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SŁOWEM WSTĘPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspektywa zmiany i rozwoju osobistego to najważniejsze aspekty współczesnego zarządzania  

i największe wyzwanie przed jakim stoi obecnie biznes. Dlatego #PsychologiaTransformacji to konferencja w 
całości poświęcona ludziom, zarządzaniu, przywództwie, komunikacji, empatii, współpracy, a w efekcie nie tylko 
projektom, ale procesom transformacji zwinnych i cyfrowych. Psychologia transformacji opiera się o trzy filary: 
biznes, projekty i rozwój osobisty, a w centrum wydarzenia pozostaje człowiek, jego doświadczenia i 
zachowania.  
 

#PsychologiaTransformacji  wypełnia przestrzeń pomiędzy wyzwaniami współczesnego biznesu, 
potrzebą cyfryzacji czy przechodzenia na zwinny model pracy. Całość wymaga rozumienia już nie tylko metodyk 
zarządzania projektami, ale nauk związanych z użytkownikiem i projektowaniu zorientowanym na 
człowieka.  Szczególnie ważnego znaczenia nabiera technologia, a przez to dobór i wybór projektów 
ułatwiających wprowadzanie zmian i transformowanie modelu biznesowego.  
 

Zmiana zachowań ludzkich ma niezwykły wpływ na oferowane produkty, spełnianie potrzeb użytkownika  
i przede wszystkim na nasze emocje i sposób podejmowania decyzji. Psychologia transformacji to odpowiedź na 
pytania, jakie nawyki ingerują w naszą codzienną pracę i życie, co staje za naszą motywacją i czy w ogóle ona 
istnieje, czy możemy mierzyć zaangażowanie, jakich liderów potrzebuje biznes i jak te kompetencje rozwinąć. 

 
#PsychologiaTransformacji dedykowana jest dla tych, którzy w pracy zarządzają, komunikują się, 

współpracują. Pokażemy jak implementować teorię psychologii w codzienną pracę, jak wyzwolić w ludziach 
motywację i zaangażowanie. Dzisiaj już wiemy, że granica między kompetencjami miękkimi a tzw. human skills 
została przekroczona, dlatego #PsychologiaTransofrmacji to jedyna konferencja całkowicie poświęcona 
ludzkiej twarzy zarządzania, uważności, nastawiona na komunikację, zaufanie i współpracę oraz rozwój osobisty.  
 

  Wydarzenie wspierają wybitni trenerzy, praktycy biznesu, zarządzania projektami, psychologowie, 
coachowie i doradcy. Wystąpią między innymi prof. Jerzy Bralczyk, Miłosz Brzeziński i Maciej Orłoś. Case 
study przedstawią Anna Sarnacka - Smith (autorka topowych książek Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole) 
oraz Eliza Stasińska - IT Director MBank. Konferencja to również panel dyskusyjny poświęcony roli top 
managementu oraz managementu w ogóle w procesach transformacji oraz 10 ścieżek warsztatowych 
wspierających kompetencje przyszłości i wpisujące się w elementy transformacji. 

 

 

Zapraszam na konferencję 

 

 

 

 

Michał Serwa 

CEO Magenta Business Consulting 

kontakt@magenta.consulting 

tel. +48696130120 
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Gabriel Sznajder 
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Eliza Stasińska 
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Michał Brzeziński 

 
Maciej Orłoś 

 
Martyna Tarnawska 

 
Michał Serwa 

 
Przemysław Hałub 
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WYBRANI PARTNERZY. 
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AGENDA. 

Program konferencji to przede wszystkim świetni prelegenci, case studies i prawdziwe historie ludzi, zespołów  
i wdrożeń. Uzupełnieniem części prelekcyjnej są warsztaty, adresujące praktyczne aspekty zarządzania, 
komunikacji, szacowania, pracy zwinnej, pracy zespołowej, budowania społeczności, zmian w obszarze HR, 
personal brandingu, user experience i design thinking. 

Agenda konferencji została ułożona z myślą nawet o tych najbardziej zapracowanych! Wiemy, że czasami dwa 
dni absencji bywają niemożliwe, dlatego 14 października – pierwszy dzień konferencji to warsztaty 
i elastycznie dopasowany harmonogram Uczestnicy mogą wybrać jeden dowolny warsztat. Warsztaty odbywają 
się w dwóch setach*: 
 

ü porannym  między 09:00-13:00 oraz  
ü popołudniowym między  13:30 -17:00.  

