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HARMONOGRAM KONFERENCJI

KONFERENCJA III - Ugruntowanie zmiany

Multikino Szczecin, 21 lutego

11.00 - 11.30 

Uroczyste otwarcie

Hubert Teichert

Przedstawienie 
„Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian”

Agnieszka Ekman

Przedstawienie specjalistów i tematów konferencji

Paweł Roszkowski

11.30 - 12.00 

Metamorfoza czy transformacja 
początki

Berenika Gocłowska

12.00 - 12.15 Panel dyskusyjny

12.15 - 12.45 

Architektura zmian 
zarządzanie zmianą 

Maciej Zombirt

12.45 - 13.00 Panel dyskusyjny

13.00 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 14.30 

Co tera
eksperta

Łukasz Kowalik

14.30 - 15.00 Panel dyskusyjny

15.00 - 16.00 
Panel towarzyski z poczęstunkiem i wymianą kontaktów 
biznesowych

16.00 Zakończenie konferencji
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HARMONOGRAM KONFERENCJI 

Ugruntowanie zmiany 

21 lutego 2013 r. godz. 11.00 - 16.00 

Uroczyste otwarcie 

Hubert Teichert 

Przedstawienie założeń, celów i osiągnięć projektu 
„Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian”

Agnieszka Ekman-Mazurek 

Przedstawienie specjalistów i tematów konferencji

Paweł Roszkowski 

Metamorfoza czy transformacja - czyli trudne nowego 
początki - wystąpienie ekspertki 

Berenika Gocłowska 

Panel dyskusyjny 

itektura zmian - dlaczego teraz? czyli praktyczne 
zarządzanie zmianą - wystąpienie eksperta 

Maciej Zombirt 

Panel dyskusyjny 

Przerwa kawowa 

Co teraz i co dalej? Utrwalenie zmiany - wystąpienie 
eksperta 

Łukasz Kowalik 

Panel dyskusyjny 

Panel towarzyski z poczęstunkiem i wymianą kontaktów 
biznesowych 

Zakończenie konferencji 
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Łukasz Kowalik marketing menedżer 

Od 6 lat Marketing Manger na Europę Środkowo

wykładowca Mila College w Warszawie. Później przez blisko 10 lat zajmował się Public Relations, początkowo w 

agencji PR, a od 1999 roku w firmie In

krajach Europy Środkowo - Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu.

Od 2003 roku przeniósł się do monachijskiego biura Intel i realizował projekty experiential marketing na terenie 

Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. 

Od 2005 roku związany ze sponsoringiem sportowym Intel Action Pro Cycling Team, póżniej BMW Sauber F1 

Team. Specjalizuje się w zintegrowanej komunikacji oraz programach budowania 

Internecie. 

socjolog, doradca psychospołeczny, trener

Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny i trener biznesu.

uczelniach wyższych w województwie zachodniopomorskim jako wykładowca akadem

zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje projekty a przede wszystkim szkoli 

nowoczesne kadry gospodarki. 

Specjalizuje się w obszarach związanych z szeroko pojętą komunikacją 

związaną z profilami komunikacyjnymi

interesują ją tematy z zakresu motywacji, asertywności, twórczego i nieszablonowego podejścia do zarządzania 

organizacją. Od lat zajmuje się również tematyką UE 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak i innych programów operacyjnych.

Trenerstwo to dla niej przede wszystkim inspirowanie innych do zmiany

sektora mikro i MŚP, członków stowarzyszeń oraz studentów szkół wyższych.

Maciej Zombirt architekt 

Posiada swoje pracownie zarówno w Warszawie, jak i w Szczecinie. Pochłaniają go podróże; stały się one 

nieodłączną częścią jego życia. To z nich czerpie inspirację do nowych wizji architektonicznych, poznaje to, co 

jeszcze niepoznane, chłonie wszystkimi zmysłami tak bardzo ciekawy świat. Woda i żeglarstwo stanowią dla niego 

odskocznię od tempa miejskiego życia. 

Pierwsze swoje projekty rozpoczynał 

wielu ciekawych projektach. W 2000 roku został współza

pracy zawodowej w młodym zespole ambitnych, zdolnych architektów, 

projektach. 

W 2006 wyodrębnił niezależną, własną pracownię, działa

doświadczenia i sukcesy stały się inspiracją dla zainicjowania nowego etapu w jego życiu zawodowym. I

przyjaznego mieszkańcom zainspirowała go do działania
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marketing menedżer na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Intel 

Od 6 lat Marketing Manger na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Intel. Pracę zawodową rozpoczynał jako 

wykładowca Mila College w Warszawie. Później przez blisko 10 lat zajmował się Public Relations, początkowo w 

agencji PR, a od 1999 roku w firmie Intel, gdzie odpowiadał za strategię budowania wizerunku firmy w kilkunastu 

Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. 

