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Hentoku z japońskiego oznacza “porozmawiajmy o zmianach”. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Poniżej prezentujemy obszary, w których możemy podjąć 
z Państwem współpracę i pomóc Państwu skutecznie 
przeprowadzić zmiany na poziomie postaw, umiejętności, 
procesów, procedur, czy kultury organizacyjnej. 
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Zespół dedykowany do współpracy

Jesteśmy zespołem 
konsultantów, trenerów 
i coachów.
Jesteśmy młodą marką, ale nasi eksperci mają wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu  projektów biznesowych dla 
polskich i międzynarodowych firm. 
Pomimo, że większość z nas zna się ze sobą od lat, jako zespół 
spotkaliśmy się pierwszy raz na żywo w lutym 2020. Później 
wiemy co się stało… Sytuacja zmusiła nas, tak samo jak 
naszych klientów do totalnej reorganizacji wstępnego pomysłu 
na firmę i przez ponad rok w ogóle się nie widzieliśmy na żywo. 
Nie przeszkodziło to nam w skutecznym realizowaniu projektów

Naszą misją jest wspieranie procesu zrównoważonego 
rozwoju organizacji poprzez: 
● diagnozowanie źródeł napięć i konfliktów 
● wyzwalanie postaw współodpowiedzialności za pracę wśród 

członków zespołu 
● komunikację opartą na partnerstwie
● wzmacnianie wewnętrznej motywacji opartej na osobistych 

wartościach i talentach.
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Jesteśmy praktykami biznesu, którzy zajmowali różne stanowiska i mają wieloletnie 
doświadczenie w wielu branżach. 



Zespół dedykowany do współpracy

Jako zespół hentoku 
współpracujemy z firmami:
● Grupa Generali
● Grupa Danone
● 1000 ideas
● Tax & Money 

Dotychczas jako eksperci 
realizowaliśmy projekty dla:
PZU, Generali, Coca – Cola, Admin, 1000ideas, Skanska, 
Skandia, Auto IT, Andea, GS Auditor, Pelion, Danone, Nutricia, 
Eurocash, Totalizator Sportowy, Afriso, Admind, Carrier, 
Deutsche Bank, BPH, Baltic Wood, PKO BP, PKO Leasing, PKO 
Ubezpieczenia, Credit Agricole / BnP Paribas, Bre Bank, Alior, 
Sygma Bank, Aegon TU na Życie, Hestia, Ericsson Polska, 
Olimpus Polska, Polkomtel, Telekomunikacja Polska, Avon 
Cosmetics, Atlantic Polska, Azimo, Galderma Polska, Adidas 
Poland, Deichmann, Emperia Holding, Jutrzenka, Freeto - Lay, 
Asseco Poland, BSH, Budimex, Strabag, HSBC Bank, JTI - 
Japan Tobacco International, Man, Ministerstwo Zdrowia, ZUS, 
Orange, PFRN, Samsung, Tesco, Wirtualna Polska, 
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Dlaczego warto 
porozmawiać 
o zmianach?

W dzisiejszych czasach wiedza 
i umiejętności specjalistyczne tzw. twarde, 
nie zawsze wystarczają, aby pracować w 
efektywny sposób i osiągać jak najlepsze 
wyniki firmy.
 

92% managerów uważa, że 
umiejętności miękkie są 
równie ważne lub nawet 
ważniejsze niż umiejętności 
techniczne. 
(źródło: The Wall Street Journal) 

Konieczne jest w związku z tym 
wzmacnianie swoich ludzi 
w kompetencjach psychologicznych 
i społecznych oraz wyposażenie 
managerów i pracowników 
w praktyczne, skuteczne narzędzia 
operacyjne.

Takie działania zwiększają szansę na 
stabilne rozwijanie biznesu, zmniejszają 
rotację w firmie oraz budują organizację, 
która potrafi czerpać jak najwięcej
z wewnętrznych zasobów. 

