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W ramach działań dedykowanych firmom Grupa TROP wspiera 

budowanie kultury organizacyjnej, która tworzy swoją siłę 

poprzez permanentne uczenie się, pracę zespołową oraz 

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. 

 

Zapraszamy do lektury artykułu Jacka Jakubowskiego, który 

opisuje specyfikę działania organizacji uczącej się. 

„Rosnąca konkurencja, globalizacja, nieograniczony praktycznie przepływ i dostęp do informacji sprawiły, że 

osiągnąć sukces i przetrwać na rynku mogą dziś tylko firmy, które potrafią najlepiej znaleźć się i radzić sobie 

ze zmianą. O ile bowiem niegdyś żyło się od zmiany do zmiany, tak dziś zdaje się ona być permanentna. 

Teoretycy i praktycy zarządzania mówią o kilku modelach kierowania organizacją. Twierdzą oni wspólnie, iż 

najlepiej wróżącymi na przyszłość są tzw. organizacje uczące się…” Czytaj więcej (pdf)… 

 

Jeśli chcesz budować w swojej firmie kulturę organizacji uczącej się, zapraszamy do skorzystania z naszego 

programu „Budowanie kultur organizacyjnych nastawionych na uczenie się i realizację wartości”.  

Zapraszamy do kontaktu: dlafirm@grupatrop.pl / tel. 22 613 28 91 

Wróć do spisu treści 

FIRMA PRZYSZŁOŚCI? ORGANIZACJA UCZĄCA TO METODĄ 

TROP 

http://www.grupatrop.pl/pobierz/pobierz.php?plik=Organizacja%20uczaca%20sie%20-%20artykul%20Jaca.pdf&zrodlo=TROPletter-06-2013
http://www.grupatrop.pl/index.php/zmiana-i-rozwoj-w-organizacji/budowanie-kultur-organizacyjnych-nastawionych-na-uczenie-sie-i-realizacje-wartosci
mailto:dlafirm@grupatrop.pl
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Smakuj Rozwój to nowa akcja społeczna Grupy TROP i SWAT. 

Poszukujemy i zapraszamy do niej wszystkich entuzjastów 

wspierających rozwój zarówno własny, ale przede wszystkim 

innych osób.  

Zdajemy sobie sprawę, że najlepsze nawet danie podane na 

najbardziej ekskluzywnej zastawie traci swój urok jeżeli kucharz 

zapomniał je doprawić. Pewnie część z Was otrzymała takie 

„niedokończone” dania nawet w najdroższych restauracjach 

i zastanawialiście się jak zareagować. Doprawiać samemu? Zjeść tak jak kucharz nam przyrządził? Mogło 

zdarzyć się i tak, że przypraw było zbyt dużo i otrzymaliście danie, którego, mimo Waszych najszczerszych 

chęci, nie dało się skonsumować.  

W ramach naszej Akcji dążymy do tego, aby każdy z uczestników sam sprawdził, co oznacza prawidłowy 

dobór przypraw. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że każdy ma inny gust, inne wyczucie smaku 

i indywidualne preferencje. Dlatego nie serwujemy gotowych dań – zapraszamy wszystkich do wspólnego 

ich przygotowywania. 

Zapraszamy również do dzielenia się przepisami, spostrzeżeniami i wspólnego sprawdzania co nam z nich 

wyszło. Każdy jest autorem swojego rozwoju, jednak znacznie lepiej on smakuje, gdy się go konsumuje 

w dobrym towarzystwie. W ramach „Smakuj rozwój” nie dajemy gotowych rozwiązań. Nie pokazujemy 

jedynej słusznej drogi. Nie mamy jednego gotowego przepisu. Chcemy, aby każdy miał okazję przyjrzeć się 

swojemu rozwojowi, zarówno indywidualnie, jak i w szerszym gronie. Zapraszamy do tego, aby 

doświadczyć, smakować i doprawiać codziennie to samo, jednak za każdym razem inaczej. 

