
Na tym kursie, specjalnie dla Ciebie,  
wiedzę i doświadczenie połączyło trzech ekspertów i praktyków  

stosujących wiedzę z dziedziny psychologii pozytywnej do wsparcia 
rozwoju pracowników i organizacji. 

 
Beata Wolfigiel  
psycholog biznesu, trener, coach, właściciel firmy 

„Entuzja” 

 

Od 2000 r. prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz 

osobiste dla firm i instytucji, a także dla osób prywatnych. Specjalizuje się 

w praktycznej psychologii pozytywnej. 

 

Wykładowca kilku uczelni wyższych, m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS 

oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na studiach podyplomowych. 

Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. 

Zajmuje się badaniami naukowymi na temat flow (doświadczeń przepływu) w 

zadaniach zawodowych, czyli odczuwaniem głębokiej satysfakcji z wykonywania danej 

czynności, która nas tak pochłania, że świat naokoło przestaje istnieć. Wiedzę tę 

można wykorzystać w praktyce do tworzenia warunków sprzyjających motywacji, do 

odnajdywania pasji, a także do pracy nad zachowaniem równowagi między życiem 

osobistym a zawodowym. Stworzyła profesjonalne narzędzie do badania flow w 

zadaniach zawodowych: Kwestionariusz FLOW-W (FLOW at Work). 

 

Certyfikowany trener FRIS® Style Myślenia i Działania. Posiada certyfikat Level 3 Award 

In First Line Management wydany przez Institute of Leadership and Management w 

Londynie. Jako coach pracuje w podejściu opartym na dowodach (Evidence Based 

Coaching), w tym Positive Psychology Coaching. 

 

Współautorka książki „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania!”, autorka kilku 

artykułów naukowych dotyczących prowadzenia aktywizujących treningów dla osób 

dorosłych oraz artykułów biznesowych do magazynu Fundacji Fortis „Moja Firma” oraz 

„Marka jest kobietą”. 

 

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, członek Polskiego 
Towarzystwa Trenerów Biznesu. Członek Rady Programowo-Biznesowej Uniwersytetu 
Śląskiego. Ekspert na konferencjach międzynarodowych np. na Europejskim Kongresie 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prelegent i trener na Konferencjach Psychologii 
Pozytywnej.  
 
 
 



 
Agnieszka Zawadzka  

psycholog, trener, coach, dydaktyk 
 

Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji 

menedżerskich i przywódczych, kompetencji społecznych, rozwoju 

osobistego, inteligencji emocjonalnej, pozytywnej emocjonalności, zwiększania 

dobrostanu. Współautorka modelu coachingowego PERMA służącego budowaniu 

dobrostanu poprzez wykorzystanie wartości w działaniu (VIA). Jako trener i coach 

specjalizuje się w tworzeniu szkoleń oraz programów rozwojowych opartych o 

psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach). 

 

Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi wykłady, seminaria oraz 

warsztaty na studiach stacjonarnych i podyplomowych. Członek Zespołu Naukowo-

Badawczego Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. 

Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych praktykom 

zajmującym się rozwojem pt. „Jak korzystać z psychologii pozytywnej w coachingu”. 

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek European Mentoring 

& Coaching Council (EMCC). Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz 

międzynarodowych konferencjach naukowych. Autorka artykułów naukowych z 

dziedziny psychologii pozytywnej i zarządzania.  

 

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ze specjalizacją "Wspieranie rozwoju osobowości", przygotowującą do pracy trenera 

biznesu. Uczestnik studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny – metody i 

praktyka (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Interdyscyplinarnych Studiów 

Doktoranckich (Uniwersytet SWPS). Ukończyła kurs Positive Psychology prowadzony 

przez prof. Barbarę Fredrickson (University of North Carolina at Chapel Hill), a także 

szkolenia: Odporność psychiczna (Mental Toughness), Dialog motywujący - 

wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem, Zintegrowany model 

przywództwa.  

 

Obecnie realizuje pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem pozytywnego 

kapitału psychologicznego (PsyCapu) pracowników organizacji oraz jego związkiem z 

efektywnością realizacji celów zawodowych i odczuwanym dobrostanem.  

  



 

 

Marta Pawlikowska-Olszta  

psycholog pracy i organizacji, doradca HR 
 

Zajmuje się wsparciem etycznego i efektywnego zarządzania ludźmi w 

Polsce na każdym z etapów – zarówno w procesie rekrutacji, adaptacji, rozwoju 

kompetencji, oceny pracowników, jak i ich zwalniania. Swoje działania praktyczne 

prowadzi w nurcie psychologii pozytywnej.  

 

Ma doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu polityk zarządzania zasobami 

ludzkimi, restrukturyzacji, doradztwie HR oraz szkoleniu i prowadzeniu treningów 

rozwojowych dla zróżnicowanych kompetencyjnie menedżerów zarządzających 

wszystkich szczebli, w trzech różnych sektorach.  

 

Jest autorką poradnika dla menedżerów i specjalistów zarządzania ludźmi: „Skuteczny 

menedżer – Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi” oraz artykułów w Personel i 

Zarządzanie: m.in. „7 pułapek, w które wpadają prezesi” ”„Odpowiedzialność 

menedżerska”, i „Dlaczego powinieneś zrezygnować z bycia menedżerem” w 

miesięczniku „Zarządzanie i Personel”. Prowadzi bloga rozwoju zawodowego dla 

szefów i pracowników www.jakzarzadzacpoludzku.pl  

 

Z wykształcenia jest magistrem psychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego – specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji.  

 

Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami pracy - Szkoła Główna 

Handlowa, Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych - Wydział Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Mediacje i negocjacje - Uczelnia 

Łazarskiego z Polskim Centrum Mediacji oraz Doradztwo zawodowe - Wydział 

Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Serdecznie Zapraszamy do kontaktu: 

Beata Wolfigiel  mail: entuzja@entuzja.pl,    tel.: 604 340-467 

Agnieszka Zawadzka  mail: azawadzka.pl@gmail.com   tel.: 668-156-731 

Marta Pawlikowska mail: kontakt@jakzarzadzacpoludzku.pl  tel.: 663-765-413 
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