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Wartości to nic innego jak wyznacznik mówiący dlaczego warto 

pracować w danej organizacji, dlaczego warto angażować się  

w jej życie. Pracownicy swoim działaniem wzmacniają albo 

wygaszają różne wartości – poprzez wrzucanie ich do szufladki 

tych deklarowanych, a nie realizowanych. Aby wartości firmy 

mogły się rozwijać, powinny być zgodne i spójne z wartościami 

pracowników. 

Nasza metodologia opiera się na założeniu, że wdrożenie wartości 

to doprowadzenie do tego, aby przenikały one różne sfery życia organizacji w naturalny sposób. 

Ks. Tischner zauważył, że „Wartość to jest to, co ma wartość”. Wartości firmowe działają wtedy, gdy 

kierunkują rozwój osób, zespołów i całej organizacji. Mają być one drogowskazem w okresach zmian, 

przeobrażeń firmy. Gdy tak się dzieje, ich wdrażanie jest procesem integrującym wszystkich. W programach 

wdrażania wartości chodzi o to, aby tworzyły one kulturę organizacji, a szczególnie normy regulujące 

codzienność. Wówczas widać ich wpływ na te aktywności, które wypełniają każdy dzień. Przede wszystkim 

jednak wartości wiążą ludzi. Widać je w zachowaniach społecznych, w rytuałach – np. w sposobie 

prowadzenie spotkań, załatwiania trudnych spraw oraz stylu komunikacji. 

Wartości stanowią realną wskazówkę w procesie strategicznego zarządzania różnymi obszarami firmy. 

Pomagają decydować o tym, jak budować strategię biznesową, kogo i jak rekrutować, jak rozwijać personel, 

co eksponować marketingowo, a także jak prowadzić wszelkie projekty zmiany mające wesprzeć rozwój 

firmy. Wdrażanie wartości powinno być sztuką, ale sztuką użytkową. 

Proces wdrażania wartości zgodnie z Metodą TROP spełnia trzy podstawowe warunki: 

 integrację działań i projektów w firmie wokół zgodności ich założeń i sposobu wdrażania  

z przyjętymi wartościami; 

 pracę na trzech poziomach: adresowaną do indywidualnych osób, zespołów i całej organizacji; 

 zgodność procesu wdrażania z wartościami. 

W programie „TROPem wartości” stosujemy autorskie formy pracy umożliwiające rzeczowy dialog na temat 

wartości: 

 sesje Action Learning for Values; 

 szkolenie indywidualne: coaching wartości oparty o pracę z dylematami; 

 coaching grupowy; 

 tworzenie grup ambasadorów wartości; 

 ewaluacja procesu wdrażania wartości prowadzona metodami jakościowymi. 

TROPEM WARTOŚCI – JAK PRACUJEMY NAD WDRAŻANIEM WARTOŚCI W FIRMIE 
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Proponujemy wsparcie procesu wdrażania wartości poprzez strategicznie zaprojektowane szkolenia oraz 

coachingi. Na potrzeby programu “TROPem wartości” opracowaliśmy specjalną formę szkoleń 

indywidualnych i grupowych, opartą na podejściu Action Learning.  

Kluczowa dla naszego programu jest metoda integracji różnych działań i programów realizowanych w firmie 

tak, aby przyczyniały się do lepszego zasymilowania wdrażanych wartości w życie organizacji. 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy: dlafirm@grupatrop.pl / 22 615 28 91. 

Wróć do spisu treści  

mailto:dlafirm@grupatrop.pl
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Otrzymujesz 

odpowiedź od 

Jacka 

Otrzymujesz od 

Jacka  

inspirujący 

tekst 

 

 Czytasz tekst, 

dzielisz się 

refleksją  

z innymi 

 

 

W ostatnim TROPletterze ukazało się zaproszenie do 

wzięcia udziału w „Cyklu Inspiracje”. Jest to program 

rozwojowy dedykowany trenerom, coachom, mediatorom 

i wszystkim tym, którzy chcieliby czytać ciekawe, specjalnie 

przygotowane przez Jacka Jakubowskiego artykuły. Na ich 

podstawie będzie można wzbogacać swoją wiedzę 

i doświadczenie zawodowe. 

