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„Kiedy wieją wiatry zmian, niektórzy
 budują mury, inni budują wiatraki”

To chińskie przysłowie przypomina, że momenty zmian niosą ze sobą potrzebę
kluczowych wyborów. Te wybory kształtują ścieżki rozwoju firm i ich dalszą
przyszłość, przyszłość po doświadczeniach COVID-19 w roku 2020 i 2021. To
moment w którym większość firm musi odpowiedzieć sobie na strategiczne pytania.
Nieprzypadkowo więc tematem Konferencji SIM 2021 są scenariusze właścicielskie.

Doświadczenie COVID-19 skłania organizacje do postawienia strategicznych pytań:
Kim jesteśmy? Jak działamy? Jak będziemy się rozwijać? Odpowiedzi na te pytania
pomagają ukształtować firmy funkcjonujące w post pandemicznej rzeczywistości.
Dlatego kluczowym elementem tegorocznej konferencji będzie 5 case study
zaprezentowanych w strategicznym ujęciu z towarzyszącą im dyskusją o strategiach
właścicielskich.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w  XII  Konferencji SIM. Stowarzyszenie
Interim Managers, już od 12 lat, jest jej organizatorem.  
Szczegóły: www.konferencjesim.org

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w dniach 2 - 3 grudnia 2021 w
Warszawie, w formule hybrydowej. W tym roku zapraszamy Państwa do Hotelu
Novotel Centrum w Warszawie i udziału w sesjach merytorycznych oraz
networkingowych.
Prelegentami XII Konferencji SIM będą znakomici praktycy - przedstawiciele kadry
zarządzającej, członkowie zarządów, rad nadzorczych, właściciele firm oraz
doświadczeni senior interim managerowie.

Będzie   nam   miło,   jeżeli  zechcecie  Państwo   dołączyć   do   grona  Uczestników
XII Konferencji SIM.
Zapraszamy do udziału w inspirujących wystąpieniach i dyskusjach oraz sesjach
networkingowych.

Monika Buchajska-Wróbel, 
Prezes Zarządu SIM 
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Zapraszamy do śledzenia aktualnego programu na stronie:

PROGRAM KONFERENCJI

www.konferencjesim.org

DZIEŃ 1: 2 grudnia 
 9.00 - 17.00 (Hotel Novotel Centrum Warszawa)

09.00 - 09.30    Powitanie i wprowadzenie SIM
09.30 - 10.30    Panel prezesów: Czy mamy klimat na cele klimatyczne? 
                           Strategie, modele biznesu, działania operacyjne
10.30 - 11.00    Przerwa
11:00 - 11:30    Planowanie, zakupy i magazyny w dobie zakłóceń pandemii. 
                           Jak transformacja Kross pomogła prześcignąć konkurencję, chodź pierwotny plan był inny. 
11:30 - 12:00    Shadow Management jako skuteczne narzędzie transformacji 
12:00 - 12:30    Transformacja strategiczna dojrzałej firmy rodzinnej 
12:30 - 13:00    Case study: Budowanie wartości firmy wystawionej na sprzedaż
13:00 - 14.00    Lunch
14.00 - 14.30    Poszukiwanie szansy na rozwój poprzez akwizycję. Transakcje na zagrożonych aktywach  
14.30 - 15.15    Cyberbezpieczeństwo - jak chronić i rozwijać firmę? 
15.15 - 16.10    Pracownik hybrydowego świata. Ryzyka i szanse
16.10 - 16:30    Podsumowanie, podziękowania, zakończenie

DZIEŃ 1: 3 grudnia 
 9.00 - 15.00 (online)

09.00 - 09.15    Powitanie i podsumowanie dnia pierwszego 
09.15 - 10.15    Interim Management w odsłonach: 
                            – Finanse, coronavirus i interim management, czyli o zwinnym zarządzaniu projektami IM 
                                w szybko zmiennym otoczeniu biznesowym
                            – Od zarządzania pokoleniami po zwolnienia grupowe – różnorodność projektów 
                                interimowych HR w firmie
                            – Interim Management w Sprzedaży – dlaczego warto korzystać ze wsparcia IM w sytuacji 
                                kryzysowej i dlaczego jeszcze bardziej zanim kryzys nadejdzie
                            – Transformacja cyfrowa
10.15 - 11.30    Organiczny rozwój to już historia! Jak skutecznie zbudować wartość firmy przed sprzedażą? 
                           Jak  przyśpieszyć proces integracji po zakupie, aby zyski pojawiły się jak najwcześniej? 
11.30 - 12.15    Panel dyskusyjny: Czy covid był szansą na dostrzeżenie potencjału Interim Managerów?
12.15 - 12.30    Przerwa
12.30 - 13.30    Sesja warsztatowa: Plan Ciagłości Działania (Business Contyniuty Plan) 
                            – podejścia, narzędzia, najczęściej popełniane błędy. Abris Capital Partners
13.30 - 14.30    Sesja warsztatowa: Transformacja nie tylko cyfrowa. Zmiany kultury organizacyjnej 
                            podstawą udanej transformacji.  
14.30 - 15:00    Zakończenie

https://konferencjesim.org/


→ Aktualne, ważne tematy i trendy przyszłości - spojrzenie praktyków biznesu.
→ Case studies zrealizowanych projektów. 
→ Szanse i zagrożenia z perspektywy praktyków biznesu i ludzi świata nauki. 
→ Inspirująca atmosfera, dyskusje i wymiana doświadczeń, networking.
→ Stałe miejsce w kalendarzu ogólnopolskich konferencji biznesowych.
→ Ponad 200 przedstawicieli kadry zarządczej w jednym miejscu.
→ W roli prelegentów eksperci o najwyższych kompetencjach biznesowych.

210
GODZIN 

PRELEKCJI

2800
UCZESTNIKÓW

O KONFERENCJACH SIM

300+
PRELEGENTÓW

12
EDYCJI

Film z X Międzynarodowej Konferencji SIM do obejrzenia TUTAJ.

https://youtu.be/TLiLjvVKbp8


Jesteśmy organizacją non-profit, powstałą w 2009 r. z inicjatywy osób, które na
co dzień wdrażają w życie idee interim management.

Co robimy?
Upowszechniamy nowoczesne narzędzia i metody zarządzania organizacjami
dla budowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku.

W jaki sposób?
Działamy publicznie na rzecz promowania i propagowania idei interim
management.

Dlaczego?
Tworzymy standardy rynku interim management, dzielimy się wiedzą i
doświadczeniem, działamy na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr
menedżerskich, dbamy o wysoką jakość i normy etyczne rynku IM.

Współpracujemy ze środowiskami biznesu i nauki oraz organizacjami
wspierającymi te środowiska. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem
poprzez szkolenia, tworzenie narzędzi usprawniających procesy zarządzania,
spotkania eksperckie i doroczne konferencje SIM.

ORGANIZATOR KONFERENCJI 
STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS 



INFORMACJE DODATKOWE

Sonia Pijanowska 
konferencjesim@stowarzyszeniesim.org
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