Promujemy naukę opartą na doświadczaniu i naukę w działaniu. Pokazujemy, że nie trzeba mieć 

wydzielonego czasu na naukę. Wykonywanie codziennych czynności również może być nauką! Wierzymy, że 

rozwijamy się poprzez działanie – również takie, które mogłoby zdawać się, z nauką ma niewiele 

wspólnego. Czy można uczyć się podczas towarzyskiego spotkania ze znajomymi? Czy można spotkać się 

z grupą przyjaciół na obiedzie i uczyć się tak samo efektywnie jak podczas zajęć na uczelni? Wiele osób 

odpowie – nauka nauką, a przyjemności przyjemnościami. My chcemy pokazać, że nauka może być 

przyjemnością i wierzymy, że uczymy się niemalże w każdym miejscu i czasie.  

Chcesz zobaczyć jak wiele smaków może mieć Twój rozwój? Nasza Akcja może być właśnie tym, czego 

poszukujesz. Jeżeli chcesz wiedzieć jak gotujemy i co, napisz do nas na smakujrozwoj@grupatrop.pl 

Zapraszamy też wszystkich, którzy chcą współtworzyć akcję „Smakuj Rozwój” razem z nami, przenosząc ją 

na swój lokalny grunt, do swojego otoczenia.  

Zapraszamy trenerów, coachów, moderatorów, tutorów, konsultantów, animatorów, liderów zmiany. 

Zapraszamy wszystkich, których Carl Rogers określił jedną nazwą – OSOBA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ. 

 

Zapraszamy do kontaktu: smakujrozwoj@grupatrop.pl / tel. 22 613 28 91 

Wróć do spisu treści 

SMAKUJ ROZWÓJ I UCZ SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZANIE 

mailto:smakujrozwoj@grupatrop.pl
mailto:smakujrozwoj@grupatrop.pl
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Aforyzmy, cytaty, złote myśli niejednokrotnie inspirują, 

prowokują do myślenia, bywa że wpływają nawet na zmianę 

sposobu odbioru rzeczywistości. 

Zapraszamy trenerów, coachów, moderatorów, mediatorów, 

a także liderów i animatorów na „Cykl Inspiracje” – autorską 

formułę nauki i rozwoju stworzoną przez Jacka Jakubowskiego. 

Oto zaproszenie od samego autora: 

„Istotą INSPIRACJI jest głębokie spotkanie z… MYŚLĄ. Ze słowem, sformułowaniem, spostrzeżeniem, 

opisem. Nasza praca będzie polegać na umożliwieniu Ci kontaktu z ciekawymi tekstami – cytatami różnych 

ważnych wg mnie autorów. Każdy z tych „wypisów” będzie opatrzony moim komentarzem. 

Będę w nich przyglądał się temu, jak przedstawiona wiedza, przesłanie, czy zaproponowany model myślowy 

mają się do procesów zachodzących na warsztatach, treningach, czy sesjach coachingowych. 

Twoim zadaniem będzie: 

 spokojne przeczytanie tego wszystkiego (w podstawowym modelu – dwie strony w każdy 

poniedziałek); 

 zastanowienie się, „pomedytowanie” i zobaczenie, jaki rezonans w Tobie wywołuje sam tekst, albo 

mój komentarz; 

 jeżeli tak zdecydujesz – napisanie maila z pytaniem, wątpliwością, refleksją. 

Podstawowy cykl trwa dwa miesiące. W tym czasie dla uczestników będziemy organizowali czterogodzinne 

seminaria warsztatowe. Terminy i miejsca – do uzgodnienia. 

Możliwe korzyści: 

 pogłębisz refleksję nad tym, co robisz; 

 będziesz mógł lepiej zanalizować procesy jakie wywołujesz swoim sposobem opisu rzeczywistości; 

 poszerzysz repertuar pojęć, przy pomocy których wyjaśniasz klientom i uczestnikom cele, metody, 

efekty Twoich działań. 

Zapraszam. Jacek Jakubowski” 

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w „Cyklu Inspiracje” zapraszamy do kontaktu: 

akademia@grupatrop.pl / tel. 22 613 28 91 

Wróć do spisu treści 

CYKL INSPIRACJE, CZYLI CZAS NA REFLEKSJĘ 

mailto:akademia@grupatrop.pl
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Masz więcej czasu i chciałbyś zrobić coś dla siebie?  

Czujesz potrzebę odświeżenia swojego warsztatu?  