 

 

Na czym polega udział w programie? 

Po zapisaniu się na cykl otrzymujesz raz w tygodniu 

tekst, nie dłuższy niż dwie strony A4. Całość dotyczy 

szeroko pojętej psychologii – od badań 

psychoneurologicznych, przez psychologię społeczną, 

kliniczną, myślicieli, praktyków oraz filozofów. Każdy 

tekst będzie się zaczynać cytatem z ciekawej 

i inspirującej książki. W drugiej części Jac Jakubowski 

będzie dzielił się refleksjami dotyczącymi tego, jak 

poprzez przytoczone myśli można analizować procesy 

zachodzące w pracy z grupą i na sesjach 

coachingowych.  

Twoim zadaniem będzie przeczytać tekst, obserwować 

emocje i myśli, które w Tobie wywołał i podzielić się 

nimi z innymi uczestnikami cyklu na specjalnym, 

zamkniętym forum internetowym. Po tygodniu 

dostaniesz od Jaca mail z odpowiedzią na nadesłane rezonanse oraz z załączonym kolejnym tekstem. 

 

Aby w pełni skorzystać z „Cyklu Inspiracji”, raz na kilka tygodni będzie możliwość wzięcia udziału  

w kilkugodzinnym seminarium warsztatowym, gdzie opierając się na przeczytanych wcześniej tekstach 

uczestnicy będą mogli wymieniać się spostrzeżeniami, refleksjami i przede wszystkim inspiracjami. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego z Jackiem Jakubowskim: 

jac.jakubowski@grupatrop.pl 

 

Wróć do spisu treści  

INSPIRUJĄCE WAKACJE 

mailto:jac.jakubowski@grupatrop.pl
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Szkoła Trenerów Drugiego Stopnia to miejsce spotkań 

praktykujących trenerów, którzy pod okiem superwizorów 

przyjrzą się na nowo swojej pracy z grupą.  

Będzie to możliwe dzięki wymianie wiedzy, myśli i doświadczeń 

oraz wspólnym superwizjom. Poza regularnymi zjazdami, 

uczestnicy wezmą udział w „Cyklu Inspiracje” (opisanym 

powyżej). Jest to forma dająca wsparcie i inspirująca do 

rozwijania swojego warsztatu trenerskiego oraz szukania nowych dróg działania. 

Zajęcia w Szkole rozpoczynamy już 21 września 2013.  

Zapraszamy do zapisów oraz zadawania pytań: akademia@grupatrop.pl / 22 615 52 40. 

 

 

Wróć do spisu treści  

 

Coaching grupowy to stosunkowo nowy nurt pracy  

z zespołem. Prowadzenie spotkań i projektów tą metodą staje 

się coraz bardziej popularne i pożądane w organizacjach.  

Mogłoby się wydawać, że ta metoda to nic innego, jak tylko 

połączenie umiejętności szkoleniowych i coachingowych. Ale 

czy rzeczywiście, umiejąc poprowadzić szkolenie i sesję 

coachingową, automatycznie potrafimy prowadzić coaching 

grupowy? Naszym zdaniem te umiejętności są bardzo 

przydatne, jednak nie wystarczające.  

Coachowie są coraz częściej zapraszani do współpracy w charakterze teamcoacha, jednak nierzadko robią 

to w sposób inuicyjny, czują, że potrzebują wsparcia. W związku z tym zapraszamy wszystkich coachów 

zainteresowanych profesjonalizacją swojego działania i nauką tej metody pracy do Szkoły Coachingu 

Grupowego, która startuje 24 października br. 

 

Zapisy i kontakt: akademia@grupatrop.pl / 22 615 52 40. 

 

Jeśli interesuje Cię czym jest coaching grupowy z perspektywy osoby wykorzystującej go w organizacji  

i chcesz dowiedzieć się, jak się sprawdza, zachęcamy do przeczytania wywiadu z Ewą Górską, Dyrektorem 

Grupy ds. HR w Trakcja SA. Czytaj więcej… 

Wróć do spisu treści. 

