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Katarzyna Izabela Syrówka 
 
Trener biznesu posiadająca ponad 10 lat doświadczenia na sali szkoleniowej. W toku swojej kariery
zawodowej przeprowadziła ponad 600 godzin szkoleń i wykładów. Posiada akredytację trenerską
międzynarodowych firm szkoleniowych TACK & TMI oraz Certyfikat Ukończenia Akademii Mentora. Jest
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów. Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu
kompleksowych programów szkoleniowych.  
Jest również praktykiem biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w marketingu, sprzedaży
i zarządzaniu strategicznym oraz konsultingu biznesowym. W swojej długoletniej karierze zajmowała się
zarządzaniem zespołami sprzedażowymi a także rozwojem biznesu i wprowadzaniem firm na polski
rynek. Posiada wysokie kompetencje managerskie oraz negocjacyjne.  
Prywatnie aktywnie wspiera kobiety w ich rozwoju zawodowym a także prowadzi wykłady dla studentów
o tematyce biznesowej i aktywizacji zawodowej na kilku polskich uczelniach m.in. Uniwersytecie SWPS
i Politechnice Warszawskiej w ramach Akademii Rozwoju Studentów. 
 
Specjalizacja trenerska: 

• szkolenia z obsługi klienta, 
• szkolenia rozwojowe, 
• szkolenia menedżerskie, 
• mentoring. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Ew
 
doktor nauk e
Światowej Szk
Civitas, Wyżs
warsztaty na 
shadow bank
z zakresu po
w Narodowym
programu Era
University. 
 
Specjalizacja 

• rynki f
• innowa
• techno
• crowdf

wa Waszk
ekonomicznych
koły Głównej H
za Szkoła Zarz
wszystkich po

king, ryzyka ryn
olskiego rynku 
m Centrum Nau
asmus prowad

trenerska: 
inansowe, 
acje finansowe
ologie na rynka
funding. 

iewicz 
h, adiunkt w Ka
Handlowej w W
ądzania w Wa
oziomach kszta

nków finansowy
parabanków. 

uki oraz ALTERU
dziła wykłady w

e,  
ch finansowych

atedrze Finans
Warszawie. Wsp

rszawie oraz O
ałcenia. Autork
ych, crowdfund
Ekspert w ins

UM Ośrodek Ba
w Ankarze na 

h, 

ów Międzynar
półpracowała z 
Oxford Brookes
ka licznych pu
dingu oraz opra
stytucjach nau
adań i Analiz Sy
Hacettepe Un

odowych, Kole
takimi uczelnia

s University. P
ublikacji z zakre
acowań o char
ukowych i bad
ystemu Finanso

niversity, Warn

egium Gospoda
ami jak Collegiu
rowadzi wykła
esu sekurytyza
akterze eksper

dawczych, w t
owego. W rama
ie na Varna Fr

arki 
um 

ady, 
acji, 
rtyz 
ym 
ach 
ree 


