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DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE:

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A 
EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA: ZARZĄDZANIE TALENTAMI:

 Satysfakcja i zaangażowanie pracowników źródłem 
sukcesu firmy

 Budowanie zaangażowania pracowników – przykłady 
zrealizowanych projektów 

 Rola Zarządu, Managerów i Pracowników w tworzeniu 
zaangażowanego środowiska pracy

 Zachęcanie pracowników do wzięcia udziału w 
dobrowolnej ankiecie

 Efektywna komunikacja strategii w celu zaangażowania 
pracowników w jej realizację

 Programy i akcje angażujące pracowników i 
współpracowników

 Wykorzystanie zaangażowania Coachów wewnętrznych 
do zmian mentalnych i biznesowych

 Inicjatywy HR wspierające Customer Experience

 Kultura firmy jako fundament rozwoju talentów
 Zmiana jako dominanta sprzyjająca ujawnianiu 

potencjału talentów
 Projekty „talentowe”: selekcja, prowadzenie, efekty, 

dylematy
 Programy rozwojowe szyte na miarę aktualnych potrzeb 

i strategii organizacji
 Spójny program dla mało spójnej grupy uczestników
 Mierzenie skuteczności działań rozwojowych 

skierowanych do talentów
 Retencja talentów a typ osobowości
 Wpływ programów rozwojowych na osiąganie celów 

biznesowych firmy

Case studies: Orange, UPC, Bank BPH, Provident, 
Grupa Dalkia, Mars, Roche

Case studies: Grupa Żywiec, Grupa Sanofi, Grupa 
AXA, Bank Zachodni WBK, Grupa Dalkia, ENERGA

PATRONI 
MEDIALNI:



Do ponownego zobaczenia na naszym Spotkaniu ;)

Podczas ostatniej edycji kongresu HR „Sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi” mieliśmy przyjemność 
gościć wybitnych ekspertów, którzy otwarcie dzielili się swoim doświadczeniem na temat nowoczesnych metod motywacji 
pracowników pokolenia „Y”, zarządzania różnorodnością oraz programów rozwojowych dla managerów. 

Tym razem mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa już po raz siódmy do udziału w Spotkaniu praktyków HR, które 
będzie w całości poświęcone dwóm najbardziej aktualnym aspektom w dzisiejszych czasach: kulturze organizacyjnej opartej 
na zaangażowaniu i satysfakcji pracowników w kontekście efektywności biznesowej oraz zarządzaniu talentami.

O aktualności i ważności tematu świadczą słowa Roberta Bębenka, Dyrektora ds. Rozwoju i Rekrutacji Grupy Żywiec S.A.:
„Trwa walka o talenty. Prawie każda firma realizuje procesy ich identyfikacji i rozwoju. W praktyce bardzo często dzieje się 
jednak tak, że  talenty "uszczęśliwiane" są licznymi działaniami rozwojowymi, które nie tylko nie przekładają się na 
zwiększanie efektywności organizacji, ale obniżają efektywność i zaangażowanie samych talentów.” 

Dlatego na naszym Spotkaniu zaprezentujemy rozwiązania, które systemowo wiążą indywidualny rozwój talentów z 
potrzebami organizacji. Zapoznacie się Państwo z najciekawszymi case'ami biznesowymi na rynku w ostatnim czasie.

Satysfakcja z pracy, angażowanie się pracowników w realizowane zadania ma duży wpływ na funkcjonowanie i wyniki 
organizacji. Jak podsumowuje Ewa Sękowska Wasilewska, Learning and Development Manager z Mars Polska Sp. z o.o.: „O 
tym ,że zaangażowanie jest ważne wiedzą już wszyscy. Teraz należy zastanowić się, kto może  pomóc nam w budowaniu 
zaangażowanej organizacji i na ile ważna w tym procesie  jest rola managerów.” Na te i wiele innych pytań będziemy 
odpowiadać w trakcie dwóch dni Spotkania w formie aktywnej dyskusji. 

Spotkanie w gronie sprawdzonych ekspertów to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i opinii na temat efektywnych 
narzędzi budujących zaangażowanie pracowników, a także sposobów rozwoju talentów.

