
Aktualne orzecznictwo i zalecenia: UOKiK, ETS, SOKiK

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ & TALENT LEADERSHIP

Hotel Golden Tulip,
Warszawa, 14-15 Września

Spotkanie HR’owców

§ Różnorodność i integracja w IKEA – szwedzka kultura organizacyjna w polskiej 
rzeczywistości – IKEA RETAIL

§ Dedykowane projekty talentowe w LOTOSIE (Program Mistrz – case study) – Grupa 

§ Woman Leadership jako element zarządzania różnorodnością – UPS

§ Talenty – jak przyciągnąć?– mBank

§ Kiedy Talent naprawdę jest Talentem – DHL Express

§ Zarządzanie Talentami i sukcesją jako synonim HRu w obecnych czasach – Amrest

§ Zarządzanie wielonarodowościowym zespołem – Różnice kulturowe w skutecznym 
zespole – Danfoss Poland 

§ Różnorodność wieku a program menadżerski – Bank BPS

§ Indywidualne ścieżki kariery – czy w dynamicznych organizacjach 
mają sens? – Philip Morris Polska Distribution 

Patroni medialni:

Zarezerwuj Miejsce
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU ? 

Drodzy Praktycy!
 
 W dobie globalnej konkurencji, szybkiego tempa wprowadzania nowych technologii i produktów oraz ciągłych przemian 
zachodzących na rynku pracy, gwarantem sukcesu każdej organizacji, są ludzie. Działy HR, działające w dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości rynkowej, muszą wykazywać się coraz większą kreatywnością, w pozyskiwaniu i utrzymywaniu ludzi zdolnych i 
kompetentnych w swojej branży. Rozwiązaniem, które mogą, a nawet muszą zastosować działy personalne, jest idea zarządzania 
różnorodnością oraz talentami. 
 W organizacjach coraz częściej teamy pracowników różnią się nie tylko ze względu na płeć i wiek, ale także pochodzenie 
etniczne, kulturę i religię. Współcześni menagerowie stoją przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia atmosfery sprzyjającej 
twórczej pracy przy równoczesnym poszanowaniu wszelkich odmienności i różnic między pracownikami. Tylko w takim środowisku 
pracy, każda osoba może w pełni realizować swój potencjał, a co za tym idzie, przyczynić się do sukcesu firmy. 
 Zarządzanie różnorodnością i talentami nie jest w Polsce tematem nowym, jednak wciąż niewystarczająco popularnym we 
wszystkich organizacjach. Dlatego też, wsłuchując się w Państwa potrzeby, zaprojektowaliśmy dwudniowe spotkanie, które da 
niepowtarzalną możliwość wymiany doświadczeń, poszerzania relacji biznesowych, umocnienia wizerunku firmy, a także 
pogłębienia swojej wiedzy bez presji czasu, procedur oraz obowiązków służbowych. Eksperci, reprezentujący czołowe firmy w 
naszym kraju takie jak: IKEA, LOTOS, UPS, mBank, DHL Express, Amrest, Danfoss, Bank BPS, Philip Morris Polska Distribution 
przedstawią stosowane przez nich narzędzia do identyfikacji i diagnozowania talentów spośród już zatrudnionych pracowników 
oraz na realizację ich celów rozwojowych i biznesowych.

 Dodatkowym punktem programu, będzie możliwość wzięcia udziału w wieczornym spotkaniu przy lampce wina. Jestem 
przekonana, że pozwoli to nam na umocnienie kontaktów biznesowych i kontynuację dyskusji w nieco mniej formalnej 
atmosferze:).

Zachęcam już dziś do zgłoszenia uczestnictwa. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona.
 Decyduje kolejność zgłoszeń !

Znajdź swoją drogę do sukcesu z BMS Polska !

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!
Joanna Kołodziejczyk
Project Manager
kom. 662-044-962
joanna.kolodziejczyk@bmspolska.pl

Zapraszam do współpracy Partnerskiej!
Kamila Biarda 
Sponsorship Manager
kom. 530 405 002
kamila.biarda@bmspolska.pl 

SPOTKANIE  SKIEROWANE  JEST PRZEDE WSZYSTKIM DO : 
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. HR
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. Rekrutacji i Rozwoju pracowniczego
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów  Działów Personalnych
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. Kadr i Płac
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów  wynagrodzeń i benefit ów
ź Managerów ds. szkoleń 
ź Managerów ds. motywacji pracowników 
ź Managerów ds. poszukiwania talentów 
ź Managerów ds. projektowania ścieżek karier
ź HR Business Partnerów 
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Środa, 14 Września 

§ Elitarne czy egalitarne, sformalizowane, 
ustrukturyzowane, czy nieformalne – jakie podejście 
definiujące talent zastosować?