INSPIRACJE W SZKOLE TRENERÓW DRUGIEGO STOPNIA 

COACHING GRUPOWY DLA ZAAWANSOWANYCH 

mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
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Coaching grupowy to forma pracy oparta na idei łączenia rozwoju indywidualnego z grupowym. Coach 

moderuje dyskusję tak, aby z jednej strony doprowadzić do realizacji celów grupy jak i jej pojedynczych 

członków. Z drugiej strony przyczynia się do rozwijania umiejętności interpersonalnych zespołu. 

Wspomniana forma pracy jest coraz częściej wykorzystywana zarówno przez małe firmy, jak i duże 

korporacje. Jej wielką zaletą jest prostota oraz duża skuteczność. O tym, jak praktycznie można korzystać 

z coachingu grupowego opowie Ewa Górska, Dyrektor Grupy ds. HR w Trakcja SA. 

 

Jakie ma Pani doświadczenia związane z wykorzystaniem coachingu 

grupowego w organizacji? 

Moje pierwsze „spotkania” z coachingiem grupowym jak i indywidualnym 

nie były szczególnie udane. Popełniłam kilka błędów związanych z doborem 

wspomnianych narzędzi do sytuacji, które chciałam rozwiązać. Jak się 

domyślacie, takie działanie nie przynosiło chluby temu narzędziu. Jednak 

miałam to szczęście, że organizacja, w której pracowałam obdarzyła mnie 

zaufaniem i pozwoliła „poeksperymentować” z coachingiem w innych 

sytuacjach zawodowych np. w procesach zmian w organizacji, budowaniu 

relacji z nowym przełożonym, realizacji projektów. Szczególnie utkwiła mi  

w pamięci sytuacja zespołu, do którego dołączyły dwie nowe osoby,  

a dotychczasowy przełożony zrezygnował z pracy. Dodatkowo, zespół ten 

czekała zmiana organizacji pracy związana z nowym systemem IT. Mieliśmy 

wiele obaw związanych z tym, jak wspomniane zmiany wpłyną na funkcjonowanie zespołu oraz wdrożenie 

nowych procesów. Wtedy właśnie postanowiliśmy wesprzeć opisywany zespół coachingiem grupowym. 

Rezultat był imponujący. Projekt został zrealizowany z wielkim sukcesem, a zespół bardzo się zintegrował. 

 

Co zyskuje organizacja korzystająca z coachingu grupowego? 

Uczestnicy sesji coachingu grupowego są bardziej otwarci na dokonywanie zmian w swoim stylu pracy 

zawodowej. Dodatkowo, potrafią kierować zmianami, nie boją się eksperymentować. Uczą się elastycznego 

myślenia, analizowania sytuacji trudnych, doceniają rolę czasu poświęconego analizie problemu, zwiększa 

się ich zaufanie do samych siebie, poprawia samoocena i wiara we własne kompetencje. Poznając własne 

ograniczenia, są bardziej krytyczni i wymagający wobec siebie samych. Rozpoznają obszary do poprawy, co 

pozwala im świadomie kierować własnym rozwojem. W istotny sposób poprawia się jakość ich komunikacji  

z innymi. Podsumowując, możliwość wymiany doświadczeń i wspólnego generowania rozwiązań 

problemów stanowi największy walor coachingu grupowego. 

COACHING GRUPOWY W KORPORACJI – OKIEM PRAKTYKA 
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Jak na poziomie organizacyjnym wygląda wdrażanie coachingu grupowego w firmie? 

Coaching grupowy wprowadzałam poprzez ugruntowanie roli i znaczenia coachingu indywidualnego. 

Zakorzenienie coachingu indywidualnego pozwoliło rozwinąć procedurę współpracy z tym narzędziem. 

Obaliło wiele mitów, pokazało realne benefity korzystania z niego. Tak przygotowany grunt pozwolił na 

wprowadzanie coachingu grupowego w najbardziej kluczowych obszarach organizacji. Gdy efekty pracy 

coacha i zespołów zaczęły być widoczne, coraz więcej osób zainteresowało się coachingiem. Managerowie 

sami prosili o takie wsparcie. Myślę jednak, że nie jest to jedyna droga. W obecnej organizacji zaczynam od 

coachingów grupowych w procesie budowy nowej kultury organizacyjnej. 