 Członków Zarządu Ds. Personalnych
 Dyrektorów Personalnych
 Dyrektorów, Kierowników HR
 Dyrektorów, Kierowników Zarządzających Departamentem Relacji Pracowniczych i Rekrutacji
 Ekspertów odpowiedzialnych za rozwój współpracowników i budowanie zaangażowania w organizacji
 Dyrektorów, Kierowników ds. Świadczeń Pozapłacowych
 Dyrektorów, Kierowników ds. Zarządzania Talentami
 Dyrektorów, Kierowników ds. Rozwoju Organizacji
 Dyrektorów, Kierowników ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników
 Dyrektorów, Kierowników ds. Projektów Rozwojowych
 Dyrektorów, Kierowników ds. Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej
 Dyrektorów, Kierowników ds. Komunikacji Wewnętrznej i Kultury Organizacyjnej
 Dyrektorów, Kierowników ds. Pozyskiwania i Rozwoju Zasobów Ludzkich
 Kierowników, Koordynatorów ds. e-Learningu



ZAANGA�OWANIE PRACOWNIKÓW ZARZ�DZANIE TALENTAMI

9.30 Rejestracja, wr�czenie materia�ów, poranna kawa i przywitanie

10.00 Badania satysfakcji pracowniczej i zaanga�owania 
elementem strategii HR � case study Bank BPH

 Satysfakcja pracowników i ich zaanga�owanie elementem 
sukcesu �rmy

 Zaanga�owanie pracowników w ramach ca�o�ciowej strategii 
HR �rmy

 Badania pracownicze elementem budowania otwartej 
komunikacji w �rmie 

 Zaanga�owanie pracowników elementem relacji 
pracowniczych 

 Jak odczytywa� badania i jak z nimi pracowa�?
 Budowanie zaanga�owania pracowników / przyk�ady 

projektów realizowanych w Banku BPH

Pawe� Smardz, Bank BPH, GE Capital Group 

11.35 Satysfakcja i zaanga�owanie pracowników 
�ród�em sukcesu �rmy � case study Provident 

 Cel i sens badania zaanga�owania 
 Zarz�dzanie uzyskanym wynikiem 
 Rola Zarz�du, Managerów i Pracowników w tworzeniu 

zaanga�owanego �rodowiska pracy
 Funkcja HR w procesie 
 Budowanie zaanga�owania na przyk�adzie dzia�a� 

podejmowanych w Provident Polska / dobre praktyki

Ma�gorzata Skibi�ska, Provident Polska

11.15 Przerwa na kaw�

10.00 Stairway to Heaven czy Highway to Hell? Czyli jak 
skomponowa� skuteczny program rozwojowy dla 
talentów na przyk�adzie TalentsLAB w Grupie 
�ywiec

 Ka�demu wed�ug potrzeb, czyli jak okre�li� optymaln� pul� 
talentów w organizacji

 Ziemia obiecana, czyli jaki powinien by� praktyczny cel 
rozwoju talentów 

 Yin Yang, czyli jak dostosowa� programy rozwojowe do 
rzeczywistych potrzeb talentów i organizacji

 Plusy dodatnie i plusy ujemne, czyli jak zmierzy� skuteczno�� 
dzia�a� rozwojowych skierowanych do talentów

Krzysztof Wi�niak, Grupa �ywiec

11.35 �ZE WSPÓLN� ENERGI� NA SZCZYT� - program 
rozwojowy szyty na miar� aktualnych potrzeb i 
strategii Grupy Dalkia � Szerpa.pl

 Jak wydoby� i oszlifowa� talent w cenionych i 
do�wiadczonych managerach

 Doskonalenie kompetencji liderów do pe�nienia 
strategicznych ról w bie��cych i przysz�ych dzia�aniach 
Spó�ek Grupy Dalkia

 Ujednolicenie interpretacji metodologii i uni�kowanie 
sposobów stosowania narz�dzi zarz�dzania