§ Jak zapewnić partycypację kadry kierowniczej w 
przygotowanie i realizację programu rozwojowego?

§ Jak zmieniać metody rozwoju pracowników? –  czyli o 
transferze nowo nabytych kompetencji

§ Jak zmienić perspektywę postrzegania w firmie roli HR i 
znaczenia programów talentowych?

11.15 Przerwa na kawę

Mirosława Chojnacka, Kierownik Zespołu ds. Szkoleń 
i Rozwoju – Grupa LOTOS S.A.

9.30  Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa i 
przywitanie

11.30  Dedykowane projekty talentowe w LOTOSIE  
           (Program Mistrz –  case study)

§ Wartości IKEA a różnorodność
§ Różnorodność, a integracja
§ 6 kroków do tego aby nasze zespoły były nie tylko różne, 

ale żeby wszyscy czuli się w nich dobrze
§ Wyzwania na przyszłość

10.15 Różnorodność i integracja w IKEA – szwedzka kultura 
organizacyjna w polskiej rzeczywistości

10.00  Przedstawienie się prelegentów oraz uczestników 

Justyna Grzegorek, Co-worker Relations Manager – 
Ikea Retail Poland

14:45 Talenty – jak je przyciągnąć?

§ Podejście mBanku
§ Praktykanci i pogram stażowy
§ Uniwersytet Łódzki + mBank + Accenture = 

Bankowość i finanse cyfrowe
§ Co dalej?

14.:30 Przerwa na kawę

§ Przyciąganie utalentowanych kobiet z dużym 
potencjałem

§ Zmniejszenie rotacji wśród kobiet
§ Zwiększenie liczby kobiet w kadrze kierowniczej
§ Promowanie różnorodności w naszym otoczeniu

13.30 Woman Leadership jako element zarzadzania 
różnorodnością.

Jaromir Jędras, Senior HR Business Partner 
Kinga Koźlik, Specjalista ds. Rozwoju i Szkoleń – 
mBank

Beata Stefaniuk, Communications Supervisor – 
UPS Polska Sp. z o.o.

12:30 Przerwa na Lunch

15:45 Przerwa na kawę

16:00  Kiedy Talent naprawdę jest Talentem

§ Case study porażki programu high potentials 
§ Case study programu Talent, który okazał się być 

sukcesem 
§ Wartość dla organizacji i dla pracowników
Agata Boroń, Menadżer Centrum Rozwoju 
Kompetencji – DHL Express 

17:00 Zakończenie pierwszego dnia spotkania

 „Kongres HR był pierwszym spotkaniem biznesowym stworzonym przez BMS Polska, z którym miałem 
styczność. Cieszę się, że miałem okazję w nim uczestniczyć. Dyskusje, prezentowane rozwiązania, komentarze 
uczestników i wymiana wiedzy pozwoliły poznać różnorodne rozwiązania stosowane w innych organizacjach. 
Panująca podczas spotkania atmosfera pozwoliła na nawiązanie ciekawych kontaktów i wymianę doświadczeń.               
Z ciekawością wezmę udział w kolejnych przedsięwzięciach BMS Polska.”

Kamil Kurpierz, Coca-Cola  

Referencje:

19:00 Wieczorna integracja :)



Cena: 2595 PLN do 12 marca, 3195 PLN po 12 marca
Rejestracja do 22 marca

Spotkanie adresowane jest głównie do przedstawicieli zarządu 
przedsiębiorstw reprezentowanych przez:
§  Prezesa
§  Dyrektora Generalnego
§  Dyrektora Zarządzającego

Oraz Dyrektorów działów:
§  Prawnego
§  Handlowego
§  Marketingu
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 „Po raz pierwszy miałem przyjemność uczestniczyć w Kongresie HR, który odbył się 17 – 
18 marca, w ścieżce poświęconej Programom rozwojowym i zarządzaniem talentami. Spotkanie 
zaskoczyło mnie otwartą i kameralną formą, gdzie każdy z praktyków z obszaru HR, miał 
mnóstwo możliwości by zabrać głos w burzy mózgów. Liczę, że kolejne spotkania również będą 
sprzyjać wymianie doświadczeń i inspiracji. Na plus zasługuje również wzorowa organizacja 
spotkania przez zespół BMS Polska.”