Zaczerpnięcia inspiracji?  

Przemyślenia kolejnych kroków na swojej ścieżce zawodowej?  

A może praktycznych wskazówek dotyczących Twojego biznesu 

trenerskiego lub coachingowego?  

 

To wszystko znajdziesz w naszej letniej propozycji „Wakacje z TROPem”. Co oferujemy? 

Superwizję grupową prowadzoną przez Jacka Jakubowskiego. Superwizja będzie dotyczyć pracy trenerskiej 

i budowania własnej ścieżki rozwoju.  

Program Start-Up, czyli jak krok po kroku założyć własną firmę szkoleniową. Podczas programu nabędziesz 

praktyczne umiejętności z zakresu: PR, reklamy, sprzedaży, prawa, finansów, księgowości i informatyki.  

Czterodniowy warsztat wprowadzający do Metody TROP. Zapraszamy osoby, które chcą poznać główne 

założenia pracy Metodą TROP. 

 

Szczegóły warsztatów oraz harmonogram... 

Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / tel. 22 613 28 91 

Wróć do spisu treści 

WAKACJE? DOBRY CZAS, BY ZROBIĆ COŚ DLA SIEBIE 

http://www.grupatrop.pl/index.php/aktualnosci/wakacje-z-tropem
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/aktualnosci/wakacje-z-tropem&zrodlo=TROPletter-06-2013
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/aktualnosci/wakacje-z-tropem&zrodlo=TROPletter-06-2013
mailto:akademia@grupatrop.pl
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Zapraszamy do skorzystania z ostatnich wolnych miejsc na 

bezpłatny kurs „Wykorzystanie metod coachingu grupowego 

w pracy trenera”, który jest realizowany w ramach projektu 

„Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości – innowacje 

w szkoleniach” i jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej. 

Kurs składa się z 9 dni warsztatowych (3 x 3 dni) oraz 20 godzin 

superwizji uczestniczącej. Oferujemy pojedyncze miejsca 

w trzech grupach. Zapraszamy do grupy III, która rozpoczyna kurs 17 lipca, grupy IV, ktora rusza 19 sierpnia 

oraz do grupy V, w której kurs startuje z początkiem września. 

Czytaj więcej... 

Zapraszamy do kontaktu: szkoleniaefs@grupatrop.pl / tel. 22 615 28 91. 

 

Superwizja na rowerach 

Zachęcamy również do przeczytania relacji z superwizji uczestniczącej, która odbyła się w ramach szkolenia 

“Twórczość w pracy trenera” – kolejnego kursu oferowanego w projekcie „Trener Rozwoju Organizacji 

Przyszłości – innowacje w szkoleniach”. Superwizję opisał jej uczestnik – Jakub Mechowski. 

„W dniach 18-19 maja Jac Jakubowski superwizował moje 

działania lokalne w gminie Mrozy.  

Pierwszego dnia współorganizowałem rajd rowerowy dla 

mieszkańców gminy. Jac jako "cichy obserwator" towarzyszył 

nam na każdym etapie drogi obserwując wszystko z okien wozu 

strażackiego. Drugiego dnia prowadziłem warsztat dla członków 

naszego stowarzyszenia "Trytwa", na którym zrobiliśmy mapę 

marzeń naszych pomysłów na działania w gminie, a później stosując metodę małych kroków 

zaplanowaliśmy inicjatywy uwzględniając nasze zasoby i możliwość zaangażowania się w ich organizację.  

Na początku skupimy się na działaniach integracyjnych dla naszej organizacji, jeśli one wypalą to 

zorganizujemy je dla szerszego grona odbiorców. Podczas dwóch dni obserwowania mnie w akcji, Jac dzielił 

się ze mną swoimi spostrzerzeniami dotyczącymi mojego stylu pracy, komunikowania się i oraz radzenia 

sobie z trudnymi sytuacjami. Po superwizji, Jacek udzielił mi cennych informacji zwrotnych na temat mojego 

zachowania jako lidera akcji społecznej i trenera prowadzącego warsztat. Będą one dla mnie odniesieniem 

podczas kolejnych akcji i motorem do kontynuowania działań społecznych i pracy nad sobą.”  