 

Z jakimi reakcjami pracowników spotkała się Pani w odpowiedzi na pracę z coachingiem grupowym? 

Reakcje były różne od bardzo pozytywnych wręcz entuzjastycznych do zdecydowanie oporowych. Najlepszy 

jednak odbiór i rezultaty były tam, gdzie w ogóle nie nazywałam tych procesów coachingiem. Zwykle 

koncentrowałam uwagę na celu, jaki stał przed zespołem. Zauważyłam, że ludzie często postrzegają 

coaching, albo jako „czary-mary”, albo rodzaj terapii. Myślę, że wiele zależy od kultury organizacyjnej  

i świadomości managementu. 

 

Czy uważa Pani, że coaching grupowy jest narzędziem docenianym przez menedżerów? 

Mimo tego, że świadomość jest coraz większa i wiele firm wdraża 

coachingowy styl zarządzania, jako element polityki personalnej, 

szkoli wewnętrznych coachów i stosuje to narzędzie na szeroką 

skalę, to w mojej opinii coaching to nadal awangarda na rynku. 

Uważam, że jest to narzędzie, które wciąż ewoluuje i przynosi 

konkretne rezultaty. Obserwuję, że tam gdzie coaching jest 

stosowany, członkowie zespołów zaczynają budować zupełnie 

inne, głębsze relacje, oparte na większym zaufaniu, co zwykle 

sprzyja lepszym rezultatom biznesowym, a cele realizowane są 

szybciej i skuteczniej. 

Co Pani zdaniem jest mocną stroną coachingu grupowego w kontekście pracy zespołowej? 

Coaching zespołowy postrzegam jako możliwość zatrzymania się w gonitwie dnia codziennego, jaka zwykle 

panuje w organizacjach. Daje on możliwość stworzenia sytuacji, w której członkowie zespołów lub grup 

mogą wspólnie wypracować najlepsze plany działania dla czekających ich zadań, rozwiązania dylematów 

zespołowych, czy po prostu zbudowania pozytywnych relacji pomocnych podczas pracy zespołowej. 

Generalnie umacnia się porozumienie i współpraca w zespole, wzrasta skuteczność komunikacji lidera oraz 

między członkami zespołu. Wspólnie też odkrywają potencjał, z którego mogą korzystać od razu po 

powrocie do swoich zadań biznesowych. 

Dziękuję za rozmowę. 

Wróć do spisu treści  
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Nieraz opisywaliśmy już jak ważne jest superwizowanie 

swojej pracy. Szczególnie, jeżeli pracuje się z drugim 

człowiekiem, towarzyszy mu się w jego sukcesach, ale też 

trudnych chwilach. Dlatego zapraszamy wszystkich coachów 

i mediatorów na superwizję na Smolnej, która odbędzie się 

16 września. Będzie to kolejna możliwość spotkania  

się z praktykującymi coachami i mediatorami oraz 

superwizorem – Dorotą Szczepan-Jakubowską. Na spotkania 

zapraszamy coachów i mediatorów, którzy chcieliby zająć się 

ważnymi i problematycznymi fragmentami swojej pracy oraz 

przyjrzeć się swojemu doświadczeniu oczami innych. 

 

 

 

 

Kolejne terminy to: 23 października i 26 listopada.  

Zapraszamy do kontaktu i zapisów na: akademia@grupatrop.pl / 22 615 52 40. 

Wróć do spisu treści  

SUPERWIZJE NA SMOLNEJ DLA COACHÓW I MEDIATORÓW 

Superwizja odbywa się w Boutique Bed and Breakfast przy ul. Smolnej 14/6, w godzinach 17:00-21:00. 

Najbliższe spotkanie 16 września. 

 

mailto:akademia@grupatrop.pl
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We wrześniu i październiku startują kolejne edycje naszych szkół i programów rozwojowych. 

Dokładne terminy kursów znajdziesz w kalendarium, a po szersze informacje na temat kursów zapraszamy 

na nasze strony WWW. 

