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MIĘDZYNARODOWA FIRMA 
FACYLITACYJNA 

    „Mariusz imponuje mi wiedzą i kreatywnością. 
Łączy w sobie wiele żywiołów, wrażliwość, 
empatię, zaangażowanie i determinację. Jest 
bardzo skuteczny, wie dokładnie czego chce i 
osiąga to każdego dnia. Motywuje i inspiruje. 
Uruchamia w ludziach zasoby, o których 
istnieniu wcześniej nie zdawali sobie sprawy. 
Za to go cenię.” 

 



MIĘDZYNARODOWA FIRMA 
PRODUKCYJNA 

   „Sesja była dosyć zajmująca, dynamiczna i 
trzymająca w napięciu. Zadania oceniam, jako 
dobrze przygotowane do odwzorowania 
zachowań zespołu w rzeczywistych 
sytuacjach.” 



BRANŻA ENERGETYCZNA 

   „Ujęło mnie jak płynnie i „bezinwazyjnie” 
prowadzący zdobył i utrzymał moją uwagę i 
koncentrację”. 



FIRMA Z BRANŻY PALIWOWEJ  

   „Podobał mi się do szaleństwa sposób jego 
prowadzenia, który z jednej strony był 
swobodny i nieformalny, ale wzbudzał 
zaangażowanie uczestników i pozwalał zdobyć 
nową wiedzę i umiejętności”. 



MIĘDZYNARODOWA FIRMA 
KONSULTINGOWA 

   „Prowadzący był jednym z najlepszych, z jakimi 
miałem okazję odbywać takie szkolenia. Był 
znakomicie przygotowany tak pod względem 
merytorycznym jak i charakteryzował się 
rewelacyjnymi umiejętnościami 
interpersonalnymi, które wytworzyły 
pozytywną atmosferę.” 



FIRMA FARMACEUTYCZNA 

   „Miałem możliwość w każdej chwili zadać 
pytanie pozwalające uzyskać praktyczną 
informację jak korzystać z prezentowanej teorii 
i robiłem to.” 



MIĘDZYNARODOWA FIRMA 
PRODUKCYJNA 

   „Poza profesjonalnym poziomem 
przygotowania i przeprowadzenia projektu, na 
uwagę zasługuje również niezwykłe 
zaangażowanie, dyspozycyjność i otwartość 
konsultanta na realizacje naszych potrzeb i 
oczekiwań.” 



JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH BANKÓW 

   „Widziałem dużo szkoleń i warsztatów, bo 
kiedyś je organizowałem – naprawdę bardzo 
wysoka ocena!” 



MIĘDZYNARODOWY BANK 

   „Bardzo polecam. Miałem okazje uczestniczyć w 2 
edycjach „Akademii Zarządzania” prowadzonych 
przez Mariusza. Oprócz niezapomnianej przygody, 
można nabyć wiele umiejętności i wykorzystywać 
je w codziennej pracy zawodowej. Pan Kępka to 
nie tylko coach; ale przede wszystkim osoba, 
która podchodzi do zajęć z pasją. Ma charyzmę i 
dar przekazywania pozytywnej energii. Na 
szkoleniach z ww. trenerem nie można sie nudzić.” 



FIRMA LOGISTYCZNA 

   „Nie polecam komuś, kto nie lubi doświadczać. 
Mariusz jest perfekcjonistą. Wszystko co robi – 
robi na 100%. Posiada duży zasób wiedzy na 
temat sposobów uczenia. Posiada duże 
kompetencje w prowadzeniu szkoleń. Świetny 
coach.” 



MIĘDZYNARODOWY KONCERN 
PRODUKCYJNY 

   „Podobała mi się jego różnorodność oraz 
profesjonalizm prowadzącego w kierowaniu 
grupą.” 



UCZESTNIK SSTB 

   „Jest ciekawie. Fantastyczna aura, jaka się nad 
nami unosi inspiruje. Zaczyna się przygoda z 
automotywacją. Mam wrażenie, że stoję na 
krawędzi mostu i mam ochotę skoczyć. 
Bezpiecznie, przypięta, nic mi się nie stanie. 
Boję się, ale mam ogromną ochotę na ten 
skok. Stoję i delektuję się tą chwilą. 
Niesamowite uczucie. Zaraz skoczę.” 



UCZESTNIK SSTB 

  „Oprócz pozytywów wskazywaliśmy także 
obszary do rozwoju, a czego my nie 
zauważyliśmy, dopowiadał Mariusz. Muszę 
przyznać, że podobały mi się wszystkie. Były 
intrygujące, zaskakujące, zabawne, 
zmuszające do refleksji. Odkrywały nasze 
talenty (np. do rymów częstochowskich), 
sprawdzały jakie granice możemy przekraczać. 
Jestem bardzo ciekawa co będzie dalej.” 