*w przypadku chęci udziału w więcej niż jednym warsztacie prosimy o kontakt. 

Drugi dzień agendy to starannie dobrane prelekcje, poruszające kluczowe aspekty zarządzania zmianą, 
zarządzania zespołem oraz sedno transformacji cyfrowych, zwinnych i organizacyjnych. uzupełnieniem agendy 
są case studies oraz panel dyskusyjny, poświęcony roli top management w procesach transformacji.  
 
Warsztaty oraz prelekcje można łączyć dowolnie, wybierając odpowiedni bilet: wyłącznie prelekcje, tylko sam 
warsztat lub w pakiecie dwa dni konferencyjne.  
 
Konferencja prowadzona będzie zdalnie, spełniając wszelkie standardy bezpieczeństwa COVID -19 oraz dla 
najbardziej wymagających, ceniących sobie naukę w trybie synchronicznym i asynchronicznym w pakiecie 
premium z rocznym dostępem do nagrań z konferencji. 

 
 

Dzień 1 (14.10.2021) – WARSZTATY (do wyboru jeden dowolny warsztat)* 

*Warsztaty odbywają się o różnych godzinach 

09:00 - 13:00 Community 
Canvas, czyli jak 
projektować 
społeczności? 
Martyna 
Tarnawska 

Jak się 
przebranżowić i 
zostać dobrym 
Project 
Managerem? 
Michał Serwa 

Design 
Thinking w 
pigułce 
Przemysław 
Hałub 

Sztuka 
autoprezentacji. 
Wystąpienia 
publiczne 
Maciej Orłoś 

Jak tworzyć 
dobre 
oszacowania? 
Gabriel 
Sznajder 

13:30 - 17:30 Bo ludzie są 
różni, czyli skąd 
się biorą 
nieporozumienia 
i jak sobie z nimi 
poradzić? 
Anna 
Sarnacka-
Smith 

Doświadcz 
Kanbana 
Jakub Drzazga 

Personal 
Agility (EN) 
Raji 
Sivaraman i 
Michał 
Rączka 

UX w projektach 
Ewa Serwa 

Skuteczna 
rekrutacja i 
onboarding – jak 
to robić, by 
znaleźć 
odpowiedniego 
pracownika do 
swojego zespołu 
Adam Piwek 
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Dzień 2 (15.10.2021) - KONFERENCJA 

09:15 - 09:30 Rozpoczęcie konferencji 

09:30 - 10:15 Transformacja agile w mBanku - powoli, z głową i razem z ludźmi 
Eliza Stasińska 

10:15 - 11:00 PR interwencyjny - o tym jak uratować wizerunek w kilku prostych ruchach 
Roman Osica 

11:00 - 11:15 Przerwa 

11:15 - 12:30 Dyskurs o Psychologii Transformacji - Biznes, projekty, rozwój osobisty 
Miłosz Brzeziński i Michał Serwa 

12:30 - 13:15 Wszystkie zastosowania Kanbana w biznesie i IT! 
Jakub Drzazga 

13:15-13:45 Przerwa 

13:45 - 14:30 Dlaczego czasem zespół nie osiąga zakładanych efektów? Studium przypadku 
międzynarodowej firmy IT działającej na rynku polskim 
Anna Sarnacka-Smith 

14:30 - 15:30 Moda na komunikację 
prof. Jerzy Bralczyk 

15:30 - 15:45 Przerwa 

15:45 - 16:45 Psychologia oczekiwań - Rola Top Managementu w Transformacjach - panel dyskusyjny 
Ewa Serwa 

16:45 - 17:00 Zamknięcie konferencji 

17:00 - 17:30 Speed networking 

 

OFERTA BILETÓW. 