 Wyj�cie poza w�asny obszar specjalizacji i schematów 
codziennego post�powania

 Integracja uczestników Programu
 Wymiana najlepszych praktyk

Magdalena Bezulska, Dalkia Polska

11.15 Przerwa na kaw�

�roda, 18 wrze�nia

„Miałem przyjemność  gościć w spotkaniu praktyków pt. „Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne” (II edycja), zorganizowanym przez 
Business Media Solutions w Warszawie w dniach 25-26 maja 2011 r. Jako wieloletni praktyk muszę przyznać, że dawno nie byłem  na tak 
ciekawym,  praktycznym w pełni tego słowa znaczeniu spotkaniu. Mogłem odnieść się do licznych przykładów,  na podstawie których  
były omawiane prezentacje, jak również zobaczyć, porównać funkcjonowanie mojej organizacji na tle innych firm. Była to niewielka, ale 
trafiona inwestycja w  rozwój mojej organizacji. Jako praktyk polecam i z ciekawością oczekuję kolejnych edycji spotkań organizowanych 
przez Business Media Solutions.” 

Moderator: Anna Przetacznik-Sawka, Grupa AXAModerator: Pawe� Smardz, Bank BPH, GE Capital 



ZAANGA�OWANIE PRACOWNIKÓW ZARZ�DZANIE TALENTAMI

13.45 Badania zaanga�owania pracowników � case 
study Roche Polska

 Badanie zaanga�owania w �rmie Roche
 Krótka charakterystyka populacji Roche Polska 
 Jak zach�ci� pracowników do wzi�cia udzia�u w dobrowolnej 

ankiecie? Kampania komunikacyjna 360° 
 Rezultaty 

Katarzyna Thiem, Roche Polska 

15.20 Zaanga�owanie pracowników w Customer 
Experience � case study UPC Polska

 Geneza Customer Experience w UPC Polska
 Wzbudzenie zainteresowania pracowników poprzez 

dzia�ania komunikacyjne
 Od zainteresowania do zaanga�owania - inicjatywy HR 

wspieraj�ce Customer Experienc

Bogumi�a Witan, UPC Polska

15.00 Przerwa na kaw�

13.45 Zarz�dzanie �sob� na zielonej �cie�ce� czyli 
indywidualizacja w zarz�dzaniu talentami w 
organizacji � case study Grupa AXA

 Zarz�dzanie talentami dla wybranych czy dla wszystkich
 Optymalne warunki do narodzin talentów � kultura �rmy 

jako  fundament rozwoju  talentów
 Zmiana jako dominanta sprzyjaj�ca ujawnianiu potencja�u 

talentów
 Managerze - jeste� tak mocny, jak mocne s� Twoje Talenty � 

�lozo�a �zielonych �cie�ek� w AXA

Anna Przetacznik-Sawka, Grupa AXA

15.00 Przerwa na kaw�

�roda, 18 wrze�nia

12:50 Lunch

16.30 Zako�czenie pierwszego dnia Spotkania

16.30 Zako�czenie pierwszego dnia Spotkania

„Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyłam w  IV edycji  konferencji  „Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne”  w dniach 15-16.05.2012 r. 
Szczególnie doceniam znakomity dobór prelegentów, umożliwiający wymianę doświadczeń z praktykami oraz perfekcyjną organizację.”

 Pracownika
 HR
 Managera 

Agata Jach, Grupa Sano� 

15.20 Czego nas ucz� procesy Talent Management? 
Dobre praktyki i do�wiadczenia zwi�zane z 
procesem Talent Management i programem 
rozwoju dla Talentów z perspektywy:

Moderator: Anna Przetacznik-Sawka, Grupa AXAModerator: Pawe� Smardz, Bank BPH, GE Capital 



9.30 Poranna kawa

ZAANGA�OWANIE PRACOWNIKÓW ZARZ�DZANIE TALENTAMI

10.00 Rola Managera w budowaniu zaanga�owania 
pracowników � case study Mars

 Po co nam zaanga�owanie?
 Co jest rol� organizacji, a co  managera w budowaniu 

zaanga�owania?
 Kiedy mówi� o zaanga�owaniu?
 Jak to robimy w Marsie?

