
Wierzę, że lepszy świat tworzą 
spełnieni, silni wewnętrznie 
i świadomi swoich wpływów 
ludzie. 

Dlatego poprzez coaching 
wspieram innych w realizacji 
marzeń.

Kamila C. Mnich
certyfikowany coach, trener, 
praktyk branży kreatywnej 

”



Coaching jest relacją, w której Klienci stają 
się silniejsi, zaczynają lepiej rozumieć siebie 
i znajdują odwagę, by spełniać swe marzenia. 



Szybciej osiągają swoje cele, 
ponieważ doświadczają wsparcia, 
którego wcześniej nigdy nie mieli.

Tracą mniej czasu na 
podejmowanie przypadkowych 
działań. 

  

W procesie coachingu 
dokonują tego sami. 
Bo wszystko czego 
potrzebują jest w nich 
i zawsze tam było. 

Coaching wyzwala w ludziach 
to, co najlepsze. 

Odkrywają dla siebie nowe 
możliwości i odzyskują 
własną moc.

Jeśli marzyli o tworzeniu 
- zaczynają tworzyć: pisać, 
malować, grać, fotografować. 
Robić to, za czym w głębi 
serca tęsknili od zawsze.  



Coaching opiera się przede wszystkim 
na rozmowie.



Sesje coachingowe odbywają 
się w umówionym terminie
i miejscu, które daje Klientowi 
poczucie komfortu oraz 
bezpieczeństwa. 

Mój gabinet coachingu 
położony jest w ścisłym 
centrum Katowic. 
W pobliżu znajdują się 
dworzec autobusowy i PKP.  

Prowadzę także coaching 
przez telefon. To skuteczna 
forma, jeśli zapewni się
rozmowie prywatność 
i ciągłość. 



Moje umiejętności w zakresie coachingu potwierdza 
certyfikat Noble Manhattan and Institute for Business 
Development (The Coaching Fundamental Certificate). 

Noble Manhattan Coaching to największa i najstarsza 
w Europie szkoła coachingu. The Institute of Leadership 
and Management (ILM)  jest częścią grupy City&Guilds; 
jednej z wiodących, europejskich instytucji edukacyjnych, 
uwierzytelniających kwalifikacje w zakresie zarządzania 
i przywództwa. 



Specjalizuję się coachingu twórczości (creativity coaching).
Sama jestem praktykiem branży kreatywnej.

Tworzyłam strategie komunikacji dla firm, programy edukacyjne, 
gry miejskie. Jako niezależny autor pisałam dla magazynów. 
Jestem właścicielem Zendoo – studia komunikacji kreatywnej:
www.zendoo.pl

Pracowałam w dużych 
agencjach reklamowych 
jako copywriter 
i dyrektor artystyczny. 



W relacji coachingowej ze mną Klienci zaczynają z większym 
szacunkiem traktować swoje marzenia o pisaniu, malowaniu, 
komponowaniu, śpiewaniu, fotografowaniu. 

Pozbywają się blokad i skupiają się na tworzeniu. 
Lepiej radzą sobie z napięciem, przez co są w stanie
doprowadzić swe projekty do końca. 



Odnajdują siłę, aby podjąć działanie mimo obaw, zmęczenia
 i braku czasu. Stają się ważniejsi sami dla siebie. 
Dzięki wsparciu, jakiego dotąd często nie doświadczyli, 
są w stanie konsekwentnie podążać w kierunku swoich marzeń, 
zostawiając za sobą to, co już im nie służy.



Sesje odbywają się co dziesięć lub czternaście dni 
i trwają 60 minut. Koszt pojedynczej sesji to 250 zł/h. 
Koszt sesji w ramach indywidualnego programu 
coachingowego wynosi 150 zł.

Zanim zdecydujesz się 
na coaching możesz
skorzystać z sesji kontraktowej.
To pozwoli Ci upewnić się, 
że chcesz ze mną pracować.

 
 

Sesja kontraktowa trwa godzinę i jest bezpłatna 
dla osób, które podpiszą umowę.



Jeśli chciałbyś wykorzystywać coaching 
przez dłuższy czas, możesz zdecydować się 
na indywidualny program coachingowy. 
 

Napisz, jeśli masz pytania. 
Mój mail: kamilacmnich@gmail.com



Program coachingowy może obejmować także 
dodatkowe elementy poza sesjami, takie jak codzienna 
konsultacja przez e-mail oraz rozmowa przez telefon, 
kiedy potrzebujesz wsparcia. 



Odpowiem najszybciej, jak będę mogła. 
Pisz śmiało, jestem zupełnie zwyczajną 
osobą, a mail to tylko mail, bez zobowiązań. 



KamilaCMnich.com 
COACH, TRENER, PRAKTYK BRANŻY KREATYWNEJ


