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Beata Kotlińska – właścicielka firmy STREFA POTENCJAŁU. 
W szkoleniach od 2000 roku. W zarządzaniu zespołami od 1999. Trener Myers-
Briggs Type Indicator®. 
Specjalizuje się w szkoleniach dla zespołów nauczycielskich i kadry zarządzającej 
szkołami. Specjalistka i praktyk metody pracy zespołowej Action Learning®. 
 
Tworzy i realizuje szkolenia dla grup o zróżnicowanej strukturze, celach i 
zadaniach. Celem tych szkoleń jest pomoc pracownikom w odnalezieniu swojego 

miejsca i swojej roli w zespole, oraz poprawieniu komunikacji, organizacji i efektywności tych zespołów. 
W coachingu zespołowym realizuje program podnoszenia efektywności w oparciu o model 5 dysfunkcji 
pracy zespołowej Patricka Lencioniego. 
Uczestnicy jej szkoleń cenią przyjazną i sprzyjającą nauce atmosferę. Szkolenia bazują na 
doświadczeniach uczestników i na bardzo bogatym doświadczeniu profesjonalnym prowadzącej. 
Energiczna i pełna zapału, wierzy, że w każdej pracy bardzo ważne są profesjonalna wiedza, 
umiejętności i właściwa postawa, a warunkiem niezbędnym do czerpania satysfakcji z tego, co się robi, 
są pozytywne przekonania i proaktywna postawa życiowa. 
 
Absolwentka filologii romańskiej UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademia Trenera 
WSNHiD w Poznaniu oraz podyplomowych Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie. W trakcie certyfikacji International Coach Federation. 
 

Bolesław Kotliński – trener-freelancer 
Certyfikowany konsultant Myers-Briggs Type Indicator® (Kwestionariusz Typu 
Osobowości Myers-Briggs) oraz Thomas-Kilmann Instrument®. Członek Association 
for Psychological Type International oraz European Association for Psychological 
Type. Na stałe współpracuje jako Certyfikowany Konsultant z Grupą Doradczo-
Szkoleniową TransMisja (Kraków).  
 
10 letnie doświadczenie pracy w edukacji oraz 10 letnie doświadczenie … 

korporacyjne. Od 5 lat trener w zakresie szkoleń dla kadry zarządzającej. Przeprowadził wiele 
programów rozwojowych dla zespołów, dotyczących rozwoju ich kompetencji, a także projektów 
mających na celu rozwój kompetencji zarządczych wśród ich szefów.  
 
Specjalizuje się w szkoleniach opartych na Kwestionariuszu Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) dla 
średniej i wyższej kadry zarządzającej z zarządzania zespołami, motywowania pracowników i osiągania 
celów, a także z organizacji pracy i zarządzania czasem. Prowadzi następujące szkolenia: 

 Budowanie i zarządzaniem zespołem w oparciu o MBTI®: 
o podejmowanie decyzji 
o informacja zwrotna oraz przezwyciężanie barier w komunikacji w zespole 
o tworzenie Mapy MBTI® Zespołu 
o zarządzania talentami 
o zarządzania stresem w miejscu pracy (Work-Life Balance) 

 Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej 

 Rozwiązywania konfliktów w oparciu o Thomas-Kilmann Instrument® 
 
Pracuje również z klientem indywidualnym prowadząc coaching kariery, opracowując ścieżki rozwoju. 
Wspiera go w rozwoju zawodowym poprzez wzmacnianie i rozwijanie mocnych stron wynikających z 
typu osobowości. 
 

Beata i Bolesław Kotlińscy - małżeństwo od 1990 roku, rodzice piątki dzieci (23, 22, 21, 10 i 
5), miłośnicy książek, dobrej kuchni oraz kultury francuskiej. 
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