
COACHING
&

MENTORING
 

ZDALNIE

 

 
Rozwijanie kompetencji menedżerskich 
w zakresie podnoszenia efektywności własnej 
oraz swojego zespołu i budowania autentycznego
przywództwa w erze VUCA!
Wsparcie pracowników w sytuacji kryzysowej.

oferta
specjalna

 

 



WIELOKIERUNKOWE 
ZDALNE WSPARCIE 

MENEDŻERA,
KTÓRE...

 

...jest najskuteczniejszą i najszybszą metodą
rozwijania kompetencji kluczowych w obecnej
sytuacji kryzysowej,
 
...pomaga menedżerom dostrzegać nowe możliwości
i w ten sposób pomaga organizacjom osiągać
najlepsze rezultaty w okresie ogólnego
spowolnienia/zamrożenia działań firmy,
 
...prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy
efektywności w zakresie w zarządzanym przez niego
zespole zdalnym,
 
...podnosi morale, gdyż indywidualna praca nad
rozwojem swoich kompetencji jest efektywnym
sposobem pracy nad zmianą negatywnych postaw
i poprawą kultury organizacyjnej.

.

oferta
specjalna

 

 



Coach i Mentorka
EMCC (European
Mentoring & Coaching
Council)

Mentorka Fundacji
Liderek Biznesu

Ekspertka Business
Centre Club

Psycholożka Biznesu i
Terapeutka Relacji

 

 

 

IWONA
GOLONKO

Wspiera Klientów w trudnych
procesach (m.in. sytuacjach
kryzysowych i zmiany, integrowania
kultury organizacyjnej, budowania
zaangażowania kadry kierowniczej i
pracowników) poprzez mentoring i
coaching dla kadry zarządzającej
(Executive Coaching).
 

Ponad 20 lat doświadczenia
biznesowego w tym ponad 13 lat
doświadczeń w dziedzinie Mentoring
on-the-job oraz Business & Life
Coaching dla wyższej i średniej kadry
zarządzającej oraz dla członków zarządu
takich firm jak m.in.:
Bridgestone, Alstal, PKP, Expander, Money
Expert, Ghelmaco, Benefit Systems, UTC
Aerospace Poland, MB Aerospace, Sklepy
Komfort, British American Tobacco.



"Gorąco rekomenduję współpracę z psycholożką
biznesu i trenerką Iwoną Golonko, która
korzystając ze swojego wieloletniego
doświadczenia skutecznie pomaga w
rozwiązywaniu problemów biznesowych zarówno
na poziomie zespołów, jak i w indywidualnej pracy
z managerami.
 
Iwona doskonale rozumie jak duży stres i presja
wiążą się z pracą managera oraz jakie wyzwania
stoją przed współczesnym liderem, który musi
nadążyć za szybko zmieniającym się światem. 
 
W czasach, gdy kluczowe kompetencje
managerskie definiowane są na nowo, wszyscy
potrzebujemy wsparcia w lepszym rozumieniu
biznesu i samych siebie, w budowaniu relacji, w
odpowiadaniu na oczekiwania naszych
pracowników i klientów. 
 
Iwona jest wspaniałą przewodniczką w tej
niezwykle złożonej i niejednokrotnie frustrującej
pracy – uważnie słucha i wspiera nas w
poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. 
 
Dzięki pracy z Iwoną możemy zobaczyć nasz świat
z innej perspektywy, złapać dystans i stawać się
lepszymi managerami i lepszymi ludźmi. 
 
Wsparcie eksperckie i psychologiczne (trenerskie i
coachingowe), jakiego udziela mi Iwona, daje mi
poczucie, że poradzę sobie z każdym wyzwaniem.
Pokazała mi, „który z pęku moich kluczy, będzie
otwierał właściwe drzwi”. Dzięki swojej niespożytej
energii i empatii zbudowała relację opartą na
zaufaniu, wzmacniającą i dodającą wiary we
własne siły." 

Anna Potocka-
Domin

    WYBRANE   REKOMENDACJE
 

Wiceprezes, Dyrektor 
Instytut Interwencji 

Gospodarczych

Business Centre Club 

www.maroney.pl



"Miałam przyjemność współpracować z Iwoną od
początku naszej drogi biznesowej. Warsztat
strategiczny, który zrobiła dla nas Iwona pozwolił
ukształtować strategię firmy, usystematyzować
procesy biznesowe z ogromnym sukcesem. 
 
To, co było dla mnie najważniejsze, to pomoc
zarządzaniu zespołem. Przez te kilka lat
rozwinęliśmy się na tyle, że potrzebowałam
kolejny raz wsparcia specjalisty, tym razem w
ujednoliceniu standardów sprzedaży. Tajemniczy
klient odpowiedział na pytania, gdzie popełniamy
błędy i jak skutecznie z nimi walczyć. To niezwykle
badanie, którego następstwem był perfekcyjnie
przygotowany warsztat sprzedaży. 
 
W 2019 roku otrzymaliśmy wyróżnienie Diamenty
Forbes i mogę powiedzieć z całą pewnością, że to
duża zasługa współpracy z Iwoną, bo to ona
wskazała nam obszary do rozwoju, a my to
skutecznie wykorzystaliśmy. To przyjemność
współpracować z takimi osobami jak Iwona :)
polecam w 100%!"

