
 
Anna Radzikowska, MBA - Executive & Leadership Coach i Mentor z 
wieloletnim doświadczeniem w środowisku korporacyjnym i 
biznesie. 
 
Podejście trenerskie/ coachingowe 
Uważam, że samoświadomość i autorefleksja odgrywają kluczową 
rolę w rozwijaniu kompetencji menedżerskich i przywódczych. Menedżerowie i liderzy 
stojący przed wyzwaniami rewolucji technologicznej oraz szybkiego tempa zmian i rozwoju 
muszą zdobyć nowy zestaw umiejętności, aby reagować na tę rzeczywistość, umożliwiając 
tym samym ich organizacjom większą zwinność i przygotowanie się na nieznane. Dlatego 
zabieram swoich klientów w wymagającą i otwierającą oczy podróż, która eksploruje 
indywidualne mocne i słabe strony oraz opracowuje strategie osiągania lepszych wyników w 
organizacji i osobistego spełnienia. 
 
Obszary działania 

1. Executive & Leadership Coach z ponad 500 godzinami indywidualnych sesji w 
organizacjach, w których wspieram osoby na średnim i wyższym szczeblu zarządzania 
oraz właścicielki/ właściceli małych firm w wyzwaniach takich jak problemy z 
wydajnością osobistą, dylematy związane z rozwojem kariery, konflikty, zarządzanie 
zespołami, zarządzanie zmianą. Specjalizuję się we wspieraniu liderów/ liderek w 
sytuacjach krytycznych lub impasach decyzyjnych, pomagam im lepiej oceniać 
sytuację i znaleźć trwałe i skuteczne rozwiązania zarówno dla nich osobiście, jak i z 
korzyścią dla całej organizacji. 

2. Wykładowczyni ds. rozwoju przywództwa / trenerka biznesu. Pomagam zarówno 
organizacjom, jak i szkołom biznesu w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych programów 
przywództwa i programów szkoleniowych. Jestem ściśle związana ze Szkołą Biznesu 
Politechniki Warszawskiej, gdzie odpowiadam za program Personal Development w 
ramach kursu Executive MBA. Jestem także autorką Social Impact Lab - 
rewolucyjnego programu mającego na celu zwiększenie samoświadomości liderów 
poprzez wrażliwość społeczną i podejście ekosystemowe. Regularnie współpracuję ze 
studentami EMBA (menedżerami średniego i wyższego szczebla) podczas warsztatów 
rozwoju przywództwa, a także podczas indywidualnych sesji rozwoju przywództwa 
przy użyciu różnych narzędzi diagnostycznych, m. in. oceny 360 °. 

3. Mentorka biznesowa kobiet. Jestem członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, która 
jest największą siecią w Polsce zrzeszającą kobiety w biznesie. Wspieram tę 
organizację jako trenerka umiejętności związanych z budowaniem pozycji zawodowej 
i efektywnego zarządzania karierą. Prowadzę warsztaty pomagające kobietom 
dokonywać zmian w życiu zawodowym. Jestem mentorką biznesu w programach 
akceleracyjnych. 

 



Doświadczenie.  
Rozpoczęłam karierę zawodową w branży motoryzacyjnej, gdzie przez prawie 10 lat 
wspierałam kluczowe procesy zarządzania, w tym restrukturyzację zasobów ludzkich, 
relacje z rządem i corporate finance, awansując na stanowisko Senior Managera, 
podlegającego bezpośrednio CEO. W 2003 roku postanowiłam porzucić karierę 
korporacyjną i rozpoczęłam własną działalność. Zostałam współzałożycielką i prezeską 
warszawskiej sieci kawiarni, którą zarządzałam przez 15 lat. W 2016 roku nadal 
prowadząc własną działalność gospodarczą, dostrzegłam możliwość dzielenia się swoim 
doświadczeniem jako osoby, która sama poradziła sobie z wieloma problemami zarówno 
pracując w organizacjach jak i we własnej firmie. Od tego czasu wspieram liderów 
indywidualnie oraz w organizacjach w różnych sektorach biznesu, takich jak: konsulting, 
energia, IT, usługi, FMCG, farmacja, fintech, bankowość.  
 
Edukacja/ kwalifikacje zawodowe. 
MBA, Oxford Brookes University  
The Practitioner Coach Diploma, International Institute of Coaching & Mentoring 
Certyfikat Executive & Corporate Coach, International Institute of Coaching & Mentoring 
 Certified Coach, Noble Manhattan Coaching  
Certyfikat NLP Master Practitioner, Academy of Modern Applied Psychology  
Certyfikat Konsultanta Kariery, Anioły Kariery  
 
Informacje kontaktowe  
https://www.linkedin.com/in/anna-radzikowska/  
www.radzikowska.coach  
anna@radzikowska.coach  
telefon komórkowy: +48 606773407 

 