Ewa S�kowska Wasilewska, Mars Polska

11.35 Programy i akcje anga�uj�ce pracowników i 
wspó�pracowników w Orange Polska

 Jak mo�na realizowa� w pracy ch�� pomagania innym?
 Jak ��czy� aktywno�� sponsoringow� �rmy z pasjami 

pracowników?
 Jak uczyni� z pracowników ambasadorów marki i 

produktów?
 Jak komunikowa� efektywnie strategi� i sprawia�, aby 

pracownicy byli zaanga�owani w jej realizacj�? � case study
  Jak zaanga�owa� pracowników w procesie zmiany? � na 

przyk�adzie wybranych projektów

Agnieszka Obrok-Skrzynecka, Orange Polska

11.15 Przerwa na kaw�

Czwartek, 19 wrze�nia

 Liderzy Przysz�o�ci � coroczny projekt - okr�t �agowy o 10-
cioletnim sta�u (selekcja, prowadzenie, efekty oraz dylematy)

 Indywidualne wsparcie rozwoju osób uzyskuj�cych 
najwy�sze oceny � ale czy talentów?

 Kto w �rmie odpowiada za rozwój (tak�e talentów) � HR czy 
prze�o�eni?

 Nowy kierunek? Business Intelligence w HR? Próba 
znalezienia rozwi�zania dylematów talentowych, 
rozwojowych, karierowych

Pawe� Noculak, Bank Zachodni WBK

11.35 Czy da si� hodowa� �arówki w doniczce? � 
akademia talentowa w Grupie ENERGA

 Wyzwanie � jakie wspólne cele dla projektu talentowego 
obejmuj�cego ró�norodne spó�ki

 Pu�apki � jak obiektywny musi by� proces selekcji do 
programu talentowego

 Doskonalenie � sk�d spójny program dla ma�o spójnej grupy 
uczestników

 Odbiór � jakim echem odbija si� program w organizacji

Renata Matuszkiewicz, ENERGA Centrum Us�ug 
Wspólnych

11.15 Przerwa na kaw�

10.00 Podej�cia do zajmowania si� talentami w Banku 
Zachodnim WBK

„Konferencja Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne to godna uwagi propozycja dla praktyków Com&Ben. Systemy oceny 
pracowników, aspekty prawno-podatkowe wynagradzania oraz wartościowanie stanowisk to tylko niektóre z tematów 
poruszanych przez prelegentów. Za największe zalety tego wydarzenia należy uznać ciekawe case study, inspirujące dyskusje oraz 
możliwość wymiany doświadczeń z menedżerami ds. wynagrodzeń największych firm w Polsce. Z zainteresowaniem oczekuję na 
kolejne edycje.”

Moderator: Przemys�aw Duchniewicz, Forid Moderator: Anna Przetacznik-Sawka, Grupa AXA



12.50 Lunch

ZAANGA�OWANIE PRACOWNIKÓW ZARZ�DZANIE TALENTAMI

13.45 �WEWN�TRZNA ENERGIA� - anga�owanie 
pracowników sektora energetycznego na 
przyk�adzie Dalkia w Polsce

 Wyzwania dla HR w sektorze energetycznym � przybli�enie 
bran�y i populacji pracowników

 Praca �Od do�u� ze wsparciem �Góry� � program 
mobilizowanie postaw pracowniczych dla   5000 
pracowników

 Efekty biznesowe programu
 Coachowie wewn�trzni � turbina w �rmie do zmian 

mentalnych i biznesowych
 Wykorzystanie zaanga�owania coachów wewn�trznych

Edyta Rydz-Kopaczewska, Grupa Dalkia term 

15.00 Zako�czenie Spotkania oraz wr�czenie 
certy�katów

Czwartek, 19 wrze�nia

„Udział w konferencji BMS "Rekrutacja i Onboarding" był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. To była pierwsza konferencja tej firmy, w 
której wzięłam udział i okazała się dużym zaskoczeniem ze względu na konwencję spotkania. Nieduża grupa uczestników, atmosfera 
sprzyjająca wymianie dobrych praktyk i nawiązaniu ciekawych kontaktów biznesowych, moderator dyskusji pochodzący z biznesu - to 
największe atuty konferencji. Spotkania tego typu polecam szczególnie praktykom biznesowym, którzy zainteresowani są poznaniem 
najnowszych trendów HR w konwencji wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami w szerokim przekroju rynkowym.”

