
 
 
 

              

 

 

          Sysco Polska jest realizatorem projektu „Certyfikowane zarządzanie”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

TRENERZY   

 

Grażyna Knitter – trener biznesu, coach, mediator 

Trener i ekspert IMMOQEEE z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dedykowanych 

biznesowi – małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – a także edukacji, administracji publicznej, 

organizacjom pozarządowym. Przygotowuje oraz realizuje szkolenia w obszarach: kontrola stresu, 

komunikacja, motywacja, zasoby organizacji, różnorodność, zarządzanie wiekiem, mentoring, 

zarządzanie emocjami, zarządzanie czasem, praca na zasobach własnych, Public Relations i 

marketing partnerski, obsługa klienta. Pomaga organizacjom w rozwiązywaniu konfliktów. 

Prowadzi szkolenia dla trenerów. Coach z akredytacją VCC, członkini Stowarzyszenia Coachów 

Polskich, pracuje w oparciu o metody i kodeks etyczny ICF. Prowadzi coaching zawodowy i 

osobisty, bazując na mocnych stronach klienta i obszarach do zmiany. Specjalizuje się w coachingu 

menedżerskim – Centrum Coachingu Menedżerskiego, z nastawieniem na tworzenie synergii 

między celami pracownika i organizacji. Mediator specjalizujący się w mediacjach pracowniczych 

oraz sprawach cywilnych. Realizuje mediacje na zlecenia przedsiębiorstw oraz osób 

indywidualnych. 

 

Agnieszka Reiske – trener biznesu, menadżer 

Trener i ekspert IMMOQEE - posiada wieloletnie doświadczenie jako trener biznesu, organizacji 

pozarządowych i jednostek samorządowych w zakresie zarządzania organizacjami, zarządzania 

zmianą w organizacji, współpracy międzysektorowej, komunikacji, społecznej odpowiedzialności 

biznesu, innowacji, aktywizowania społeczności lokalnych, podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej. Ważna część jej zainteresowań zawodowych wiąże się z 

przedsiębiorczością oraz społecznym zaangażowaniem biznesu. Aktywnie korzysta w pracy z 

narzędzi informatycznych. Propaguje wykorzystywanie środowiska wirtualnego w edukacji i 

zarządzaniu (e-learning, intranet, Internet).  

 

Jacek Cholewa - konsultant i trener biznesu 

Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Pierwszą, własną firmę uruchomił jeszcze  

w trakcie studiów w roku 1994. Przez wiele lat był partnerem w kilku innowacyjnych 

przedsięwzięciach z branży IT, głównie w zakresie projektowania oraz wdrażania platform i 

narzędzi internetowych. Obecnie  skupia się na przekazywaniu przedsiębiorcom wiedzy i pomocy 

w zakresie organizacji biznesu. Pracował jako specjalista ds. Inwestycji kapitałowych w ramach 

tworzonego przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Funduszu Venture Capital. Na przestrzeni 

kilku ostatnich lat współpracował między innymi z Nowoczesną Firmą Sp. z o.o., Wyższą Szkołą 



 
 
 

              

 

 

          Sysco Polska jest realizatorem projektu „Certyfikowane zarządzanie”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, Capgemini Polska Sp. z o.o. Przez pięć lat 

jako współpracownik Sysco Polska Sp. z o.o. realizował objęte międzynarodowym certyfikatem 

szkolenia i konsultacje z zakresu zarządzania. Instytucją certyfikującą był Institute of Leadership & 

Management w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Andrzej Stępień – trener biznesu, coach 

Certyfikowany International Coach ICC oraz akredytowany konsultant typologii osobowość 

Discovery Insights™i MBTI™. Praktyk biznesu. Posiada 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz 

w sprzedaży. Od 1997 prowadzi szkolenia dla pracowników firm polskich oraz zagranicznych. 

Opracował autorski program „Zarządzanie przez rozwój” oraz warsztat coachingowy „Siła 

Zespołu”. Od 8 lat zajmuje się prowadzeniem coachingów dla pracowników, menedżerów 

średniego i wyższego szczebla (prezesi, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy regionów, oddziałów, 

menadżerowie liniowi). Pracuje nie tylko w formie warsztatów szkoleniowych, ale również w 

oparciu o trening w miejscu pracy (tzw. Shadowing, TBO i OJT). Posiada bogate doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleń menedżerskich w ramach ILM 2 i ILM5.  

 

 