94% pracowników deklaruje, 
że pozostałoby w firmie, 
jeśli ta zainwestowałby 
w rozwój jego umiejętności
i kariery. 
(źródło: 2018 Workplace Learning Report by 
Linkedin) 

W naszych projektach wykorzystujemy 
metody i narzędzia z zakresu doradztwa 
oraz rozwoju biznesu, które mają realne 
przełożenie na korzyści dla zarządu, 
kadry managerskiej, współpracowników 
i klientów.

5 Porozmawiajmy o zmianach



O czym warto rozmawiać?

Obszary współpracy
● Rozwiązywanie konfliktów w zespołach i wśród kadry 

managerskiej

● Budowanie  kultury komunikacji opartej na otwartości i 

szczerości 

● Poprawa efektywności pracy 

● Zwiększenie zaangażowania pracowników

● Wzmocnienie kompetencji managerskich 

● Radzenie sobie ze stresem, napięciem i trudnymi sytuacjami

● Zwiększenie sprzedaży  

● Poprawa jakości obsługi klienta 

● Praca nad ograniczeniem chaosu organizacyjnego (pod 

względem procesowym, proceduralnym i personalnym) 

● Poszukiwanie pomysłów na dalszy rozwój pracowników, 

managerów, firmy 

● Wychodzenie z trudnych sytuacji w mądry i zdrowy sposób
● Stworzenie organizacji samouczącej się
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Korzyści ze współpracy

Wzmocnienie 
zaufania w zespołach 
i pomiędzy zespołami 
oraz w relacjach 
z Klientem

Wdrożenie 
transparentnych zasad 
współpracy zgodnie 
z misją, wizją, 
wartościami 
i strategią firmy

Budowanie 
skutecznych relacji 
opartych 
na partnerstwie 
(współpraca wewnątrz 
i z Klientem)

Zwiększenie 
zaangażowania 
i efektywności 
pracowników

Optymalizacja 
komunikacji 
wewnętrznej 
i zewnętrznej

Przygotowanie 
kadry managerskiej 
i teamleaderskiej 
do dalszego 
wzrostu firmy
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Prowadząc spotkania konsultacyjne, warsztaty grupowe, czy 
sesje indywidualne, stosujemy metody, które w wymierny 
sposób przyczyniają się do poprawy efektywności pracy.

● action learning 

● techniki zarządzania stresem 

i budowania pewności siebie 

(praca z oddechem, praca 

z przekonaniami)

● Design Thinking

● techniki stosowane w sporcie (Mind- 

Body Bridging, RTZ) 

● zwinne sposoby zarządzania 

projektami

● narzędzia do pracy zdalnej 

Metody i narzędzia pracy

Dostarczamy narzędzia, które 
zapewniają rozwój firmy
i jednocześnie odpowiadają 
na potrzeby pracowników.
W codziennej pracy bazujemy 
na przykładach “z życia”.

Wykorzystujemy:

● doradztwo i konsulting 

● narzędzia do pogłębionej diagnozy

● narzędzia i techniki coachingowe 

(m.in. tzw. ‘mocne pytania’ czy 

‘anonimowy feedback’) 

● coaching zespołów

● mentoring 

● ćwiczenie praktycznych umiejętności 

interpersonalnych

● nowoczesne podejście do tworzenia 

ścieżek kariery 
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Tematy 

Akademia Zwinnego Managera | 
Akademia Trenera | Akademia Coacha 

Udzielanie informacji zwrotnej opartej 
na dobrej intencji

Czerpanie z różnic pokoleniowych i 
zarządzanie w oparciu o talenty  

Zarządzanie stresem i radzenie sobie 
z trudnymi emocjami

Rozwijanie  umiejętności innowacyjnego 
i krytycznego myślenia 

Zwiększanie efektywnego zaangażowania 
i wzmacnanie zaufania w zespole 

Skuteczna sprzedaż i nowoczesne 
podejście do obsługi klienta

Rozwinięcie umiejętności prowadzenia 
spotkań w sposób kreatywny i wydajny

Przykładowe tematy warsztatów grupowych i sesji indywidualnych
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Proces zmian współtworzymy razem z naszymi klientami na każdym 
z 5 etapów pracy:

