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 Członkowie Stowarzyszenia MATRIK – uznani na rynku eksperci ds. rozwoju, 
konsultanci, trenerzy i coachowie - zapraszają do uczestnictwa w całodniowej 
konferencji, której celem jest wspólne doświadczenie prowadzenia projektów 

szkoleniowych i konsultingowych oraz stosowania różnych form uczenia się 
dorosłych z wykorzystaniem metod zdalnych. 

 

E-konferencja MATRIK  30 kwietnia 2020  
Konsultant i trener w sieci 

Zdjęcia: pixabay.com 



Życie w warunkach pandemii i oczekiwanie na to, co nastąpi po niej, to ciąg 
zaskakujących zmian – wykorzystujmy szanse, jakie one niosą  

na rozwój – swój i swoich klientów, na budowanie relacji, sprzyjających 
wymianie wiedzy i doświadczenia w gronie profesjonalistów! 

 

 W programie Konferencji prezentujemy szeroki wachlarz  narzędzi, umożliwiających wykorzystanie 

metod aktywizujących w działalności rozwojowej, w szczególności: technik pracy warsztatowej  
i coachingowej, gier i symulacji oraz form współpracy konsultingowej  z klientami w sieci. 

 

 



  
1. Jakie metody i narzędzia zdalne pozwalają na maksymalne osiąganie 
     zamierzonych efektów w pracy indywidualnej i grupowej? 

 
2. Jak odpowiadać na zróżnicowane potrzeby  
    uczestników wydarzeń zawodowych i budować  
    środowisko uczenia się w warunkach  
    dystansu społecznego? 

 
3. Jaką dodatkową wiedzę mógłbym/mogłabym zdobyć i jakie umiejętności 
     nabyć, aby doskonalić swój warsztat konsultanta oraz trenera w sieci? 

Na jakie pytania znajdziesz odpowiedź? 
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Prelegent 

 
Temat warsztatów 

 
Realizowane metody 

Know-how i narzędzia  
w sieci do których będziemy 

nawiązywać 

 
Godz. 

Michał Dziekoński Aktywizacja e-uczestników  
i budowanie relacji w sieci 

gry i symulacje Click Meeting 
SMS 

 
9:00-10:45 

dr Grażyna Urbanik-Papp Mindfulness w komunikacji,  
czyli jak mówić, aby być zrozumianym 

warsztaty grupowe Google Hangouts 
Click Meeting 

 
10:45-12:30 

Krzysztof Prystupa Warsztaty prezentacji i pracy  
z głosem w systemie distance learning 

 

projekty one-to-one Live Webinar 
MS Teams 

 
13:30-15:00 

Agnieszka Kauczyńska 
 

Joanna Jatczak 

Zarządzanie ryzykiem i adaptacja strategii 
firm. 

Dział HR i e-działania rozwojowe 
 

konsulting Zoom 
Skype 

 
15:00-17:00 

Ramowy program e-konferencji 30 IV 2020 

Rysunki: pixabay.com 



Twórca i zarządzający Business Games Institute – pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się 
adaptacją tzw. serious games do działań marketingowych i sprzedażowych. Na co dzień związany  
z Akademią WSB, gdzie pełni m.in. funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Klubu MBA 
 
Doświadczony menedżer marketingu i strategii, przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za zarządzanie 
marketingiem i markami w jednej z firm Grupy Siemens w Polsce; realizując szereg programów 
międzynarodowych, m.in. jako interim ekspert w centrali Siemens Westinghouse w Orlando (USA). 
 
Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty dla menedżerów i specjalistów marketingu, sprzedaży, strategii, 
zarządzania produktami i innych specjalności – przede wszystkim duże międzynarodowe korporacje 
(także w języku angielskim). Stworzył kilkadziesiąt strategii marketingowych dla firm różnej wielkości  
i z różnych branż, a w jego szkoleniach wzięło osób już ponad 5000 osób. Jest jednym z głównych 
prowadzących zajęcia na programach the Chartered Institute of Marketing w Grupie Questus, wykłada 
na wielu uczelniach, także na programach MBA, m.in. prowadzi autorski 50-godzinny moduł Business 
Games w języku angielskim na studiach International MBA na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Jest absolwentem: Katedry Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, the Advanced 
Certificate in Marketing (the Chartered Institute of Marketing), MBA POU/Oxford Brookes University, 
programu Marketing Training (Orlando, USA), Szkoły Strategii Marki SAR, kilku kierunków studiów 
podyplomowych (E-Marketing, Badania marketingowe  w praktyce, Zarządzanie zespołami), standard 
efektywności szkoleń wg HRD BP i wielu projektów szkoleniowych. 