Aleksandra Wielgus, Coca-Cola HBC Polska

13.45 "Retencja talentów a typ osobowo�ci" - na 
podstawie bada� grupy 695 osób podlegaj�cych 
procesowi outplacement'u  w oparciu o narz�dzia 
psychometryczne MBTI oraz 16 PF

 Europejska grupa badawcza � omówienie
 Wprowadzenie do metodologii polskich wersji MBTI oraz 16 

PF (Cattell) 
 Wyniki i porównanie z innymi podobnymi badaniami 
 Jak zatrzyma� "utalentowanych i niepokornych 

intelektualistów"? 
 Wnioski � na ile wiedza na temat osobowo�ci pozwala na 

lepsze zarz�dzanie naszymi HiPo (talentami)

Przemys�aw Duchniewicz, Forid  

Moderator: Przemys�aw Duchniewicz, Forid Moderator: Anna Przetacznik-Sawka, Grupa AXA



Magdalena Bezulska, Dyrektor HR - Dalkia Polska S.A., Grupa Kapita�owa Dalkia 

Od 1999 roku jest zwi�zana z grup� Veolia. W lipcu 2012 do��czy�a do dywizji energetycznej Dalkia, gdzie pe�ni funkcj� 
Dyrektora ds. Personalnych Grupy Dalkia w Polsce.  Swoje do�wiadczenie zdobywa�a wspieraj�c fuzje, akwizycje i 
przekszta�cenia organizacyjne �rm dla których pracowa�a. Jest HR-owcem blisko terenu, chocia� planowanie strategiczne i 
pozycjonowanie funkcji HR w roli business partnera nie jest jej obce. Uwa�a, �e w pracy HR-u kluczowym jest s�uchanie 
bussinesu, a tak�e tworzenie szans awansu zawodowego dla pracowników. Stawia na ci�g�y rozwój swój i swojego zespo�u, a 
energi� do �ycia i pracy daj� jej nowe wyzwania. 

Edyta Rydz-Kopaczewska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich - Grupa Dalkia term S.A. 

W pracy HR-owca by�a te� zwi�zana z Altadis Polska S.A. i z Lafarge Cement S.A. Do�wiadczenia w zadaniach z obszaru 
mi�kkiego i twardego HR pozwalaj� jej na wspieranie biznesu w dopasowaniu organizacji do wymaga� rynkowych. Na 
obecnym stanowisku szuka rozwi�za� dla zarz�dów z zakresu rozwoju pracowników w trudnych momentach reorganizacji i 
optymalizacji struktur organizacyjnych. Motyw przewodni jej kariery zawodowej: �Biznes, rozwój, konkurencja � to pasja dla 
ka�dego HR�.

Ma�gorzata Skibi�ska, Dyrektor Departamentu Personalnego - Provident Polska S.A. 

W Provident Polska pracuje od o�miu lat. Odpowiada za polityk� personaln� i kadrow�, relacje z pracownikami oraz za 
zapewnienie zgodno�ci procedur wewn�trznych oraz projektów z zakresu zarz�dzania zasobami ludzkimi z przepisami prawa 
pracy. Karier� zawodow� rozpoczyna�a jako nauczyciel akademicki w Wy�szej Szkole Handlu i Prawa w katedrze prawa pracy; 
od 2005 roku pracuje w biznesie, od pocz�tku zwi�zana z dzia�em Zasobów Ludzkich. Cz�onek zako�czonej kadencji Naczelnej 
Rady Zatrudnienia przy Ministerstwie Pracy oraz Rady Rynku Pracy PKPP Lewiatan. Absolwentka Wydzia�u Prawa na 
Uniwersytecie Szczeci�skim, Doktor Nauk Prawnych PAN.

Krzysztof Wi�niak, Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji - Grupa �ywiec S. A.

