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UMIEJĘTNOŚCI DLA RYNKU PRACY 

VI Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 30.11.2022 r., w godz. 10.30-13.30, w sali Polskie Niebo Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
 

 1.12.2022 r., w godz. 09.30-11.30, online na żywo na YouTube i Facebook WUP  
w Gdańsku 

 

dr Lech Ciepiał - trener biznesu, wykładowca, manager. W zakresie pracy szkoleniowej koncentruje się 

na szkoleniach z zakresu szeroko pojętej sprzedaży, ale również komunikacji interpersonalnej, 

zarządzania, motywacji oraz obsługi klienta. Jest doktorem nauk humanistycznych, filozofem  

i historykiem. Ponadto, z zakresu biznesu, ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie i Umiejętności 

Menedżerskie z Elementami Coachingu, Akademię Trenera Biznesu, Akademię Menedżera Sprzedaży  

i Menedżerską Akademię Analizy Transakcyjnej. Od 12  lat pracuje jako trener i coach – w tym czasie 

spędził na sali szkoleniowej ponad 7000 godzin, był również twórcą wielu programów szkoleniowych  

i autorskich rozwiązań biznesowych. W swojej karierze szkolił m. in. trenerów, dyrektorów 

makroregionalnych, dyrektorów regionalnych, regionalnych kierowników sprzedaży, dyrektorów 

oddziałów, doradców klienta, handlowców, wsparcie sprzedaży, administrację, telemarketerów i wielu 

i innych. 

 

Barbara Habrych - trenerka biznesu i edukacji, tutorka i trenerka tutorów, ekspertka rozwijania 

kompetencji przyszłości. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów HR 

wspierających rozwój pracowników. Obecnie wykorzystuje do realizacji swojej misji:  przeniesienia 

najlepszych praktyk z biznesu do edukacji. Jej talentem jest odkrywanie, nazywanie i rozwijanie 

talentów u innych. Talent ten wykorzystuje wspierając rozwojowo młodzież i dorosłych w procesach 

tutoringu, mentoringu i doradztwa zawodowego. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się w formie 

artykułów eksperckich publikowanych na platformie na rzecz uczenia się dorosłych EPALE, której jest 

ambasadorką. Wspierała jako wolontariuszka Akademię Przyszłości, fundację Zaczytani.org, 

stowarzyszenie Siemacha oraz Uniwersytet Sukcesu Fundacji Digital University. Jest absolwentką  

pedagogiki  oraz podyplomowych studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 

Anna Pawłowska – ekonomistka z wykształcenia, specjalistka w zakresie rynku pracy, edukacji  

i kształcenia ustawicznego, współtwórczyni i kierownik Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP 

w Gdańsku, zaangażowana w realizację projektów w zakresie rynku pracy i edukacji, członek Rady 

Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na lata 2020-2024. 

 