Michał Dziekoński, ACM/MBA 



Jest coachem akredytowanym przez ICF (poziom ACC), posiada Certyfikat Trenerski przyznany przez Thames 
Valley University, PRINCE2 Foundations w zakresie zarządzania projektami oraz certyfikat w zakresie konsultingu 
systemowego dla organizacji (Advisio). 
 
Ukończyła program The Art and Science of Coaching przygotowany przez Szkołę Coachów Erickson College, 
akredytowaną przez International Coach Federation (ICF). Od 8 lat prowadzi indywidualne sesje coachingowe. 
Uczyła się coachingu  m.in. od : Merlin Atkinson, Jenny Rogers,  Richarda Hiams. 
 
Łączy doświadczenie w pracy dla biznesu z pasją do poznawania psychologii ludzkich zachowań, szczególnie  
z pespektywy neuronauki. Jest doktorem zarządzania. Ukończyła także szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii 
Zachowań, warsztaty Gestalt, warsztaty Mindfulness, przez 2 lata studiowała w Polskim Instytucie Psychoterapii 
Krótkoterminowej (obecnie Instytut Psychoterapii Integratywnej) w Krakowie. Jest doświadczonym trenerem. 
Szkoliła dla takich firm i instytucji jak m.in.: Bank Zachodni WBK, GlaxoSmithKline, Gegenbauer Polska  
czy Najwyższa Izba Kontroli. 
 
Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, które od 18 lat dba 
o standardy i etykę pracy trenerów i konsultantów. W 2006 roku była Liderem Komisji Coachingu działającej przy 
Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, roku tworzącej platformę dialogu dla różnych szkół coachingu. 
 
Odpowiada za program coachingowy studiów podyplomowych Coach i Trener-partner w rozwoju realizowanych 
w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Publikuje artykuły zarówno naukowe, jak  
i popularyzujące wiedzę m.in. na temat neuroprzywództwa. 

dr Grażyna Urbanik-Papp 



Specjalizuję się w szkoleniach z emisji głosu, dykcji i wystąpień publicznych. Konstruowane prze ze mnie szkolenia są sumą  
moich wieloletnich doświadczeń – aktora, logopedy i trenera. Uważam, że trener kompetencji miękkich podczas treningu  
ma do zrealizowania trzy zadania: 
1. Zdiagnozować przyczynę powodującą trudności u uczestnika szkolenia. 
2. Rozumieć, że taka trudność może się pojawiać. 
3. Udzielić trafnej i krótkiej informacji zwrotnej, która pozwali w szybki sposób wprowadzić zmianę zachowania. 
 
Moje motto brzmi: od słuchania nikt nie nauczył się ani emisji głosu, ani wystąpień publicznych, „umiejętność jest funkcją  
czasu i powtórzeń”; wiedza pozwala rozumieć zachowanie. Dlatego ciągle modyfikuję i dostosowuję moje programy  
szkoleniowe, ćwiczenia, żeby pozwalały szybko i skutecznie osiągać rezultaty. 
 
Doświadczenie: 
Były prezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, właściciel firmy szkoleniowej ViaMowa, członek 
Stowarzyszenia Mentorów „Promentor”, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, autor studiów  
podyplomowych „Biznesowe wystąpienia publiczne”, ponad 2000 godzin szkoleniowych, 1500 godzin treningów indywidualnych. 
 
Kluczowe kwalifikacje: 
Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza w Warszawie 
Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim 
Szkołma Mentorów w Collegium Wratislaviense 
Kurs „Profesjonalny trener zarządzania MATRIK – narzędzia pracy trenera” 
Kurs Efektywność drogą do wzrostu i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw 
Prywatne lekcje z emisji głosu u prof. Cezarego Szyfmana 

Krzysztof Prystupa 



Agnieszka Kauczyńska 
Vice Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów MATRIK Kraków. 
Właściciel Synergy Consulting Group Kraków. 
 

Konsultant, Interim Menedżer, trener zarządzania. Realizuje projekty planowania i wdrażania strategii, controlingu i zarządzania 
finansami. Przeprowadza zmiany w firmach w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji. Z wykształcenia magister finansów na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka rocznego kursu w Instytucie Zarządzania Fundacji Polsko–Francuskiej z 
zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Doradca finansowy EFG w zakresie zarządzania finansami.  
 

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK (01/ICTDL/2016) ukierunkowany na rozwój umiejętności 
menedżerskich, efektywnego zarządzania sobą i personelem oraz rozwojem umiejętności sprzedażowych.  
Pracuje jako mentor wspierając kadrę zarządzającą w rozwoju umiejętności przywódczych.  
Certyfikowany konsultant Extended DISC – analiz behawioralnch „Ja jako lider”. 
 