Jakub Mechowski 

Wróć do spisu treści 

OSTATNIA SZANSA NA 20-GODZINNĄ BEZPŁATNĄ SUPERWIZJĘ 

http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia-trop/szkolenia-dla-praktykow/kursy-tematyczne-dotowane/coaching-grupowy&zrodlo=TROPletter-06-2013
mailto:szkoleniaefs@grupatrop.pl
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Od lat prowadzimy różne formy superwizji, wspierając w rozwoju ich 

uczestników.  

Oferujemy indywidualne spotkania z superwizorem, spotkania 

grupowe oraz superwizje uczestniczące, które polegają na 

bezpośredniej obserwacji działań trenera przez superwizora.  

Według nas, superwizje są nieodzownym elementem rozwoju 

zawodowego trenerów, coachów, mediatorów, liderów 

i moderatorów, ponieważ pozwalają lepiej zrozumieć naszych 

klientów.  

Obecnie Dorota Szczepan-Jakubowska prowadzi cykliczne superwizje grupowe dla mediatorów i coachów.  

Najbliższe spotkanie odbędzie się już 11 lipca, a kolejne 13 sierpnia i 16 września w centrum Warszawy 

(Boutique Bed and Breakfast przy ul. Smolnej 14/6) w godzinach od 17:00 do 21:00. 

 

Czytaj więcej...  

Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / tel. 22 613 28 91 

Wróć do spisu treści 

PRAKTYCY PRAKTYKOM – RÓŻNE RODZAJE SUPERWIZJI 

http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/aktualnosci/superwizje-dla-coachow-i-mediatorow&zrodlo=TROPletter-06-2013
mailto:akademia@grupatrop.pl
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Wiemy, że kalendarze wielu z Was zapełniają się w błyskawicznym tempie, dlatego już teraz ogłaszamy 

rozpoczęcie rekrutacji na kursy jesienne.  

Terminy rozpoczęcia kursów znajdziesz w kalendarium. 

 

 

Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / tel. 22 613 28 91 

Wróć do spisu treści

 

Szkoła Coachów  

I stopnia 

 

 

Szkoła Trenerów 

I stopnia 

 

 

 

Szkoła Mediatorów 

I stopnia 

 

 

 

 

 

Szkoła Coachów  

II stopnia 

 

 

 

 Czytaj więcej… Czytaj więcej… Czytaj więcej.... Czytaj więcej... 

 

Szkoła Trenerów II 

stopnia 

 

Szkoła Umiejętności 

Psychologicznych Lidera 

Organizacji Przyszłości 

 

Szkoła Moderatorów 

Action Learning 

 

Trening  

Interpersonalny 

    

Czytaj więcej… Czytaj więcej… Czytaj więcej... Czytaj więcej (pdf)… 

JESIENNE PROPOZYCJE GRUPY TROP 

mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-pierwszego-stopnia&zrodlo=TROPletter-06-2013
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/szkola-trenerow-pierwszego-stopnia&zrodlo=TROPletter-06-2013
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-mediatorzy-w-organizacji/szkola-mediatorow-pierwszego-stopnia&zrodlo=TROPletter-06-2013
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-drugiego-stopnia&zrodlo=TROPletter-06-2013
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/szkola-trenerow-drugiego-stopnia&zrodlo=TROPletter-06-2013
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-lider-i-moderator-zmiany/szkola-umiejetnosci-psychologicznych-lidera-organizacji-przyszlosci-upl&zrodlo=TROPletter-06-2013
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-lider-i-moderator-zmiany/szkola-moderatorow-action-learning-mal&zrodlo=TROPletter-06-2013
http://www.grupatrop.pl/pobierz/pobierz.php?plik=Grupa%20TROP%20-%20Trening%20Interpersonalny%20(ulotka).pdf&zrodlo=TROPletter-06-2013
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Koniec czy początek? Zakończenie 14. edycji Szkoły 

Coachów. 

W pierwszy weekend zakończyliśmy 14. edycję Szkoły Coachów, 

która w myśl TROPowego podejścia zapoczątkowała proces 

bycia coachem i otworzyła drzwi do dalszego rozwoju i pracy 

z ludźmi.  

