
Agnieszka 
Dzienisiewicz 

E-mail: 

agnieszka.dzienisiewicz@wtta.pl 

Telefon: 

601749327 

Miejsce zamieszkania: 
Piaseczno 

ZE SWOJEJ STRONY 
OFERUJĘ: 

16 lat doświadczenia

szkoleniowo – rozwojowych; 

doświadczenie trenerskie 

7500 godzin szkoleniowych;

menedżerskiego; 

DOŚWIADCZENIE 

01/2011 – obecnie Trener Biznesu | Coach | HR Business Partner 

działalność gospodarcza, Warszawa 

• współpraca z klientem biznesowym/ z firmami szkoleniowymi:

o badanie potrzeb szkoleniowych,

o konsultacje i doradztwo w zakresie rozwoju kompetencji,

o projektowanie, realizacja i ewaluacja działań szkoleniowych w
obszarze kompetencji społecznych i osobistych, sprzedażowych,
menedżerskich, specjalistycznych (np. rekrutacja, oceny
pracownicze),

o szkolenia dla grup otwartych i zamkniętych,

o prowadzenie ewaluacji działań rozwojowych;

• 05.2016 – 06.2019 współpraca z klientem z branży retail
(projekt):

o wspieranie Dyrektorów i kadry menedżerskiej sklepów we
wdrożeniu zmiany standardów zarządzania zespołem i obsługi
klienta, praca na celach miękkich i twardych,

o prowadzenie szkoleń menedżerskich i sprzedażowych,
coachingów menedżerskich i on the job,

o rekomendowanie i wspieranie usprawnień w obszarze HR
(rekrutacja, wdrażanie nowych pracowników, ścieżki rozwoju)

o współudział w projekcie badania zaangażowania pracowników;

06/2014 - 12/2015 Trener wspierający

UPC Polska Sp. z o.o., Warszawa 
• wsparcie w realizacji celów biznesowych poprzez rekomendowanie
działań i i udział w projektach (np. wdrażanie nowego produktu/
usługi na rynek, przeprowadzanie zmian organizacyjnych),
• tworzenie i realizacja polityki szkoleniowej,
• rekomendowanie i prowadzenie działań wdrożeniowych
i rozwojowych dla zespołów sprzedaży B2B, działów technicznych
i Back Office,
• wsparcie menedżerów (szkolenia, coaching, mentoring),
• koordynowanie projektami rozwojowymi (ścieżki kariery, AC/DC,
oceny okresowe),
• negocjowanie i wybór dostawców szkoleń zewnętrznych,
• raportowanie o efektywności działań szkoleniowo-rozwojowych;

06/2009 - 05/2010 Kierownik ds. sprzedaży i dystrybucji

BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 

• zarządzanie pracą Działu Handlowego (6 osób),
• planowanie i wdrażanie strategii oraz celów sprzedażowych
Wydawnictwa, 

• rekrutacja, selekcja i wdrażanie nowych pracowników działu;

12/2002 - 05/2009 Asystent Dz. Handlowego | Specjalista ds. 
administracji sprzedaży | Area Manager 

Egmont Polska Sp. z o.o., Warszawa 

• zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta w terenie,
• koordynowanie pracą Przedstawicieli Handlowych, 
• coaching w terenie i szkolenie PH, 

• przeprowadzanie ocen okresowych pracowników,
• rekrutacja, selekcja i wdrażanie nowych PH;

01/2000 - 08/2001 Asystent Sprzedaży | p.o. Kierownika Działu Kas 
i POK | Szkoleniowiec 

Real Sp. z o.o. i Sp., Sp. Komandytowa, Zabrze, Legnica, Lublin, Warszawa 

• koordynowanie pracą działu kasowego,
• opracowywanie i wdrażanie standardów obsługi klienta,

menedżerskiego;
6 lat doświadczenia 

motywację do rozwijania 
swoich kompetencji  

i chęć do dzielenia się 
doświadczeniem; 

doświadczenie w budowaniu 
procesów sprzedaży i obsługi 

klienta. 

