
Kamila Rowińska

Certyfikowany master facilitator, trener, dyplomowany coach oraz inwestor.

Autorka i współautorka pięciu książek o tematyce biznesowej i

coachingowej, w tym bestsellera „Kobieta Niezależna”. Jej całodniowe

szkolenie o tej samej nazwie ukończyło w samym tylko 2015 roku blisko

5.000 osób – w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W rocznym cyklu jej

szkoleń bierze obecnie udział 235 osób, które chcą zwiększyć swoją

skuteczność w osiąganiu celów prywatnych i biznesowych.

Kamila Rowińska specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: budowania

swojej wewnętrznej siły, sprzedaży i budowania zespołu. Szkoli

pracowników i współpracowników takich firm jak: Play, Colway International, Pako Lorente, Oriflame Sweden, eMediator,

Prodenta.

Jest regularnie zapraszana na największe w Polsce konferencje biznesowe i motywacyjne. Występuje na jednej scenie z

Brianem Tracym, Edem Ludbrookiem, Tomaszem Kammelem, Jackiem Walkiewiczem, Mariuszem Szubą 

oraz profesorem Jerzym Bralczykiem.

Absolwentka Politechniki Śląskiej – kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem – oraz Szkoły Wyższej Psychologii 

Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji, gdzie ukończyła Coaching. Uczyła się od takich autorytetów jak: Anthony 

Robbins, T. Harv Eker, Blair Singer, Mac Attram, Alex Mandossian, Joel Roberts, Brian Tracy, czy Tom Wheelwright 

i Mack Newton.

Przez 13 lat, ze spektakularnymi sukcesami, budowała zespół sprzedażowy dla jednego ze szwedzkich koncernów. 

Zarządzała w nim grupą 3500 osób.

Trudne doświadczenia osobiste, związane ze śmiercią bliskich osób oraz diagnozą ośmiu guzów piersi, okazały się 

czynnikiem transformacyjnym w życiu Kamili. Spowodowały, iż zdecydowała się założyć Rowińska Business Coaching 

i skoncentrować się na pomaganiu innym w dokonywaniu pozytywnych zmian w ich życiu. Działalności trenerskiej Kamili

przyświeca motto: „Nawet jeśli Ty nie wierzysz w siebie wystarczająco mocno – pamiętaj, że ja w Ciebie wierzę. 

Wierzę w Ciebie i Twoje możliwości”.

Kamila Rowińska jest aktywna społecznie jako Ambasadorka Akademii Przyszłości – organizacji wspierającej dzieci – 

oraz jako Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet. Prywatnie mieszka w Brukseli wraz z mężem i dwójką dzieci.
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