5 kroków do zmiany z hentoku

58% pracowników preferuje 
naukę we własnym tempie, 
a 49% pracowników chce 
uczyć się w zależności od 
własnych potrzeb. 
(źródło: 2018 Workplace Learning Report 
by Linkedin)

1. Spotkanie 0 - ma formę warsztatów, w których uczestniczą najważniejsze 
osoby decyzyjne odpowiadające za powodzenie projektu. - warsztaty są bezpłatne, 
jednak prosimy o wpłatę dobrowolnej sumy na cel charytatywny. Naszą 
rekomendacją jest Fundacja Las na Zawsze

1. Formułowanie problemu - zdefiniowanie wyzwań i określenie kroków milowych w 
projekcie w oparciu o wywiady diagnostyczne. - warsztaty  omawiające ekspercki 
raport  z Zarządem lub osobami decyzyjnymi

2. Dobór odpowiednich metod - wspólnie tworzenie rozwiązań, wybór najlepszych opcji i 
określenie harmonogramu działań. - warsztaty projektujące dalsze działania 

3. Rozwój określonych kompetencji - wdrażanie zakontraktowanych rozwiązań poprzez 
konsulting, szkolenia, coaching oraz mentoring. - zakontraktowane działania po 
wcześniejszych etapach

4. Follow - up / check - point  - monitorowanie i odpowiadanie za bieżące wdrożenia w 
organizacji. - adekwatnie do Państwa potrzeb i kierunków rozwoju zdefiniowanych 
we wcześniejszych etapach 
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Nasze wartości i filozofia pracy

Zaufanie

Poprzez uczciwość, szczerość oraz 
szacunek do siebie i innych budujemy 
zaufanie zarówno w naszym zespole, 
jak i w kontakcie z Klientem.

Rozmowa

Ważne są dla nas otwartość i ciekawość, 
bo dzięki nim tworzymy atmosferę 
sprzyjającą wymianie poglądów. Mamy też 
odwagę do przekazywania trudnych 
informacji. Pomaga nam w tym dystans do 
siebie oraz poczucie humoru.

Rozwój

Wiemy, że do stabilnego rozwoju potrzebne 
jest innowacyjne myślenie. Potrafimy 
korzystać z dotychczasowej wiedzy i 
doświadczeń.

Zdrowie i ekologia

Patrzymy na biznes perspektywicznie, dlatego 
dbamy o nasze zdrowie psychiczne
i fizyczne (work-life integration). Pilnujemy, 
żeby zmiany wdrażane u naszych Klientów 
były mądre i zdrowe. Zwracamy też uwagę, 
aby prowadzone przez nas działania wpływały 
pozytywnie na środowisko. 
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Skąd czerpiemy inspiracje?

Doświadczenia własne

Nasze praktyczne doświadczenie 
zawodowe z perspektywy pracownika, 
managera, czy właściciela firmy.

Filozofia 

Filozofia Arystotelesa – zasada złotego 
środka.

Edukacja i Psychologia

Różne szkoły oraz podejścia psychologiczne, 
socjologiczne i biznesowe.

Podejście 2R 

Różnorodność i równowaga w pracy 
i życiu prywatnym

12
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Zespół

Od 2010 roku prowadzi z powodzeniem 
projekty związane z rozwiązywaniem 
konfliktów, rozwijaniem kompetencji 
managerskich, trenerskich i coachingowych. 
Wykorzystując różne techniki i podejścia, 
pomaga klientom lepiej radzić sobie w 
trudnych sytuacjach oraz zarządzać stresem. 
Przez kilka lat prowadziła pośrednictwo 
kredytowe, gdzie zarządzała 
kilkunastoosobowym zespołem. Obecnie jest 
również wspólniczką w firmie księgowo - 
finansowej Tax&Money, gdzie odpowiada za 
równowagę psychologiczną w zespole i z 
klientami. 
W pracy stawia na autentyczne i szczere 
relacje. Lubi ludzi, nie boi się nawet trudnych 
emocji. 