Uzyskała Certyfikat Konsultanta Zarządzania „Certified Management Consultant” w Danii. W pracy łączy swoją wieloletnią 
praktykę managerską i konsultingową z zakresu strategii, finansów i zarządzania firmą.  
Certyfikowany Project Manager (nr.317/2009r).  
 

Manager z 18-letnim doświadczeniem. Wspiera Rady Nadzorcze, Właścicieli i Zarządy Firm w osiągnięciu zaplanowanych celów 
biznesowych. Do diagnozowania i planowania rozwoju organizacji stosuje narzędzia diagnostyczne - jest Certyfikowanym 
Partnerem ADVISIO Poland. 
Zrealizowała projekty wdrożeniowe dla: 
Firm produkcyjnych z branży: spożywczej, nasienniczej, AGD, piaskarek, kosmetyków, pokryć dachowych, szaf elektrycznych, 
kabli itp.. 
Firm usługowych z branży: księgowej, kancelarii prawnych, rekrutacyjnej, doradztwa energetycznego, marketingowych, 
konserwatorskiej, transportowej. 
Firm handlowych z branży: spożywczej, instalacyjnej, zdrowej żywności, obuwniczej 



Jest certyfikowanym trenerem, certyfikowanym praktykiem NLP. Ukończyła Szkołę Treningu Grupowego 
House of Skills. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, m.in. podyplomowego studium Marketingowe 
Zarządzanie Firmą. Ma ponad 19-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.  
 
Certyfikowany trener FRIS i metody Facet 5, moderator Disign Thinking, w latach 2016-2019 Regionalny 
Koordynator łódzkiego oddziału Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik.  
 
Podczas zajęć korzysta z własnych doświadczeń jako szefa zespołu, handlowca B2B oraz pracownika 
obsługi klienta. Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich i związanych z wdrożeniem zmian w firmach. 
Właśnie ten aspekt praktyczności jest jej najmocniejszą stroną w pracy z uczestnikami.  
 
Prowadzi szkolenia w zakresie obsługi klienta, standaryzacji obsługi oraz menedżerskie. Dotychczas brała 
udział w projektach m.in. dla firm: DOZ S.A., Hotele Irena Eris, Generali, Polbank, PZU, Duon S.A, Orlen 
Centrum Edukacji. 

Joanna Jatczak 



Stowarzyszenie Konsultantów  
i Trenerów Zarządzania MATRIK 

Stowarzyszenie MATRIK to wiodąca i opiniotwórcza organizacja w Polsce, zrzeszająca elitarne 
środowisko trenerskie, tworząca, promująca i wdrażająca standardy pracy, kształcenia, będąca 
platformą dla wymiany wiedzy, informacji i rozwoju zawodowego jej członków i sympatyków. 

Organizacja zrzesza trenerów  
i konsultantów. MATRIK jest 

organizacją, która pierwsza w Polsce 
uruchomiała Szkołę Trenerów 

Zarządzania w 1999 roku  
i nieprzerwanie prowadzi Szkołę  
oraz Kursy Trenerów Zarządzania 
według autorskich programów. 

Stowarzyszenie prowadzi proces 
certyfikacji – Międzynarodowy 

Certyfikat Trenerów Zarządzania  
w zakresie treningu, uczenia się  

i rozwoju, potwierdzający 
kompetencje w sześciu obszarach 
odzwierciedlających podstawowe 

aspekty pracy trenera. 

MATRIK promuje nowoczesne 
metody zarządzania, jest 

platformą wymiany wiedzy  
i doświadczeń. 
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Dokonaj rejestracji  
i płatności w systemie 

Competit: 
https://competit.pl/w/1614/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Po dokonaniu 
płatności otrzymasz 

od nas link do pokoju 
ClickMeeting 

 
 
 
 

Zaloguj się w dniu 
konferencji  
w systemie  

ClickMeeting 
 
 
 
  

Zarezerwuj miejsce już dziś! 
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Wypełnij 
formularz 

rejestracyjy: 
https://forms.gle/SgdF7vS

NAzjRUCkT8 

 
 
 

https://competit.pl/w/1614/
https://forms.gle/SgdF7vSNAzjRUCkT8
https://forms.gle/SgdF7vSNAzjRUCkT8
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Co otrzymuję w ramach  
pakietu Uczestnika? 

Pełen udział w całodniowej konferencji: 9.00-17.00  
(z przerwą obiadową 12.30-13.30) 

Wymianę doświadczeń i budowanie relacji w grupie 
zawodowej trenerów i konsultantów (zdjęcia 
uczestników, strona wydarzenia na Facebooku i in.)  

Możliwość dyskusji na czacie oraz komplet materiałów  
i prezentacji w wersji pdf 

Preferencyjne warunki uczestnictwa – przy zgłoszeniu 
udziału do 24 kwietnia 


