
„Rób wszystko, co możesz, 
wykorzystując wszystko, 

czym dysponujesz, 
w czasie, który masz 

i w miejscu, w którym jesteś”.

Nkosi Johnson 



Szybkie tempo, jakie narzuca nam współczesny świat często nie pozwala nam na zatrzymanie 

się i spojrzenie w siebie. CPI Training to miejsce, które wspiera i pomaga odnaleźć odwagę do 

zmian, będących dowodem dojrzałości i zaufania do siebie oraz świata. 

Pomagamy  naszym Klientom odkrywać ich silne strony oraz obszary do rozwoju, co pozwala 

im w pełni wykorzystać swoje możliwości i wieść spełnione życie.  



Rzeczą, która wyróżnia nas na rynku od innych firm oferujących usługi szkoleniowe jest 

interdyscyplinarność i holistyczne podejście do Klienta. Korzystając z naszej codziennej pracy –

psychoterapii i psychologii zdrowia, lepiej rozumiemy potrzeby i wyzwania, przed jakimi nasi 

Klienci stają w życiu zawodowym i prywatnym. Oprócz wzmacniania ich potencjału, pracujemy 

również z oporem i ograniczającymi przekonaniami, które mogą ich hamować  na drodze do 

pozytywnej zmiany.

Nasz  zespół tworzą trenerzy, psycholodzy, coache, lekarze, logopedzi oraz specjaliści od 

zdrowego stylu życia. Wszyscy posiadamy rzetelne wykształcenie akademickie. 

Stoi za nami doświadczenie i wiedza.   



Szkolenia proponowane przez nasz zespół opierają się na uczeniu się przez doświadczenie w formie

różnych aktywności (eksperymenty, ćwiczenia, dyskusje, zabawa). Dbamy o zapewnienie bezpiecznej

przestrzeni, która pozwoli na wzajemne inspirowanie się oraz odkrywanie własnego potencjału.

Ponadto z dbałością dobieramy ofertę do potrzeb, a zakres treningu jest zawsze indywidualnie ustalany

razem z Klientem. Zajęcia mogą być prowadzone w wybranym przez Państwa ośrodku – bez względu na

to czy będzie to Poznań czy Warszawa. Służymy także pomocą w organizacji miejsca szkolenia.

Na przestrzeni lat zaufali nam: Ardagh Group, Nivea, Medicover, Jabil, Merc, Polfarma, NovoNordisc,

Baxter, GlaxoSmithKline, SWPS, VOX Grupa Kapitałowa, Da Vinci by Human Touch, Prorozvoyovo,

Urzędy Miast, Województw oraz liczne szpitale.



Joanna Zapała - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener rozwoju 

osobistego i umiejętności społecznych, Trener Biznesu, Trener Treningu Grupowego, 

Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Ukończyła zaawansowane szkolenia między 

innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA, Train the trainer

Rottweil Niemcy, Evolution of Psychotherapy Anaheim Kalifornia USA oraz ponad 

miesięczny staż w Stanford University USA. Posiada ponad dziesięcioletnie 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz tworzeniu programów rozwoju 

kompetencji psychologicznych dla biznesu i organizacji pozarządowych oraz liderów 

organizacji. Wspiera wszechstronny rozwój osobisty a także rozwój organizacji.

Prowadzący

Aleksandra Stanek - psycholog, psychoterapeuta, coach , trener rozwoju osobistego 

i społecznego oraz biznesu. Posiada akredytację International Coach Federation (ICF).  

Posiada certyfikat trenera biznesu House of Skills.  Jest certyfikowanym praktykiem 

metody Points of You/ The Coaching Game oraz licencjonowanym diagnostą Master 

Person Analysis ( MPA ). Od 2004 roku pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń 

dotyczących rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i przywódczych w życiu 

prywatnym oraz biznesie. Specjalizuje się w tematyce komunikacji, emocji, stresu, 

work-life balance oraz psychologicznych kosztów pracy ( m.in, wypalenie zawodowe). 



Izabela Chwilczyńska-Sadecka - psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego 

i umiejętności społecznych, Trener Psychologicznego Treningu Grupowego. 

Posiada 10-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów 

i warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności interpersonalnych, 

społecznych, profilaktyki prozdrowotnej. Zajmuje się również warsztatami 

z zakresu psychoonkologii (m.in. relacja, komunikacja 

z chorym, psychoedukacja) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną .

Anna Mazek - psycholog, psychoterapeuta, trener. Pracuje w obszarze biznesu, 

edukacji i życia w rodzinie. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji, pracy 

zespołowej, zarządzania zmianą, budowania relacji i przywództwa. Absolwentka 

psychologii na UAM, Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, licznych 

szkoleń z zakresu psychoterapii, certyfikowana trenerka Familylab. W swojej pracy 

opiera się na nowoczesnych humanistycznych założeniach szacunku do ludzi, 

autentyczności w kontakcie z nimi i odpowiedzialności osobistej. Opiera się na 

nich w kontakcie z uczestnikami podczas szkoleń i pomaga im przenosić je do ich 

relacji – zawodowych i prywatnych.



Stefan Szary - dr n. hum., filozof, dziekan i wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji 

i Terapii, wykłada na SWPS, współpracuje z organizacjami pozarządowymi. 

Filozofię postrzega m.in. jako sztukę prowadzenia rozmowy terapeutycznej, 

która pozwala na głębsze odkrycie siebie samego – gnothi seauton i 

odnalezienie w sobie potencjału. 

Joanna Nogaj - psycholog, Certyfikowany nauczyciel Treningu Redukcji Stresu 

opartego na Uważności (z ang. Mindfulness Based Stress Reduction, 

w skrócie MBSR) i medytacji mindfulness. Prowadzi zajęcia grupowe 

związane z uważnością, redukcją stresu, pracą z emocjami, uważnym 

jedzeniem oraz warsztaty i szkolenia.



Osoby współpracujące

Wojciech Eichelberger – psycholog, coach, trener, psychoterapeuta, współtwórca 

Laboratorium Psychoedukacji, założyciel i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii IPSI 

w Warszawie, specjalizującego się w szkoleniach i coachingu antystresowym. Zwolennik 

koncepcji terapii integralnej, która – oprócz psychiki – bierze pod uwagę także ciało, energię 

i duchowość człowieka.  Wspólnie realizowaliśmy Rejs rozwojowy po Zatoce Sarońskiej 

"Przekonaj się do siebie, przekonaj się do życia” oraz „Żyj mocno i uważnie”.

Marcin Fabjański - absolwent University of York w Wielkiej Brytanii i UAM w 

Poznaniu – jest doktorem filozofii, certyfikowanym instruktorem Mind-Body 

Bridging, Trenerem Praktykiem Biznesu. Także felietonistą magazynu „Coaching”, 

autorem pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm Uliczny”, 

innych książek, filmów dokumentalnych i dziennikarzem nagrodzonym między 

innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku. 

Od dwudziestu lat medytuje w tradycji medytacji wglądu.



Osoby współpracujące

Eliza Zadłużna – trenerka i coach z trzynastoletnim doświadczeniem. Absolwentka m.in. 

Laboratorium Psychodedukacji oraz Leadership Coaching School. Na co dzień prowadzi 

szkolenia w Polsce i zagranicą z zakresu komunikacji,  pracy w zespole, coachingu, 

edukacji pozaformalnej, zarządzania zmianą, edukacji międzykulturowej oraz 

wolontariatu międzynarodowego. Pasjonatka projektów edukacyjnych w Afryce –

pracowała z kobietami i nauczycielami w Ghanie i Madagaskarze.

Aurelia Dembińska - coach, pedagog, psychoterapeuta. trenerka Racjonalnej Terapii 

Zachowania. Terapeuta, superwizor oraz trener Terapii Simontonowskiej. Posiada 

kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z zastosowaniem 

Racjonalnej Terapii Zachowania. Przez wiele lat prowadziła szkolenia RTZ z dr 

Mariuszem Wirgą i jego żoną Olą.



Oferujemy szkolenia tematyczne:

o Asertywność w kontaktach zawodowych

o Filozofia rozwoju osobistego

o Koncentracja, zarządzanie energią własną (oparte na metodzie Mindfulness)

o Odwaga tworzenia – jak kreować twórcze środowisko pracy?

o Podejście i narzędzia coachingowe w pracy menadżera

o Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

o Radzenie sobie ze stresem

o Rozwijanie kompetencji menadżerskich

o Spotkanie z innością – komunikacja międzykulturowa

o Uważne relacje (oparte na metodzie Mindfulness)

o Work-life balance

o Zarządzanie emocjami i energią własną w sposób uważny (oparte na metodzie Mindfulness)

o Zdrowy styl życia – jedzenie, ruch, medytacje

o Zrozumieć grupę – jak świadomie pracować z grupą?



Zapraszamy do współpracy!

Z powyższej listy wybierz tę pozycję, która najbardziej Cię interesuje. 

Dostaniesz od nas szczegółowy opis szkolenia, a po spotkaniu 

dostosujemy je do Twoich potrzeb.



ul. Wierzbięcice 18/5
61-568 Poznań

tel. 61 820 27 46
502 99 44 97

www.cpi.poznan.pl/szkolenia
info@cpi.poznan.pl
godziny otwarcia:

pon. - pt. od 9:00 do 21:00