 
 

 

Wróć do spisu treści  

 

Szkoła Coachów  

Pierwszego Stopnia 

 

 

Szkoła Trenerów 

 Pierwszego Stopnia 

 

 

 

 Szkoła Trenerów 

Drugiego Stopnia 

 

 

 

 

 

Szkoła Coachingu 

Grupowego 

 

 

 

 
Czytaj więcej… Czytaj więcej… Czytaj więcej… 

 

Czytaj więcej... 

 

Cykl Inspiracje 

 

 

Szkoła Umiejętności 

Psychologicznych Lidera 

Organizacji Przyszłości 

 

 

 

Szkoła Moderatorów 

Action Learning 

 

 

Trening  

Interpersonalny 

 

 

Czytaj więcej… 

 

 

Czytaj więcej… 

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej… 

AKTUALNE REKRUTACJE DO SZKÓŁ I PROGRAMÓW AKADEMII TROP 

http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-pierwszego-stopnia
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/szkola-trenerow-pierwszego-stopnia
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/szkola-trenerow-drugiego-stopnia
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-drugiego-stopnia
http://www.grupatrop.pl/pobierz/pobierz.php?plik=Grupa%20TROP%20-%20Cykl%20Inspiracje.pdf&zrodlo=tl-2013-08
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-lider-i-moderator-zmiany/szkola-umiejetnosci-psychologicznych-lidera-organizacji-przyszlosci-upl
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-lider-i-moderator-zmiany/szkola-moderatorow-action-learning-mal
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/trening-interpesonalny
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Zapraszamy do kontaktu i współpracy: 22 615 28 91 / dlafirm@grupatrop.pl 

 

Każdy, kto czyta nasz TROPletter wie, jak dużą wagę przykładamy do nauki w działaniu. Dlatego uczestnicy 

naszych szkół, nie tylko uczą się na zajęciach, ale też „testują” na żywym organizmie umiejętności, które 

wypracowali, realizując tzw. „Trening Zadaniowy”. Postanowiliśmy opisać jeden z nich, który w myśl 

Metody TROP, połączył naukę działania w zespole, obsługę klienta, postawy ekologiczne  

i muzykę. 

Troje uczestników XXX edycji Szkoły Trenerów: Ania Kwiatkowska, Maciek Robakiewicz i Grzegorz Mucha 

przeprowadzili warsztat dla EkoJa – firmy promującej ekologiczny styl życia. 

EkoJa przygotowuje i obsługuje swoje kawiarenki przy okazji imprez tematycznych, targów i innych 

eventów. Wśród nich jest OFF Festival, w trakcie którego pojawiło się 7 punków sprzedaży ekologicznej 

żywności. W dniach od 2-4 sierpnia obsługą kawiarenek EkoJa zajął się zespół pracowników zatrudnionych 

na czas festiwalu. Pracownicy Ci, zgodnie z przesłaniem EkoJa to ludzie świadomi i zintegrowani wokół idei 

ekologicznego stylu życia. Właśnie ich wsparciem i przygotowaniem do wspólnej pracy na OFF Festivalu 

zajęli się uczestnicy Szkoły Trenerów. 

W myśl hasła „Budujemy świadomość i inspirujemy do zmian” Ania, Maciek i Grzegorz przeprowadzili 

warsztat, który miał na celu zbudować zespół sprzedawców, wzmocnić ich kompetencje komunikacyjne, 

uświadomić ideę jaka przyświeca stoiskom EkoJa i pomóc w nawiązywaniu kontaktów z klientami.  

A to wszystko po to, aby zarazić ludzi ideą ekologicznego podejścia do życia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROPOWIEŚCI 

Podczas warsztatów 

2/3 zespołu trenerskiego 

Human Board:   

Ania i Maciek  

Uczestnicy 

warsztatów w akcji 

podczas Off Festival;u 

Uczestnicy 

warsztatów w akcji 

podczas Off Festivalu Wróć do spisu treści 

Podczas warsztatów 

mailto:dlafirm@grupatrop.pl
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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* 29.08-01.09.2013 akademia@grupatrop.pl 
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Wykorzystanie metod 
coachingu grupowego 
w pracy trenera (EFS) 

 

Józefów k/Warszawy od 03.09.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl 

