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KATARZYNA  

KONAROWSKA  

Katarzyna od kilkunastu 

lat współpracuje z firmą 

Doradca Consultants Ltd 

jako starszy konsultant i 

trener umiejętności 

komunikacyjnych w 

korporacjach. Od 2008 

roku zajmuje się 

executive coachingiem. 

Wykształcenie 

Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie 

Warszawskim, Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej 

na UW oraz szereg szkoleń z zakresu umiejętności 

komunikacji w grupie na licencji firmy HUTHWAITE 

International. 

Posiada certyfikat ukończenia kursu coachingu 

prowadzonego przez firmę Management Futures z 

Wielkiej Brytanii - kurs wygrał nagrodę Quality Award 

przyznawaną przez European Mentoring and Coaching 

Council. 

Doświadczenie  

Katarzyna była jednym ze współzałożycieli Działu 

Huthwaite Polska - zaangażowana w opracowywanie 

programów licencyjnych oraz ich adaptowanie do specyfiki 

rynku polskiego. Pracowała jako trener umiejętności 

komunikacyjnych w korporacjach, prowadziła szkolenia z 

zakresu technik sprzedaży, prezentacji, pracy zespołowej, 

coachingu sprzedaży oraz negocjacji. Ma też bogate 

doświadczenie sprzedażowe – brała udział w wielu 

procesach akwizycyjnych dotyczących szkoleń HI na 

terenie Polski. Prowadziła własną firmę szkoleniową, 

tworzyła wydawnictwo, jest autorką książek dla dzieci i 

tłumaczką książek.  

 

 

W 2009 roku Katarzyna wspólnie z Dorotą Porażką 

przetłumaczyła książkę Jenny Rogers „Coaching Skills – a 

Handbook”, wydaną pod koniec 2009 roku przez 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (polski 

tytuł: „Coaching”). 

Realizowała projekty dla: 

TZMO, Yamanouchi, Bayer Diagnostics, AGFA, Citi 

Handlowy, Grupa ING, Bank BPH, Telekomunikacja 

Polska i in.  

Dlaczego jestem coachem 

Bycie coachem jest wielkim przywilejem i ogromnym 

wyzwaniem. Moim celem jest taka praca z klientami, aby 

zarówno oni sami, jak i instytucje, które reprezentują, byli 

lepiej przygotowani do wciąż zmieniających się wymagań 

świata zewnętrznego. 

Zakres specjalizacji 

Specjalizuje się w tematyce planowania kariery, wypalenia 

zawodowego, zarządzania zmianą. 