Kiedy większość uczestników wyraziła smutek z powodu 

rozstania, padło ważne pytanie: czy skupiać się na końcu, czy może spojrzeć na nowe możliwości, które 

pojawiają się przed nami w tym momencie: dalsze wspólne inicjatywy i działania? Często przecież jest tak, 

że coś się musi skończyć, by mogło zacząć się coś nowego, równie ważnego i ekscytującego. 

Wróć do spisu treści 

TROPOWIEŚCI 



 

Czerwiec 2013 

 

Siedziba Grupy TROP, ul.Pożaryskego 69, Warszawa 

Wróć do spisu treści 

 

Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt 

„Metodyka uczenia 

w działaniu w pracy 

trenera – Action 

Learning” (EFS) 

Józefów k/Warszawy od 01.07.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl 

Superwizje grupowe dla 

Coachów i Mediatorów 

Boutique Bed & Breakfast 

ul. Smolna 14/7 

Godz. 17:30-21:30. 

11.07.2013 

13.08.2013 

16.09.2013 

23.10.2013 

26.11.2013 

17.12.2013 

akademia@grupatrop.pl 

Budowanie własnej 

Ścieżki Rozwoju 

i superwizja pracy 

trenerskiej (GPS) 

Siedziba Grupy TROP* 15-16.07.2013 akademia@grupatrop.pl 

Wykorzystanie metod 

coachingu grupowego 

w pracy trenera (EFS) 

Józefów k/Warszawy od 19.07.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl 

Program START UP Siedziba Grupy TROP* od 01.08.2013 akademia@grupatrop.pl 

Wykorzystanie metod 

coachingu grupowego 

w pracy trenera (EFS) 

Józefów k/Warszawy od 19.08.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl 

Działania twórcze jako 

narzędzie pracy trenera 

(EFS) 

Józefów k/Warszawy od 23.08.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl 

Wprowadzenie do 

Metody TROP 
Siedziba Grupy TROP* 29.08-1.09.2013 akademia@grupatrop.pl 

KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY? 

mailto:szkoleniaefs@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:szkoleniaefs@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:szkoleniaefs@grupatrop.pl
mailto:szkoleniaefs@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
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Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskego 69, Warszawa 

Wróć do spisu treści 

Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt 

Wykorzystanie metod 

coachingu grupowego 

w pracy trenera (EFS) 

Józefów k/Warszawy od 03.09.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl 

Szkoła Trenerów 

II Stopnia 
Siedziba Grupy TROP* od 21.09.2013 akademia@grupatrop.pl 

Trening Interpersonalny Siedziba Grupy TROP* 02-06.10.2013 akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Coachów II Stopnia Siedziba Grupy TROP* od 24.10.2013 akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Coachów I stopnia Siedziba Grupy TROP* od 26.10.2013 akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Trenerów I stopnia Siedziba Grupy TROP* od 26.10.2013 akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Moderatorów 

Action Learning 
Siedziba Grupy TROP* od 09.11.2013 akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Umiejętności 

Psychologicznych Lidera 

Organizacji Przyszłości 

Siedziba Grupy TROP* od 30.11.2013 akademia@grupatrop.pl 

KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY? PO WAKACJACH 

mailto:szkoleniaefs@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl


 

Czerwiec 2013 

 

Za nami kilka niezwykle ciekawych i ważnych spotkań. 

W Warszawie wiele się dzieje w związku z nową akcją 

Smakuj Rozwój. W Łodzi niedawno wystartowaliśmy 

i jeszcze się poznajemy. W Bydgoszczy w momencie kiedy 

piszemy te słowa „się dzieje” – V spotkanie pod hasłem 

„Integracja”. Relacje od Karola już niebawem… 

„Skutkiem ubocznym” tych spotkań są różne działania 

trenerów, np. warsztaty organizowane w Poznaniu. Na naszych stronach znajdziecie więc zaproszenia na 

wszystkie wydarzenia i warsztaty organizowane przez trenerów. Przekazujemy również relacje na gorąco od 

uczestników ze spotkań SWATa, które się odbyły 11 czerwca w Łodzi i 12 czerwca w Warszawie, możecie je 

przeczytać na blogu lub śledzić na bieżąco nasz fan page na Facebooku. 