 
Cykl Inspiracje 

seminarium 
 

Siedziba Grupy TROP* 
06.09.2013  
17:00-21:00 

akademia@grupatrop.pl 

Superwizje grupowe dla 
Coachów i Mediatorów 

 
Boutique Bed & Breakfast 

ul. Smolna 14/7 
 

16.09.2013 
17:30-21:30 

akademia@grupatrop.pl 

 
Szkoła Trenerów 
Drugiego Stopnia 

 

Siedziba Grupy TROP* od 21.09.2013 akademia@grupatrop.pl 

P
A

ŹD
ZI

ER
N

IK
 

 
Trening Interpersonalny 

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

Superwizje grupowe dla 
Coachów i Mediatorów 

 
Boutique Bed & Breakfast 

ul. Smolna 14/7 
 

23.10.2013 
17:30-21:30 

akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Coachingu 
Grupowego 

 
Siedziba Grupy TROP* od 24.10.2013 akademia@grupatrop.pl 

 
Szkoła Coachów 

Pierwszego Stopnia 
 

Siedziba Grupy TROP* od 26.10.2013 akademia@grupatrop.pl 

 
Szkoła Trenerów 

Pierwszego Stopnia 
 

Siedziba Grupy TROP* od 26.10.2013 akademia@grupatrop.pl 

KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY? 

mailto:szkoleniaefs@grupatrop.pl
mailto:szkoleniaefs@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:szkoleniaefs@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
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mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
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Sierpień 2013 

 

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa 

Wróć do spisu treści  

LI
ST

O
P

A
D

 

Superwizje grupowe dla 
Coachów i Mediatorów 

 
Boutique Bed & Breakfast 

ul. Smolna 14/7 
 

26.11.2013 
17:30-21:30 

akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Umiejętności 
Psychologicznych Lidera 
Organizacji Przyszłości 

 

Siedziba Grupy TROP* od 30.11.2013 akademia@grupatrop.pl 

G
R

U
D

ZI
EŃ

 

Superwizje grupowe dla 
Coachów i Mediatorów 

 
Boutique Bed & Breakfast 

ul. Smolna 14/7 
 

17.12.2013 
17:30-21:30 

akademia@grupatrop.pl 

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


 

Sierpień 2013 

 

 
 W ramach SWAT w Warszawie, smaku i kolorytu 

nabiera akcja Smakuj Rozwój. 18 lipca odbyło się już 

kolejne spotkanie poświęcone planowaniu działań 

rozwojowych. Na bieżąco będziemy informować co 

się dzieje i jak można się włączyć w tę akcję. 

Inne miasta też rosną w SWAT.  

3 lipca SWAT rozpoczął działania na Podlasiu,  

a dokładnie w Białymstoku. Powstała już koncepcja cyklicznych spotkań w każdą pierwszą środę miesiąca.  

W Poznaniu natomiast jak w ulu praca wre – spotkanie za spotkaniem, warsztat za warsztatem – 

w ostatnich dniach poruszane były tematy w bardzo kobiecym klimacie: „Kobiecość w praktyce 

szkoleniowej i w życiu codziennym” oraz „Rozwijanie kobiecości i seksualności u kobiet”. W Łodzi zaś na 

lipcowym spotkaniu SWATowicze zbierali informacje o zasobach swojej grupy.  

Na naszym funpage’u na Facebooku oraz na blogu znajdziecie zaproszenia na wszystkie wydarzenia  

i warsztaty organizowane przez trenerów oraz relacje na gorąco od uczestników ze spotkań SWATa.  

Inne miasta mają wakacje, jednak od września dalej będą działać z jeszcze większą energią! 

 

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
http://siec-trop.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/SWAT-Sie%C4%87-Wsparcia-Aktywno%C5%9Bci-Trenerskiej/254338197980376


 

Sierpień 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy:  

biuro@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

Wróć do spisu treści 

 

  

 

 

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 
 

  
 

 

Marietta Banach 

Koordynator Kierunków: 

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 

TROPLETTER PRZYGOTOWALI 

mailto:biuro@grupatrop.pl
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f1a84246b8&view=att&th=13f6187fcdbd13b5&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hi5x3xew0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f1a84246b8&view=att&th=13f6187fcdbd13b5&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hi5x3xew0&safe=1&zw
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

