Dr Zdrowie (2013-2014) – Projekt „Aptekarska Szkoła ZZL” – program dla wyższej i średniej kadry zarządzającej  

 Planowanie i prowadzenie szkoleo: Rola menedżera w strategicznym ZZL, Zarządzanie wiedzą i 
kompetencjami, Systemy ocen okresowych, Komunikacja i promocja systemu ocen okresowych, 
Rozmowy oceniające z pracownikami, Zarządzanie Talentami i rozwojem pracowników, Rekrutacja i 
selekcja w oparciu o model kompetencyjny organizacji. 

 Opracowanie Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji. 

 Zbudowanie Modelu Kompetencyjnego Dr Zdrowie. 

 Opracowanie kryteriów ocen okresowych wg modelu kompetencyjnego. 

 Opracowanie procesu oraz regulaminu ocen okresowych w organizacji. 

 Opracowanie narzędzi wykorzystywanych podczas ocen okresowych. 

 Opracowanie strategii zarządzania wiekiem w organizacji. 

 Superwizja prowadzonych rozmów oceniających. 

MetLife (2016-2017) – Projekt „Wiarygodnośd we współpracy”  

 Zaplanowanie projektu Wiarygodnośd we współpracy dla wszystkich pracowników organizacji. 

 Prowadzenie warsztatów w ramach projektu. 

 Opracowanie materiałów online dostarczanych pracownikom pomiędzy warsztatami. 

 Opracowanie i udostępnienie kursów online podsumowujących treści warsztatów stacjonarnych. 

Euronet (2015) – Projekt „Akademia Lidera/Management Academy” – program dla średniej i wyższej kadry 
zarządzającej 

 Planowanie i prowadzenie szkoleo dla kadry menedżerskiej w ramach projektu Akademia Lidera: 
Sedno Przywództwa, Lider na Drodze Rozwoju 

 Planowanie i prowadzenie szkoleo dla wyższej kadry menedżerskiej w ramach projektu Management 
Academy: Efektywny menedżer, efektywny lider oraz Budowanie współpracy 



Kolporter S.A. (2011-2013) - Projekt „Partnerzy dla Rozwoju” – program dla Partnerów firmy Kolporter. 

 Planowanie i prowadzenie szkoleo: Zarządzanie Salonikiem Prasowym, Style komunikacji, 
Profesjonalna Obsługa Klienta, Zarządzanie wiekiem w organizacji 

 Opracowanie strategii zarządzania wiekiem w organizacji 

Strabag SE (2012-2015) 

 Planowanie i prowadzenie szkoleo dla kadry menedżerskiej z zakresu Trudnych rozmów z 
pracownikami 

 Planowanie i prowadzenie szkoleo dla wyższej kadry menedżerskiej zakresu Zarządzania potencjałem 
pracowników 

 
Amcor (2016-2017) 

 Zaplanowanie i realizacja warsztatów Budowanie Indywidualnych Programów Rozwojowych + 
konsultacje indywidualne i grupowe – grupy menedżerskie i pracownicze. 

 Zaplanowanie i realizacja warsztatów Rekrutacja i Selekcja + superwizje indywidualne – grupy 
menedżerskie. 

 Zaplanowanie i realizacja warsztatów z przygotowania i przeprowadzania spotkao oceniających w 
ramach Ocen Okresowych. 

PORR Polska Infrastructure (2016) – Projekt „Akademia Mentora” 

 Planowanie i realizacja szkoleo dla przyszłych mentorów w organizacji. 

 Opracowanie merytoryczne kursu online wspierającego rozwój kompetencji mentorskich w 
organizacji. 

 
Sealed Air (2011-2013) – Projekt „Przez szkolenia do sukcesu” – program dla wyższej i średniej kadry 
zarządzającej 

 Planowanie i prowadzenie szkoleo: Przywództwo, Zarządzanie przez cele, Zarządzanie wiekiem w 
organizacji, Trudne sytuacje menedżerskie. 

 Prowadzenie coachingu dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej organizacji. 

 Opracowanie strategii zarządzania wiekiem w organizacji. 
 
Genexo (2012-2013) – Projekt „Akademia Genexo” - program dla wyższej i średniej kadry zarządzającej 

 Planowanie i prowadzenie szkoleo: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przez cele, Ocena 
pracownika i udzielanie informacji zwrotnej, Zarządzanie wiekiem i grupą, Zarządzanie konfliktem, 
Rekrutacja i selekcja. 

 Opracowanie strategii zarządzania wiekiem w organizacji. 

Tytanium Rental (2013-2015) – Projekt „Tytani ZZL” – program dla wyższej i średniej kadry zarządzającej  

 Planowanie i prowadzenie szkoleo: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie zespołem, Rozwój i 
coaching, Rekrutacja i selekcja, Przywództwo, Zarządzanie zmianą, Komunikowanie wizji, misji i celów 
strategicznych organizacji. 

 Prowadzenie warsztatów i spotkao mających na celu wypracowanie Key Performance Improvement 
dla poszczególnych działów organizacji. 

Roche (2014) – Projekt „Rozwój Talentów w organizacji” 

 Zaplanowanie i realizacja programu rozwojowego dla Talentów - szkolenia i coachingi. 

 Realizacja szkoleo dla liderów projektów w ramach projektu "Efektywne zarządzanie ludźmi". 

Provident (2013) – Projekt „Sukcesja” 

 Zaplanowanie i prowadzenie szkoleo w ramach Programu Sukcesji Provident 
 
 
 
 
 



Certes Sp. z o.o. (2016) – Projekt Power of Competences 

 Opracowanie bazy kluczowych kompetencji – wybór i zdefiniowanie kompetencji, opisanie 
wskaźników kompetencji, opracowanie skal, opracowanie wzorów raportów indywidualnych i 
grupowych. 

 Konsultacja Indywidualnych Programów Rozwojowych pracowników. 

Euronet (2015) – Projekt „Akademia HR” 

 Zaplanowanie i przeprowadzenie projektu szkoleo rozwojowych z zakresu budowania strategicznego 
partnerstwa w biznesie dla konsultantów HR – Akademia HR: Obszary i zadania HR w organizacji, HR 
Business Partner (metodologia HPI), Budowanie współpracy (metodologia DISC), Rozwiązywanie 
konfliktów w organizacji + follow up-y 

Provident (2013) – Projekt „Akademia HR” 

 Zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleo rozwojowych z zakresu budowania strategicznego 
partnerstwa w biznesie dla konsultantów HR 

PORR Polska Infrastructure (2017) – Projekt „PORRozumienie bez przemocy – w domu i w pracy” 

 Opracowanie merytoryczne i wdrożenie na własnej platformie e-learningowej kursu online 
PORRozumienie bez przemocy – w domu i w pracy + kontynuowanie treści kursu w formie szkoleo 
stacjonarnych. 


