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HARMONOGRAM KONFERENCJI

KONFERENCJA III - Ugruntowanie

Multikino Koszalin, 28 lutego

11.00 - 11.30 

Uroczyste otwarcie

Hubert Teichert

Przedstawienie 
„Pomost szkoleniowo
przejście przez zmianę”

Agnieszka Ekman

Przedstawienie specjalistów i tematów przewodnich 
konferencji

Paweł Roszkowski

11.30 - 12.30 
Czas zmian 

Berenika Gocłowska

12.30 - 13.00 Panel dyskusyjny

13.00 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 14.30 

Czy warto stawiać na wartości w procesie zmian?
wystąpienie ekspertki

Anna Grygorcewicz

14.30 - 15.00 Panel 

15.00 - 16.00 
Panel towarzyski
biznesowych

16.00 Zakończenie konferencji
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HARMONOGRAM KONFERENCJI 

Ugruntowanie zmiany 

lutego 2013 r. godz. 11.00 - 16.00 

Uroczyste otwarcie 

Hubert Teichert 

Przedstawienie założeń, celów i osiągnięć projektu 
„Pomost szkoleniowo-doradczy sposobem na bezpieczne 
przejście przez zmianę” 

Agnieszka Ekman-Mazurek 

Przedstawienie specjalistów i tematów przewodnich 
konferencji 

Paweł Roszkowski 

Czas zmian - czy zmiana czasów? - wystąpienie ekspertki

Berenika Gocłowska 

Panel dyskusyjny 

Przerwa kawowa 

Czy warto stawiać na wartości w procesie zmian?
wystąpienie ekspertki 

Anna Grygorcewicz 

Panel dyskusyjny 

Panel towarzyski z poczęstunkiem i wymianą kontaktów 
biznesowych 

Zakończenie konferencji 
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założeń, celów i osiągnięć projektu 
doradczy sposobem na bezpieczne 

Przedstawienie specjalistów i tematów przewodnich 

wystąpienie ekspertki 

Czy warto stawiać na wartości w procesie zmian? - 

z poczęstunkiem i wymianą kontaktów 



 

Projekt jest współfinansowany przez Uni

Teichert & Partners |ul. Ks. J. Poniatowskiego 76B/1

 

Berenika Gocłowska socjolog, doradca psychospołeczny, trener

Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny i trener 

zdobywała na uczelniach wyższych w województwie zachodniopomorskim jako wykładowca 

akademicki. Od kilkunastu lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje 

projekty a przede wszystkim szkoli nowoc

Specjalizuje się w obszarach związanych z szeroko pojętą komunikacją 

interpersonalnej, przez tą związaną z profilami komunikacyjnymi w organizacji aż do zgłębiania tajników 

body language. Oprócz tego interesują ją t

nieszablonowego podejścia do zarządzania organizacją. Od lat zajmuje się również tematyką UE 

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 zajęcia 

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

Dyplomowana trenerka biznesu, coach ACC ICF, wykładowczyni SSW Collegium Balticum. Absolwentka 

zarządzania i marketingu oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnych technik 

zarządzania firmą oraz kształtowania relacji z Klientami

Trenerstwo oraz coaching jest zajęciem, które wyzwala w niej dodatkowe pokłady energii oraz pozwala 

realizować misję życiową. Jako business coach wspiera menedżerów i właścicieli firm, którzy czują się 

osamotnieni w drodze rozwoju organizacji, a pragną 

Pragną odnaleźć swój unikatowy styl przywództwa i być liderami dla swoich ludzi, aby wspólnie 

realizować ambitne cele rozwojowe firmy, a przy tym mieć przyjemność z wykonywanej pracy. 

