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Agnieszka Maziarz-Lipka 

Twórczyni marki DobryTrener. Od 25 prowadzi firmę OPTA, realizując projekty 

szkoleniowo-doradcze dla klientów.  

W szkoleniach, które osobiście przeprowadziła, brało udział – lekko licząc – 25 

tysięcy osób. Miała więc okazję wpłynąć bezpośrednio na rozwój umiejętności 

związanych z komunikacją, zarządzaniem, negocjacjami, całkiem pokaźnej 

grupy. 

Na swoich szkoleniach kładzie nacisk na narzędziowe podejście, czyli CO konkretnie uczestnicy powinni 

wiedzieć, potrafić, by zwiększać swoją skuteczność i mieć większą satysfakcję z podejmowanych działań.  

Z wykształcenia psycholog, z zawodu praktyk. Certyfikowana trenerka dramy (Drama Way), konsultantka 

testu MTQ48 (badającego Siłę i Odporność psychiczną). Ukończyła także podyplomowe studia 

„Zarządzanie projektami” (WSB Wrocław) oraz kurs Moderatora Design Thinking.  

Autorka wielu narzędzi / gier szkoleniowych wspierających rozwój kompetencji menedżerskich (np. karty 

merytoryczne „Jeden menedżer, wiele ról” oraz „Delegowanie w 7 krokach”).  Mistrzyni krótkiej formy -  

tj. komiksów biznesowych oraz wideo-pigułek wiedzy.  

 

Autorka książki „Przepis na sprzedaż”. (Wydawnictwo Helion S.A. Onepress.pl, 2007, Wyd. II rozszerzone 

2012).  << fragment książki >> 

Dwukrotna prelegentka na Trenferencji (2018 oraz 2019). Prelegentka na TEDxWSB w 2019r. 

<< zobacz wystąpienie pt. „Odporny… na szczęście” >> 

Wykładowczyni, trenerka. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we 

Wrocławiu  (m.in. na kierunkach: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, „Trener Biznesu”, „HR 

dla profesjonalistów”). 

Ekspertka w dziedzinie przekładania teorii na praktykę –  w zakresie zarządzania, komunikacji, 

negocjacji, odporności psychicznej.   

Wspiera w rozwijaniu kompetencji menedżerów i specjalistów zarówno w  korporacjach jak i MŚP.  

Programy rozwojowe realizowała dla wielu wiodących w swoich branżach firm / instytucji – m.in. dla 

GK ENEA, Capgemini Polska Sp. z o.o., GK Eurocash, Mondelēz International, NOKIA, Diehl Controls 

Polska Sp. z o.o., Tieto Poland Sp. z o.o.,  ZF CV Systems Poland Sp. z o.o., Limango Polska Sp. z o.o., 

SGB-Bank S.A., Linux Polska Sp. z o.o., Fantasyexpo Sp. z o.o., Santader Bank Polska Sp. z o.o., 

Schaeffler Polska, ING Bank Śląski SA, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Tauron, 

Bibby Financial Services Sp. z .o.o., Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp. K.) 
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