Kalendarium najbliższych spotkań SWAT:  

Co? Gdzie? Kiedy? Temat Organizator 

III spotkanie 

SWAT 

Łódź 

Inspirosa,  

Wólczańska 14/16 

25 czerwca 

godz. 20:00 

Darmowe szkolenie 

GRUNDTVIG – jak 

wykorzystać tę 

możliwość. 

Anna Łazicka 

inspirosa.anna.lazicka@gm

ail.com 

V spotkanie 

SWAT 

Poznań 

Oberża pod 

Dzwonkiem  

Garbary 54 

26 czerwca 

godz. 19:00 
Radość 

Małgorzata Kruszewska 
gotinplus@gmail.com 

Warsztaty 

Poznań 

Studio Szkoleniowe 

Looksfera  

Żydowska 9 

29 czerwca 

godz. 17:00 

Radość  

Improwizacji 
gotinplus@gmail.com 

Spotkanie 

SWAT 

Warszawa 

Tarabuk,  

Browarna 6 

18 lipca 

godz. 17:30 

Smakuj  

Rozwój 

Monika Dziak 

dziakmonika7@gmail.com 

VI spotkanie 

SWAT 

Poznań 

Oberża pod 

Dzwonkiem  

Garbary 54 

31 lipca 

godz. 19:00 
Radość 

Małgorzata Kruszewska 
gotinplus@gmail.com 

Dołącz do SWATa na Facebooku   

Wróć do spisu treści 

CO SŁYCHAĆ W SWAT 

https://www.facebook.com/pages/SWAT-Sie%C4%87-Wsparcia-Aktywno%C5%9Bci-Trenerskiej/254338197980376?id=254338197980376&sk=events
http://siec-trop.blogspot.com/2013/06/relacja-ze-spotkania-swat-11-czerwca-w.html?spref=fb
http://siec-trop.blogspot.com/2013/06/relacja-ze-spotkania-swat-12-czerwca.html
http://siec-trop.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/SWAT-Sie%C4%87-Wsparcia-Aktywno%C5%9Bci-Trenerskiej/254338197980376
mailto:inspirosa.anna.lazicka@gmail.com
mailto:inspirosa.anna.lazicka@gmail.com
mailto:gotinplus@gmail.com
mailto:gotinplus@gmail.com
mailto:dziakmonika7@gmail.com
mailto:gotinplus@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/SWAT-Sie%C4%87-Wsparcia-Aktywno%C5%9Bci-Trenerskiej/254338197980376
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Gościnnie w czerwcowym TROPletterze: Dariusz Kropacz współkoordynator akcji Smakuj Rozwój  

Zapraszamy do kontaktu i współpracy:  

biuro@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

Wróć do spisu treści 

  
 

 

Marietta Banach 

 

Koordynator Kierunku 

Trener, Coach, Mediator 

Alicja Kulawik 

 

Koordynator Kierunku 

Lider i Moderator 

zmiany 

oraz Konwersatoriów 

Blended Learning 

Beata Borkowska-

Ślósarska 

Trener, coach, mediator, 

kierownik w programie 

trenerskim  

dotowanym z EFS 

Justyna Zacharuk 

 

Trener, coach, 

konsultant w dziale 

Zmiana i Rozwój – 

projekty dla firm 

  

 

 

Sonia Jakubowska 

Trener, konsultant 

w dziale Zmiana i Rozwój, 

koordynator Centrum 

Certyfikacji, specjalista 

ds. rekrutacji 

Paulina Wójcik 

Koordynator ds. rozwoju 

projektów IT 

Maciek Trawka 

Specjalista ds. IT, 
programista strony 

internetowej, redaktor 
i edytor materiałów TROP 
 

TROPLETTER PRZYGOTOWALI 

mailto:biuro@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/kursy-tematyczne-dla-trenerow-praktykow-dotowane-z-efs
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/kursy-tematyczne-dla-trenerow-praktykow-dotowane-z-efs
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/kursy-tematyczne-dla-trenerow-praktykow-dotowane-z-efs
http://www.grupatrop.pl/stara_strona/index.php/dla-firm
http://www.grupatrop.pl/stara_strona/index.php/dla-firm