Anita Michalska
CEO i pomysłodawczyni hentoku

politolog | certyfikowany trener & 

coach | konsultant

Prowadzi szkolenia i konsultacje dla 
biznesu od 2002 r.
Wspiera managerów z zakresu 
zarządzania, efektywności, coachingu, 
budowania zaufania, motywowania, 
zarządzania konfliktami, komunikacji, 
oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji. 
Przez kilkanaście lat prowadziła ośrodek 
terapii i psychoedukacji w Warszawie. 
Zarządzania dużymi projektami 
rozwojowymi, a także współtworzyła dział 
szkoleń miękkich w firmie zajmującej się 
doradztwem personalnym. 
Dąży do szczerości w komunikacji i z 
odwagą poszukuje prawdy w życiu 
prywatnym i zawodowym. 

Beata Kordek
wspólniczka hentoku | politolog | 

certyfikowany coach | trener | 

konsultant

13

13



Zespół

Specjalizuje się w coachingu i mentoringu budowania relacji w życiu 
osobistym i w biznesie. Wspiera liderów, którzy chcą budować w 
zespole dobre relacje na zasadzie współodpowiedzialności, udzielać 
konstruktywnej informacji zwrotnej, efektywnie rozwiązywać konflikty. 
Opracowała grę coachingową “Wartości bez tabu”. Jest właścicielką 
„Domu pod Aniołami”, gdzie prowadzi weekendy z  coachem – jest to 
ekskluzywna forma rozwoju osobistego połączonego z odpoczynkiem.

Agata Gebhardt
leadership coach PCC ICF | 

mentor | trener | konsultant

Certyfikowany Trener biznesu. Absolwentka Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Warsztaty, które prowadzi 
buduje na empatii, która jest dla niej kluczem komunikacji z odbiorcą. 
Łączy storytelling z zarządzaniem, zmiękczając to, co wymaga łagodnego 
podejścia i podkreślając te elementy, które zasługują na wyszczególnienie. 
Od czasów studiów związała swoje zawodowe życie z pracą Managera 
Zespołu Sprzedaży. Przez dwa lata zarządzała kilkunastoosobowym 
zespołem. Wierzy, że mentoring jest odpowiedzią na różnice pokoleniowe 
w organizacjach.

Maria Puchała 
trener biznesu | koordynator 

projektów
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Zespół

Doświadczony lider, trener i profesjonalny coach biznesowy z ponad 
18-letnim stażem w międzynarodowych korporacjach w Polsce i 
Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkała przez 10 lat. Pasjonuje się rozwojem 
talentów i umiejętności liderskich. Pracowała dla firm logistycznych, 
gdzie z powodzeniem optymalizowała procesy na wszystkich 
szczeblach struktury. Przez ostatnie lata zarządzała pracą managerów 
i zespołów liczących kilkadziesiąt osób.

Marta Neubauer 
manager | trener | coach 

praktyk biznesu | konsultant

W roku 2017 założył z przyjaciółmi agencję Service Design 
o nazwie Empathy Rocks. W codziennej pracy zajmuje się 
kooperatywnym opracowywaniem usług, produktów i ekosystemów 
biznesowych w metodyce Human-Centered-Design. Wierzy, że usługi, 
produkty i systemy, z których korzystamy na co dzień powinny być 
oparte na głębokim zrozumieniu problemów 
i potrzeb ludzi. Powinny ułatwiać im życie. Wierzy, że dawanie ludziom 
owej wartości jest dziś wyjątkowo potrzebne. I dobre. 
Dla ludzi i dla biznesu.

Arek Szulczyński
CEO & Facylitator w Empathy 
Rocks
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Zespół

Współtwórca i redaktor naczelny, StrefaRozwoju. certyfikowany trener 
nuChapter™ oraz certyfikowany coach i mentor metody Heartmath™.  
Od prawie 20 lat – jako dziennikarz, researcher i praktyk – eksploruje i 
łączy tematy związane z produktywnością, psychologią pozytywną, 
pracą z ciałem i mindfulness. Redaktor pierwszego w Polsce raportu 
na temat witalności menedżerów opartego o dane HRV.