dojrzałość biznesową 
i umiejętność budowanie 

relacji na różnych szczeblach 
organizacji;

ponad 500 godzin coachingu 

w realizacji projektów 

z przeprowadzonych ponad 

Ostatnia aktualizacja 12.2019



WYKSZTAŁCENIE 

10/2014 - 06/2016 

Collegium Civitas w Warszawie 

Socjologia - psychologia i coaching (magister) 

10/2007 - 06/2010 

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie 

Socjologia - zarządzanie personelem (licencjat) 

JĘZYKI 

angielski – B1/B2

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI 

praca coachingowa z emocjami, praca w oparciu o cele,  planowanie i 
organizacja pracy, planowanie i wdrażanie zmian, planowanie i rozwój 
talentów, zarządzanie projektami, prowadzenie ocen pracowniczych 
(w tym AC/DC i 360 ), przygotowywanie oraz prowadzenie wystąpień 
publicznych i prezentacji, tworzenie i wykorzystywanie nowoczesnych 
metod szkoleniowych (webinar, film animowany, grywalizacja), 
obsługa programów Microsoft Office, prawo jazdy kat. B. 

KURSY, SZKOLENIA, CERTYFIKATY 

akredytacji) (Collegium Civitas, International Coach Federation

Poland) 

09/2013 - Trener Zmian (Negocjator) 

04/2013 - Trener Szkoleń On-line (Webcomm) 

ZAINTERESOWANIA

jazda konna i budowanie relacji z koniem, rozwój interpersonalny z udziałem
koni, hipoterapia, literatura i kino skandynawskie 

• przygotowywanie Działów Kasowych w nowych marketach
do otwarcia: rekrutacja, szkolenia pracowników, wdrażanie
standardów sieci.

Wybrani klienci, z którymi 
współpracowałam: 

Collegium Civitas
Media Saturn Holding Polska 

Polska Platforma Szkoleniowa  

Altkom Akademia S.A. 

Promet SA 

UPC Polska  

Poczta Polska  

GDF SUEZ 

Instytut i Wydawnictwo Raabe 

Grupa Orlen SA 

Klaster Mazurskie Okna 

Deloitte 

Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów 

Rządowe Centrum Legislacji 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Akademia Medyczna we 

Wrocławiu 

JAK PODCHODZĘ DO 
SWOJEJ PRACY:

stawiam na współpracę na 
zasadach "win-win";

na pierwszym miejscy są dla 
mnie potrzeby zespołu, klienta 
zamiast "odfajkowania" zadań;  

uznaję zmianę za rzecz 
naturalną, więc staram się na 
nią na bieżąco reagować i nie 

trzymać się sztywno planu;

ważne są dla mnie  relacje i 
praca zespołowa, dbam 

więc o bezpośrednią 
komunikację i wzajemne 

zaufanie;

biorę odpowiedzialność za 
swoją pracę, świadomie 

zarządzam nią i planuję swoje 
działania w czasie;

wnioski z doświadczeń są dla 
mnie ważne, aby uczyć się na 

przyszłość. 

train the trainers

 Prawa autorskie zastrzeżone.
Niniejszy dokument stanowi poglądowe zestawienie doświadczenia zawodowego trenera i  nie może być wykorzystywany przez 
osoby trzecie bez pisemnej zgody autora dokumentu.

ZAINTERESOWANIA

09/ 2019 - Racjonalna Terapia Zachowania, poziom I (Pracownia RTZ)

06/ 2019 - Akredytowany Coach Kryzysowy (Akademia Coachingu 

01/2018 - Trener Standardu HRD BP - prowadzenie szkoleń efektywnych 
biznesowo (http://www.hrdbp.pl/index.php/pl/)

01/2018 - Profesjonalny coaching i mentoring - PCC ICF (obecnie w trakcie

Kryzysowego; nr certyfikacji: 1/10/ACK/2019)

Ostatnia aktualizacja 12.2019