Wieloletni pracownik i mened�er dzia�ów sprzeda�y w �rmach bran�y FMCG (M.in.Unilever Polska S.A., SSL Healthcare Polska 
Sp. z o.o.(Scholl, Durex). Z dzia�em personalnym zwi�zany od 6 lat, pracuj�c pocz�tkowo jako Trener, HR Business Partner dla 
obszaru komercyjnego, a obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Organizacji. Odpowiada za opracowywanie i 
wdra�anie strategii pozyskiwania, oceny i rozwoju pracowników w Grupie �ywiec. Wraz z zespo�em projektuje i monitoruje 
procesy rekrutacji i selekcji, zarz�dzania talentami oraz procesem Performance Management, tworzy i koordynuje programy 
rozwojowe dla mened�erów wszystkich poziomów, de�niuje zasady awansu i �cie�ki karier oraz prowadzi projekty z zakresu 
employer brandingu i kszta�towania kultury organizacyjnej. Absolwent Politechniki Opolskiej oraz MBA w Robert H. Smith 
School of Business Uniwersytetu w Maryland. Cz�onek Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu i Polskiego Towarzystwa 
Trenerów Biznesu.

Pawe� Smardz, Dyrektor Zarz�dzaj�cy Departamentem Relacji Pracowniczych i Rekrutacji - Bank BPH S.A., GE Capital 
Group 
Karier� zawodow� rozpocz�� m.in. w organizacjach pozarz�dowych, a kontynuowa� j� jako Project Manager w �rmie 
szkoleniowej. Z Bankiem BPH zwi�zany od blisko 7 lat. Przez pierwsze lata pracowa� w biurze zarz�du, dochodz�c do 
stanowiska Dyrektora Biura Zarz�du. Uczestniczy� m.in. w podziale Banku BPH, a nast�pnie fuzji z GEMB. Od 2011 roku pe�ni 
funkcj� Dyrektora Zarz�dzaj�cego Departamentem Zarz�dzania Relacjami Pracowniczymi i jest odpowiedzialny m.in. za 
kszta�towanie wizerunku pracodawcy, rekrutacj�, dialog spo�eczny, w tym relacje ze zwi�zkami zawodowymi, HR Compliance, 
a tak�e zarz�dzanie ró�norodno�ci� oraz spo�eczn� odpowiedzialno�� biznesu. Uko�czy� stosunki mi�dzynarodowe na 
Uniwersytecie Warszawskim, a tak�e podyplomow� Akademi� prawa spó�ek oraz podyplomowe studia analizy bankowej.

Agnieszka Obrok-Skrzynecka, Dyrektor Komunikacji Wewn�trznej i Kultury Organizacyjnej - Orange Polska Sp. z o.o.

Swoj� karier� rozpocz��a 15 lat temu w bran�y doradczej, realizuj�c procesy restrukturyzacyjne i zarz�dzaj�c zmian� na 
projektach dla mi�dzynarodowych korporacji w takich bran�ach jak energetyka , ci��ka chemia, telekomunikacja. Od 5 lat 
kieruje zespo�em Komunikacji Wewn�trznej i Kultury Korporacyjnej w Orange Polska. Odpowiada za zarz�dzanie zmian� na 
kluczowych dla Orange Polska projektach, doradza tak�e w procesach zmian organizacyjnych, wspieraj�c managerów w tym 
procesie. Jest tak�e certy�kowanym Coachem ICC. Zespó�, którym kieruje oprócz komunikacji wewn�trznej odpowiada tak�e 
za realizacj� bada� satysfakcji pracowników oraz realizuje programy buduj�ce identy�kacj� z �rm�: Orange Passion i Orange 
Community, promuj�ce pasje pracowników i ich zaanga�owanie spo�eczne.  