15-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach od specjalisty ds. marketingu, PR, menedżera 

marketingu i obecnie sprzedaży w polskim oddziale światowego koncernu reklamy zewnętrznej,

połączeniu z zapałem i pasją, pomaga jej w przekazywaniu w prosty sposób skomplikowanych tem

Szkoli z zakresu: przywództwa, zarządzania zespołem, coachingu menedżerskiego, zaawansowanych 

technik sprzedaży i obsługi klienta, budowania wizerunku firmy oraz kultury organizacyjnej i jej wpływu 

na osiągane przez pracowników wyniki.
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socjolog, doradca psychospołeczny, trenerka biznesu  

Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny i trener biznesu. 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 nowoczesne kadry gospodarki. 

Specjalizuje się w obszarach związanych z szeroko pojętą komunikacją 

interpersonalnej, przez tą 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 organizacją. Od lat zajmuje się również tematyką UE 

realizując i zarządzając szeregiem projektów zarówno w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

ak i innych programów operacyjnych. 

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

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

wykładowca, coach, trenerka  Anna 

Dyplomowana trenerka biznesu, coach ACC ICF, wykładowczyni SSW Collegium Balticum. Absolwentka 

zarządzania i marketingu oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnych technik 

zarządzania firmą oraz kształtowania relacji z Klientami.  

Trenerstwo oraz coaching jest zajęciem, które wyzwala w niej dodatkowe pokłady energii oraz pozwala 

realizować misję życiową. Jako business coach wspiera menedżerów i właścicieli firm, którzy czują się 

osamotnieni w drodze rozwoju organizacji, a pragną podejmować świadome i trafne biznesowo decyzje. 

Pragną odnaleźć swój unikatowy styl przywództwa i być liderami dla swoich ludzi, aby wspólnie 

realizować ambitne cele rozwojowe firmy, a przy tym mieć przyjemność z wykonywanej pracy. 

zawodowe na stanowiskach od specjalisty ds. marketingu, PR, menedżera 

marketingu i obecnie sprzedaży w polskim oddziale światowego koncernu reklamy zewnętrznej,

połączeniu z zapałem i pasją, pomaga jej w przekazywaniu w prosty sposób skomplikowanych tem

Szkoli z zakresu: przywództwa, zarządzania zespołem, coachingu menedżerskiego, zaawansowanych 

technik sprzedaży i obsługi klienta, budowania wizerunku firmy oraz kultury organizacyjnej i jej wpływu 

na osiągane przez pracowników wyniki. 
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biznesu. Pierwsze „szlify” zawodowe 

zdobywała na uczelniach wyższych w województwie zachodniopomorskim jako wykładowca 

akademicki. Od kilkunastu lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje 

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

interpersonalnej, przez tą związaną z profilami komunikacyjnymi w organizacji aż do zgłębiania tajników 

ematy z zakresu motywacji, asertywności, twórczego i 

nieszablonowego podejścia do zarządzania organizacją. Od lat zajmuje się również tematyką UE - pisząc, 

realizując i zarządzając szeregiem projektów zarówno w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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

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

Anna Grygorcewicz 

Dyplomowana trenerka biznesu, coach ACC ICF, wykładowczyni SSW Collegium Balticum. Absolwentka 

zarządzania i marketingu oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnych technik 

Trenerstwo oraz coaching jest zajęciem, które wyzwala w niej dodatkowe pokłady energii oraz pozwala 

realizować misję życiową. Jako business coach wspiera menedżerów i właścicieli firm, którzy czują się 

podejmować świadome i trafne biznesowo decyzje. 

Pragną odnaleźć swój unikatowy styl przywództwa i być liderami dla swoich ludzi, aby wspólnie 

realizować ambitne cele rozwojowe firmy, a przy tym mieć przyjemność z wykonywanej pracy.  

zawodowe na stanowiskach od specjalisty ds. marketingu, PR, menedżera 

marketingu i obecnie sprzedaży w polskim oddziale światowego koncernu reklamy zewnętrznej, w 

połączeniu z zapałem i pasją, pomaga jej w przekazywaniu w prosty sposób skomplikowanych tematów. 

Szkoli z zakresu: przywództwa, zarządzania zespołem, coachingu menedżerskiego, zaawansowanych 

technik sprzedaży i obsługi klienta, budowania wizerunku firmy oraz kultury organizacyjnej i jej wpływu 