	

BENEFITY	

KONFERENCJA	

(STANDARD)	

KONFERENCJA	

(PREMIUM)	

PAKIET	

(STANDARD)	

PAKIET	

(PREMIUM)	
WARSZTAT	

499,00	zł	
brutto	

699,00	zł	
brutto	

998,00	zł	
brutto	

1098,00	zł	
brutto	

599,00	zł	
brutto	

Udział	w	1.	Wybranym	

warsztacie	 	 	 	 	 	

Udział	w	2.	dniu	konferencji	 	 	 	 	 	

Roczny	dostęp	do	prelekcji	 	 	 	 	 	

Panel	dyskusyjny	 	 	 	 	 	
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PSYCHOLOGIĘ TRANSFORMACJI? 

   

Wymienimy doświadczenia  
w grupie, z prelegentami  
i prowadzącymi warsztaty 

Udział w panelu dyskusyjnym i 
możliwość zadawania pytań 

Wyselekcjonowane tematy pokażą 
różne konteksty przypadków i case 

studies 

   

Ścieżki warsztatowe to praktyczne 
zdobycie nowych umiejętności 

Panel dyskusyjny to realna 
odpowiedź na realne i prawdziwe 

problemy 

Zrozumienie transformacji pozwoli 
prawidłowo realizować zmiany  

w firmach, projektach i budować 
dojrzałą kulturę organizacyjną 

DLA KOGO JEST TA KONFERENCJA? 

ü CEO, menedżerów, kierowników zespołów 
ü kierowników projektów, programów, portfolio managerów, 
ü Scrum Masterów, Product Ownerów i Agile Coachów, 
ü liderów zmiany, osób odpowiedzialnych za transformacje, 
ü specjalistów HR i ekspertów ds. szkoleń/rozwoju, 
ü członków zespołów projektowych, 
ü wszystkich rozumiejących potrzebę ciągłej zmiany. 

 
 

CO NAS WYRÓŹNIA? 

 

   

Doświadczenia z 12 
zorganizowanych konferencji 

11 PDUs Szeroki wybór warsztatów   

   

Nacisk na kompetencje Case studies – realne problemy, 
realne rozwiązania 

Bilety Grupowe 

   

Elastyczny harmonogram Bezpieczeństwo – Konferencja 
100% ON-LINE 

Indywidualne podejście 
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FAQ.	

1. Potrzebujesz przekonać swojego szefa?  

Masz 3 opcje: Wyślij szefa do nas, przygotuj się do rozmowy i przekaż PDF :) 

ü każdy nieprzekonany szef, jeśli wyrazi zgodę na Twój udział w konferencji, dostanie od nas 
zaproszenie na bezpłatny udział w panelu dyskusyjnym 

ü przygotuj się do rozmowy i przygotuj odpowiedź na poniższe pytania: 
- jakie są cele Twojej firmy i zespołu? 
- jakie problemy rozwiążesz dzięki udziałowi w konferencji i warsztatach? 
- jak w te problemy wpisują się tematy konferencji i warsztatów? 
- przygotuj uzasadnienie biznesowe :)  
- nie zapomnij o liście swoich dotychczasowych osiągnięć 

ü Przekaż ten PDF :) 
 

2. Czy możliwe jest otrzymanie faktury? 

Tak, możliwe jest otrzymanie faktury za zakup biletów na naszą konferencję. Podane stawki na stronie, to 
stawki brutto (z doliczonym 23% VAT). W celu otrzymania faktur niestandardowych prosimy o kontakt pod 
adresem kontakt@magenta.consulting. 

3. Czy możliwy jest zakup biletów grupowych? 

Zorganizowane grupy prosimy o kontakt, zapisy i rezerwacja procesowane będą odrębnie. Prosimy o kontakt 
pod adresem kontakt@magenta.consulting. 

Bilet grupowy uprawnia do zniżki: 

ü 5% dla 1-3 osób, 
ü 7% dla 4-9 osób, 
ü 10% dla grupy powyżej 10 osób. 

 
4. Gdzie jest dostępny regulamin konferencji? 

Regulamin konferencji możesz w każdej chwili przeczytać tutaj. 

5. Kiedy otrzymam dostęp do nagranych materiałów? 

Dostęp zostanie przekazany uczestnikom w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia konferencji. 
Dostęp do nagrań przewidziany jest dla uczestników z biletem premium. 

6. Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa? 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji. 

DZIĘKUJEMY.	

magenta.consulting/konferencja 
kontakt@magenta.consulting 
tel. +48 696 130 120 
 