Pawe� Noculak, Dyrektor ds. Rozwoju � Bank Zachodni WBK S.A.
Odpowiada za procesy i programy rozwojowe (szczególnie za te dotycz�ce kadry kierowniczej) oraz system ocen rocznych 
(performance review). Posiada 14-toletnie do�wiadczenie w obszarze HR, na które sk�ada si� g�ównie praca HR Biznes 
Partnera jednostek backof�ce i sprzeda�owych, ��czona z prowadzeniem projektów z obszaru HR (m.in. programu adaptacji 
nowych pracowników, wzrostu efektywno�ci sprzeda�owej sieci oddzia�ów). Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, kierunku psychologia pracy i organizacji oraz Wy�szej Szko�y Psychologii Spo�ecznej.



Bogumi�a Witan, Dyrektor ds. Szkole� i Rozwoju Kadr � UPC Polska Sp. z o.o.
Manager z wieloletnim do�wiadczeniem, od 14 lat zwi�zana z UPC Polska.  Wraz z zespo�em realizuje procesy szkoleniowe i 
rekrutacyjne w �rmie, dba o wizerunek pracodawcy, procesy oceny i rozwoju. 
Tworzy�a kluczowe procedury HR, jest inicjatorem i uczestnikiem wielu projektów. Swoj� rol� postrzega jako wsparcie kadry 
managerskiej w przewodzeniu oraz efektywnym zarz�dzaniu podw�adnymi. Dba równie� o bie��cy kontakt i wspó�prac� z 
pracownikami. Swoj� karier� zawodow� rozpocz��a w �rmie rekrutacyjnej Naj International, uczestnicz�c w procesach 
rekrutacyjnych dla mi�dzynarodowych korporacji w takich bran�ach jak media, �nanse i bankowo��, FMCG, farmacja, chemia, 
budownictwo. Absolwentka Wydzia�u Zarz�dzania Uniwersytetu Warszawskiego, uko�czy�a równie�  Studia Podyplomowe 
Szko�y G�ównej Handlowej.

Anna Przetacznik-Sawka, Kierownik Wydzia�u Rekrutacji i Rozwoju � Grupa AXA
Posiada 15 lat do�wiadczenia w rekrutacji i rozwijaniu pracowników. Kreowa�a i wdra�a�a projekty ze wszystkich obszarów 
�mi�kkiego HR�. Specjalizuje si� w zarz�dzaniu portfolio kluczowych kompetencji w organizacji. Od 2012 roku zajmuje 
stanowisko Kierownika Wydzia�u Rekrutacji i Rozwoju w Axa Polska. Wcze�niej przez 8 lat zwi�zana z Medicover, gdzie by�a 
odpowiedzialna za obszar rekrutacji i employer brandingu, jak równie� realizowa�a projekty szkoleniowo-rozwojowe. 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydzia�u Zarz�dzania oraz Wy�szej Szko�y Komunikowania i Mediów Spo�ecznych.

Renata Matuszkiewicz , Kierownik Biura Zarz�dzania Zasobami Ludzkimi - ENERGA Centrum Us�ug Wspólnych Sp. z o.o.
Zawodowo od kilkunastu lat zajmuje si� rozwojem, edukacj� i szkoleniami oraz polityk� personaln�. Od 2008 roku tworzy i 
wdra�a ró�norodne narz�dzia �mi�kkiego� HR w Grupie ENERGA w Gda�sku, zajmuj�c si� projektami rekrutacyjnymi, 
szkoleniowymi , rozwojowymi, komunikacyjnymi. Wcze�niej wspó�pracowa�a z uczelniami wy�szymi (w Polsce i w Azji 
�rodkowej) oraz z organizacjami sektora non-pro�t w sferze edukacji doros�ych. Jest te� do�wiadczonym Trenerem 
umiej�tno�ci pracy zespo�owej. Z wykszta�cenia Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gda�skiego.