Adam de Nisau
certyfikowany trener nuChapterI I 
certyfikowany coach i mentor 
metody HeartMath 
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Trener i coach biznesu oraz trener przygotowania mentalnego w 
sporcie. Od kilkunastu lat pracuje na styku tych dwóch światów. Pełnił 
wszystkie specjalistyczne i menedżerskie role w HR i L&D w branży 
IT, finansowej oraz edukacyjnej.

Pracuje z Reprezentantami Polski w grach zespołowych                      i 
indywidualnych, specjalistami i kadrą zarządzającą w sektorze MŚP i 
korporacji. Specjalizuje się w rozwoju mocnych stron, podnoszeniu 
efektywności osobistej oraz budowaniu skutecznych zespołów.

Radosław Wyrzykowski
coach i trener biznesu | trener 

przygotowania mentalnego 

w sporcie



Zespół

Pracował jako trener w firmie Huawei Technologies, gdzie projektował 
i prowadził szkolenia w języku angielskim dla inżynierów w kilkunastu 
europejskich krajach. Od 3 lat prowadzi warsztaty 
oddechowo-rozwojowe oraz indywidualne sesje oddechowe, których 
celem jest między innymi  zarządzanie emocjami w trudnych 
sytuacjach.

Konrad Kuśnierzewski
Inżynier | trener |

praktyk oddechu

Od maja 2012 prowadzi własną działalność szkoleniowo- 
consultingową, w której odpowiada za sprzedaż, badanie potrzeb 
szkoleniowych, projektowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu 
psychologii komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów oraz zarządzania 
ludźmi w firmie. Prowadzi indywidualne wsparcie coachingowe dla 
biznesu oraz w obszarach rozwoju osobistego                      i 
efektywności w sporcie.

Paweł Sutowicz
coach | trener biznesu | 

konsultant | trener mentalny 

sportowców 
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Zespół

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zarządzania i Inżynierii Produkcji. 
Pracował jako kontroler jakości w fabryce lamp samochodowych dla Audi, BMW, 
Mercedes, Mini Cooper.. Ukończył „Szkołę Trenera Warsztatów Umiejętności 
Psychospołecznych” w Warszawie. W latach 2017 oraz 2019 pracował jako Trener w 
firmie Apator S.A. przy projekcie implementacji nowego systemu zarządzania 
majątkiem sieciowym. Zarządzał zespołem w branży gastronomicznej, a od 2019 
wspiera prowadzenie ośrodka terapeutycznego CUD Grochów na stanowisku office 
managera. Od 2020 organizuje i prowadzi warsztaty wyjazdowe dla mężczyzn. Od 
2021 razem z Anitą Michalską „wywozi ludzi do lasu”, czyli organizuje leśne wyprawy 
prowadzone w duchu „Shinrin Yoku” - relaksacyjne spacery w głębokiej naturze przy 
wykorzystaniu technik mindfulness.
 

Mateusz Sadowski
Co-trener I Koordynator 

Projektów
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Radosław Gieras
wspólnik hentoku |
CEO Tax&Money I 
konsultant biznesowy

Prowadzi swoją działalność od 2011 roku. W 2012 roku uzyskał 
certyfikat samodzielnego księgowego MEN. Od 2015 roku prowadzi 
własne biuro rachunkowe. Specjalizuje się w rozliczaniu podatków 
oraz składek ZUS, w Spółkach Z.O.O. i w działalnościach 
jednoosobowych. Dla swoich Klientów pozyskał do tej pory aż 50 
milionów złotych finansowania w instytucjach bankowych oraz od 
inwestorów prywatnych. Towarzyszy swoim Partnerom Biznesowym 
przy tworzeniu biznesplanów oraz prognoz, dotyczących dotacji 
rządowych i unijnych. 



Zapraszamy do współpracy
Anita Michalska & Beata Kordek

kontakt@hentoku.pl
+48 606 756 731
www.hentoku.pl
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Aby przybliżyć Państwu nasze podejście do 
pracy z biznesem, zapraszamy na naszą stronę 
www.hentoku.pl gdzie znajdą Państwo 
podcasty, e-booki oraz wartościowe artykuły 
stworzone przez naszych ekspertów.

http://www.hentoku.pl
http://www.hentoku.pl