Bernadeta
Jadowska

 
Dyrektor Sprzedaży

Expander Advisors

"Imponująca wiedza i doświadczenie Iwony, z
których można czerpać inspiracje dla siebie, aby
być lepszym przełożonym/ przyjacielem/
współpracownikiem/ partnerem. 
 
Miałam możliwość uczestniczenia w całym
wachlarzu warsztatów prowadzonych przez Iwonę,
m.in.: zarządzanie zmianą, motywacja, zarządzanie
czasem, zarządzanie relacjami, komunikacja w
zespole, rozwiązywanie konfliktów. 
 
Iwona jest też wybitnym mentorem, coachem, a jej
zespół organizuje fantastyczne spotkania team
building'owe - jednym zdaniem jest to Premium
Klasy Specjalistka od spraw trudnych i ważnych."

Anna Sułek
Dyrektor Zarządzająca I Partner

Marek Kondrat Wina Wybrane

www.maroney.pl



Grzegorz
Majszyk

Prezes Zarządu
Invenire

Małgorzata
Kwapulińska

Prezeska Fundacji "Kobiety Inspirują"
Wiceprezes, Dyrektor Eko-konsulting

"Iwona świetnie łączy przenikliwość
psychologiczną z wiedzą o zarządzaniu i
relacjach międzyludzkich, zwłaszcza w
przedsiębiorstwie. 
 
Potrafi uruchamiać w osobach, z którymi
pracuje jako coach, zaangażowanie i dążenie
do tego, aby aktywność zawodowa
przyczyniała się do rozwijania ogólnego
poczucia sensu życia. 
 
Jako człowiek i jako pracodawca jestem
szczęśliwszy współpracując z osobami
wspieranymi przez Iwonę."

"Polecam pracę z Iwoną Golonko, ponieważ
jest to okazja do skorzystania z jej szerokiej
wiedzy psychologicznej i doświadczenia
biznesowego.
 
Wyróżnia się niezywkle praktycznym
podejściem do potrzeb klineta i kładzie nacisk
na wypracowanie konkretnych rozwiazań.
Potrafi stworzyć wyjątkową atmosferę,
dostosować formę do potrzeb odbiorców i
wywołać interakcje skutecznie do nich
trafiając. 
 
Cenię ją za otwartość, entuzjam i wyjątkową
energię, które przekazuję uczestnikom swoich
sesji. Iwona łączy wiedzę merytoryczną i
profesjonalizm coacha z warsztatem
psychologa."

www.maroney.pl



praca 
on-line

 

 

są zestresowani obecną sytuacją
obawiają się przeprowadzania trudnych acz
niezbędnych rozmów z podwładnymi
nie umieją rozmawiać na tematy, które bardzo silnie
oddziałują na emocje rozmówcy 
mają przed sobą wyzwania do których w ogóle nie
czują się przygotowani
muszą brać odpowiedzialność za decyzje mogące
mieć bardzo niekorzystne konsekwencje dla wielu
ludzi
nie radzą sobie ze strachem, lękiem, frustracją
swoich podwładnych
potrzebują wsparcia w radzeniu sobie ze swoimi
własnymi nieprzyjemnymi emocjami (strachem,
lękiem, frustracją, złością, poczuciem bezsilności,
rozpaczy etc.) 

Jeśli liderzy w twojej organizacji...

...to mamy dla nich coś czego potrzebują -
profesjonalne  wsparcie doświadczonych mentorów i
psychologów biznesu.

WYZWANIA
LIDERÓW
 

www.maroney.pl



praca 
on-line

 

 

coach/mentor pracuje zdalnie
sesje indywidualnie z menedżerem i/lub sesje z
całym zespołem
jedna sesja trwa  1-3 h (średnio 1,5 h)
konsultacja/interwencja  kryzysowa trwa 10-30
minut
sesje umawiane wcześniej oraz wsparcie ad-hoc
(sytuacje kryzysowe)
w formule pracy on-the-job coach/mentor może
uczestniczyć w zdalnych spotkaniach zespołu
czy rozmowach z klientem w roli facylitatora,
moderatora lub jedynie obserwatora (by później
omówic wnioski z mentee/coachee)
wsparcie psychologiczne dla liderów 

 
 
 
 

WSPARCIE 
LIDERÓW
 

www.maroney.pl



praca 
on-line

 

 

nie wiedzą, jak radzić sobie z lękiem, stresem, obawami
o przyszłość, strachem o życie najbliższych, izolacją,
frustracją potrzeb społecznych
mają problemy w porozumiewaniu się ze swoimi
najbliższymi, nie umieją rozmawiać ze swoimi dziećmi, o
tym, co się dzieje, czują, że problemy komunikacyjne w
ich związkach pęcznieją i eskalują
potrzebują wsparcia psychologicznego

przygotowanie tematycznych artykułów i  materiałów
multimedialnych: nagrań video, podcastów,  etc.
webinaria on-line
pojedyncze indywidualne konsultacje/sesje
sesje grupowe z zespołami
czasowa lub stała możliwość korzystania z konsultacji
z psychologiem, terapeutą lub coachem w ramach
ustalonego z klientem limitu

Jeśli twoi pracownicy... 
 

 
Oferujemy:
 

WSPARCIE 
PSYCHOLOGICZNE
PRACOWNIKÓW

www.maroney.pl



Maroney sp. z o. o. sp. k.
ul. Marszałkowska 83 lok 68
00-683 Warszawa
www. maroney.pl
biuro@maroney.pl

KONTAKT

 
Milena  Cieśla
 +48 530 077 545
milena.ciesla@maroney.pl