Ewa S�kowska Wasilewska, Learning and Development Manager People & Organisation � Mars Polska Sp. z o.o.
Jest odpowiedzialna m.in. za strategi� rozwoju wspó�pracowników w organizacji, rozwój kompetencji i budowanie 
zaanga�owania. Swoj� karier� rozpocz��a od dzia�u  Sprzeda�y Mars Polska, gdzie pracowa�a m.in. jako Territory Account 
Manager, a nast�pnie zwi�za�a si� z dzia�em Personalnym, gdzie pracowa�a m.in. na stanowisku Mened�era ds. Rekrutacji i 
Employer Brandingu, na którym wspó�tworzy�a i by�a egzekutorem strategii employer brandingowej oraz odpowiada�a za 
procesy rekrutacyjne i programy rozwojowe. Z wykszta�cenia Psycholog. Jest autork� wielu publikacji, dotycz�cych procesów 
rekrutacji i employer brandingu. Jako praktyk w dziedzinie rozwoju i budowania zaanga�owania wspó�pracowników jednej z 
najbardziej zaanga�owanych organizacji. 

Agata Jach, HR Development Manager - Grupa Sano� 

Od 8 lat zwi�zana z bran�� farmaceutyczn�, od 2010 roku HR Development Manager w Grupie Sano�. Odpowiada za Center of 
Expertise w sk�ad którego wchodz�  obszary talent management, zarz�dzania zmian�, employer branding i rekrutacja, rozwój 
liderów, system ocen oraz szkolenia dla ca�ej Grupy Sano� w Polsce (tj. Sano�-Aventis, Zentiva, Nepentes, Genzyme i Sano� 
Pasteur). Wcze�niejsze do�wiadczenia w obszarze HR budowa�a w organizacjach tj. Unilever, Indesit Company, Teva 
Pharmaceuticals. Absolwentka Uniwersytetu Gda�skiego i Akademii Leona Ko�mi�skiego. 

Katarzyna Thiem, HR Coordinator - Roche Polska Sp. z o.o.

Od kilku lat zwi�zana z �rm� Roche, gdzie zajmuje si� dzia�aniami projektowymi koncentruj�cymi si� wokó� budowania 
wizerunku pracodawcy. Dzi�ki wspó�pracy z dzia�ami HR i Komunikacji ��czy swoje najwi�ksze pasje. Jest absolwentk� wydzia�u 
Neo�lologii UAM oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie uko�czy�a studia z zakresu Zarz�dzania Zasobami 
Ludzkimi.

Przemys�aw Duchniewicz, Partner - Forid 

Odpowiada za rozwój liderów i ich zespo�ów w Europie Centralnej, prowadzi certy�kacje MBTI,  EQi oraz studia podyplomowe 
na SWPS (Health and Resilience Academy). Karier� zawodow� rozpocz�� w 1996 roku jako Lekarz, nast�pnie jako Trener we 
w�asnej �rmie szkoleniowej. W kwietniu 2000 roku do��czy� do zespo�u Mars Polska, gdzie zdobywa� do�wiadczenie, pracuj�c 
w dzia�ach sprzeda�y oraz personalnym. W latach 2006-2012 - Kierownik ds. zdrowia w regionalnym zespole C&B. Dwukrotnie 
nagradzany za szczególne osi�gni�cia, w tym za stworzenie programu Mars Wellness, wyró�nionego na pierwszym miejscu 
spo�ród 148 podobnych programów prozdrowotnych przez Komisj� ds. Zdrowia na poziomie Parlamentu Europejskiego. 
Program ten zosta� opisany jako studium przypadku i jest dost�pny na stronie EU OSHA. Szczególnie interesuj� go sposoby 
tworzenia trwa�ych systemów motywacyjnych, opartych na silnych stronach osób, prowadz�cych do wspierania i uwalniania 
potencja�u ludzi. Z za�o�enia maj� one wspomóc rozwój i je�eli jest taka potrzeba, doprowadzi� do trwa�ych zmian postaw, w 
tym postaw wobec zdrowia. Tworz�c program Mars Wellness korzysta� z bogatego do�wiadczenia w zakresie warsztatów 
rozwojowych, których prowadzenie jest jego pasj�. Master and Team Coach, Wiceprezes EMCC (European Mentoring and 
Couching Council), Partner w Forid, Szkolenia i Rozwój. Jest absolwentem wydzia�u lekarskiego Akademii Medycznej w 
Gda�sku, The George Washington University, na kierunku Zdrowie Publiczne, oraz Thames Valley University, MBA kierunek 
zarz�dzanie zasobami ludzkimi. 


