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JUSTYNA BANASZAK     

Justyna posiada 10 letnie 

doświadczenie biznesowe jako 

konsultant sprzedający i 

wdrażający projekty 

szkoleniowe dla polskich i 

międzynarodowych korporacji. 

Od 2008 roku zajmuje się 

również prowadzeniem 

coachingu osobistego. 

Wykształcenie 

Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończyła intensywny 

kurs coachingu prowadzony przez firmę Management 

Futures z Wielkiej Brytanii -  kurs nagrodzony został 

Quality Award przez European Mentoring and Coaching 

Council (EMCC). Obecnie przygotowuje się do certyfikacji  

w specjalizacji Executive Coaching, przyznawanej przez 

Institute of Leadership and Management. Jest także 

certyfikowanym konsultantem w stosowaniu narzędzi 

diagnostycznych Hogan Assessment Systems. 

Kontynuowała również naukę na studiach podyplomowych 

z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Akademii 

Leona Koźmińskiego oraz ukończyła dwuletnie Studium 

Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Ośrodku 

Terapii i Edukacji Psychologicznej w Sopocie. 

Doświadczenie  

Posiada wieloletnie doświadczenie w analizie procesów 

negocjacji oraz sprzedaży w sektorze B2B. W firmie 

DORADCA Consultant Ltd/ HUTHWAITE Polska jest 

odpowiedzialna za sprzedaż i zarządzanie złożonymi 

projektami szkoleniowo-rozwojowymi dla pracowników 

departamentów sprzedaży korporacyjnej, głównie w 

instytucjach finansowych i bankach. Wdrażała projekty 

zmiany zachowań sprzedażowych, w ramach których 

prowadziła coaching bezpośredni i telefoniczny dla służb 

handlowych. Justyna również wspiera rozwój zespołu 

trenerów i konsultantów Huthwaite Polska, poprzez 

prowadzenie szkoleń wewnętrznych. 

 

Realizowała projekty dla: 

Citi Handlowy, HSBC Bank, Grupa ING, Bank BPH, Bank 

BGŻ, Pekao S.A., BZWBK, Telefonia Dialog, Siemens 

Polska, RWE Polska, Pekaes, Telekomunikacja Polska. 

Opinia klientów: 

Professional coach which lead you into source of your 

problem in the way you like. 

I can recommend my coach, because she has a very good 

intuition in discovering real sources of difficulties and 

limitations. She is a very good partner and guide in finding 

solutions. 

Dlaczego jestem coachem 

Coaching pozwala na budowanie dwustronnej relacji, która 

uwalnia wewnętrzną siłę sprawczą osób uczestniczących 

w procesie coachingowym w ich drodze do osobistego 

rozwoju i osiągania celów.  

Jako coach wspieram klientów na drodze do realizacji 

celów życiowych i zawodowych poprzez pracę z ich 

potencjałem – integrując ich wiedzę, przekonania, emocje, 

zachowania i doświadczenia.  

Zakres specjalizacji 

Specjalizuje się w Career coaching, Executive coaching, 

Life coaching. 

Korzystanie z narzędzi superwizyjnych 

Uczestniczyła w warsztatach sesji mentorskich z 

coachingu wg standardów ICF, prowadzonych przez 

Wiceprezes Zarządu ICF Polska Annę Cywińską, a także 

w warsztatch superwizyjnych prowadzonych przez 

Małgorzatę Kozarow, Mind Partners.  

Superwizorem wspierającym rozwój w procesie certyfikacji 

jest obecnie Sandra Grealy  (EMCC Master Practitioner,  

Director of Coaching - Management Futures Ltd.).  