Od 2003 roku przeniósł się do monachijskiego biura Intel i realizował projekty experiential marketing na terenie 

Od 2005 roku związany ze sponsoringiem sportowym Intel Action Pro Cycling Team, póżniej BMW Sauber F1 

Specjalizuje się w zintegrowanej komunikacji oraz programach budowania społeczności i zaangażowania w 

socjolog, doradca psychospołeczny, trenerka biznesu Berenika Gocłowska

Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny i trener biznesu. Pierwsze „szlify” zawodowe zdobywała na 

uczelniach wyższych w województwie zachodniopomorskim jako wykładowca akadem

zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje projekty a przede wszystkim szkoli 

Specjalizuje się w obszarach związanych z szeroko pojętą komunikacją - od komunikacji interpersonalne

związaną z profilami komunikacyjnymi w organizacji aż do zgłębiania tajników body language. Oprócz tego 

interesują ją tematy z zakresu motywacji, asertywności, twórczego i nieszablonowego podejścia do zarządzania 

również tematyką UE - pisząc, realizując i zarządzając szeregiem projektów zarówno 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak i innych programów operacyjnych. 

Trenerstwo to dla niej przede wszystkim inspirowanie innych do zmiany i rozwoju. Prowadzi

sektora mikro i MŚP, członków stowarzyszeń oraz studentów szkół wyższych. 

Posiada swoje pracownie zarówno w Warszawie, jak i w Szczecinie. Pochłaniają go podróże; stały się one 

o z nich czerpie inspirację do nowych wizji architektonicznych, poznaje to, co 

jeszcze niepoznane, chłonie wszystkimi zmysłami tak bardzo ciekawy świat. Woda i żeglarstwo stanowią dla niego 

odskocznię od tempa miejskiego życia.  

 w pracowni Akcent. W pracowni Arco zdobywał uprawnienia, biorąc udział w 

wielu ciekawych projektach. W 2000 roku został współzałożycielem pracowni Portal. Był

pracy zawodowej w młodym zespole ambitnych, zdolnych architektów, udziału w konkursach i nowatorskich 

W 2006 wyodrębnił niezależną, własną pracownię, działającą również pod szyldem Portal

doświadczenia i sukcesy stały się inspiracją dla zainicjowania nowego etapu w jego życiu zawodowym. I

przyjaznego mieszkańcom zainspirowała go do działania - stworzenia autorskiej pracowni o nazwie City
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Wschodnią w firmie Intel. Pracę zawodową rozpoczynał jako 

wykładowca Mila College w Warszawie. Później przez blisko 10 lat zajmował się Public Relations, początkowo w 

tel, gdzie odpowiadał za strategię budowania wizerunku firmy w kilkunastu 

Od 2003 roku przeniósł się do monachijskiego biura Intel i realizował projekty experiential marketing na terenie 

Od 2005 roku związany ze sponsoringiem sportowym Intel Action Pro Cycling Team, póżniej BMW Sauber F1 

społeczności i zaangażowania w 

Berenika Gocłowska 

Pierwsze „szlify” zawodowe zdobywała na 

uczelniach wyższych w województwie zachodniopomorskim jako wykładowca akademicki. Od kilkunastu lat 

zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje projekty a przede wszystkim szkoli 

od komunikacji interpersonalnej, przez tą 

w organizacji aż do zgłębiania tajników body language. Oprócz tego 

interesują ją tematy z zakresu motywacji, asertywności, twórczego i nieszablonowego podejścia do zarządzania 

pisząc, realizując i zarządzając szeregiem projektów zarówno 

i rozwoju. Prowadzi zajęcia głównie dla 

Posiada swoje pracownie zarówno w Warszawie, jak i w Szczecinie. Pochłaniają go podróże; stały się one 

o z nich czerpie inspirację do nowych wizji architektonicznych, poznaje to, co 

jeszcze niepoznane, chłonie wszystkimi zmysłami tak bardzo ciekawy świat. Woda i żeglarstwo stanowią dla niego 

pracowni Arco zdobywał uprawnienia, biorąc udział w 

ył to okres pasjonującej 

udziału w konkursach i nowatorskich 

jącą również pod szyldem Portal. W 2010 roku zdobyte 

doświadczenia i sukcesy stały się inspiracją dla zainicjowania nowego etapu w jego życiu zawodowym. Idea miasta 

o nazwie City. 