Piotr Palutkiewicz, PGNiG 

Referencje:

§ Organizacja wielokulturowa. Pewność siebie a 
różnorodność

§ Struktura międzynarodowa i zespół rozproszony 
§ Manager zespołu międzynarodowego/rozproszonego
§ Wartość dodana organizacji wielonarodowościowej 

11.15 Przerwa na kawę

Joanna Bona-Bartoszek, HR BP – Danfoss Poland 
Sp. z o.o. 

10:00  Poranna kawa, rejestracja, przywitanie

11.30 Zarządzanie wielonarodowościowym zespołem – Różnice 
kulturowe w skutecznym zespole.

§ Spread Your Wings – odpowiedź na realizację strategii 
AmRest

§ Nominacja i wybór kandydatów do programu
§ Etapy procesu
§ Uniwersytet przywództwa w AmRest 
§ Miara efektywności programu

10.15 Zarządzanie Talentami i sukcesją jako synonim HR’u 
           w obecnych czasach

Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska, Strategic HR 
Business Partner KFC CE - Amrest 

  
  
  
  
  
  

14:45  Indywidualne ścieżki kariery – czy w 
dynamicznych organizacjach mają sens?

§  Co mówi rynek – trendy dot. budowania ścieżek 
kariery

§ Narzędzia diagnozy talentów używane w Philip 
Morris

§ Ramowe ścieżki kariery – przykłady
§ Career Pathing – indywidalna ścieżka rozwoju 

kompetencji i umiejętności.

14.:30 Przerwa na kawę

§ Dostosowanie założeń projektu do różnorodnej 
grupy uczestników

§ Różnice pokoleniowe vs. różne cele szkoleniowe
§ Wiek a preferowane formy szkolenia
§ Komunikacja w projekcie
§ Różnorodność wiekowa a dofinansowanie z KFS

13.30 Różnorodność wieku a program menadżerski 

Karolina Gębura-Nowak, HR Manager Commercial
Monika Sławińska-Sławecka, HR Manager –
Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Agnieszka Więcław, Kierownik Zespołu Rekrutacji 
i Rozwoju – Bank BPS

12:30 Przerwa na Lunch

15:45 Zakończenie spotkania

Czwartek, 15 Września 
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Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 10 lat związana z branżą IT jako Project 
Manager i HR Manager. Od 2012 roku pracuje w spółce IKEA Retail Poland, o której mówi, że to jest „employer 
of her choice". Przez pierwsze 3 lata była HR Managerem w sklepie na Targówku, gdzie nadzorowała                        
i współtworzyła procesy strategicznego planowania, rekrutacji, rozwoju pracowników i administracji 
pracowników. Od pół roku jako Kierownik ds. Zarządzania Relacjami Pracowniczymi odpowiada za krajową 
politykę IKEA Retail Poland w zakresie zarządzania różnorodnością, dialogiem z reprezentacjami 
pracowniczymi oraz warunkami i standardami zatrudnienia.

Justyna Grzegorek, Co-worker Relations Manager – Ikea Retail Poland

Mirosława Chojnacka, Kierownik Zespołu ds. Szkoleń i Rozwoju – Grupa LOTOS S.A.

Od ponad 20 lat związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w Grupie LOTOS. Jest odpowiedzialna za 
przygotowywanie i realizację projektów rozwojowych w ramach wewnętrznego systemu szkoleniowo-
rozwojowego „Akademia LOTOS” oraz spójnej polityki szkolenia i rozwoju pracowników w Grupie Kapitałowej 
LOTOS.  Prowadziła programy rozwojowe dedykowane kadrze menedżerskiej takie jak: Program Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, Program Lider Przyszłości, Program Mistrz, Program Sukcesji GKL. Koordynuje wewnętrzne 
projekty szkoleniowe dla pracowników nowo zatrudnianych pozwalające na szybszą integrację z zespołem, 
pozyskanie odpowiedniej wiedzy i sprawne wdrożenie do pracy („Wsparcie na Starcie” oraz „Certyfikowanie 
wiedzy w obszarze produkcji”). Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów projektowych opracowujących                        
i wdrażających narzędzia  wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi takie jak: system SAP HCM czy 
dedykowany portal samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej – Portal HR,  modele kompetencyjne dla 
różnych stanowisk, system okresowych ocen pracowniczych.  Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Akademii 
Rozwoju Umiejętności Trenerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych             
z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.

Beata Stefaniuk, Communications Supervisor – UPS Polska Sp. z o.o.

Doświadczony ekspert. W ciągu ponad 15 letniej kariery zawodowej zdobywała doświadczenie w obszarach 
marketingu, komunikacji i PR oraz zarządzania projektami. Od 8 lat związana z UPS Polska, obecnie na 
stanowisku Kierownika Komunikacji, gdzie odpowiada za strategie rozwoju komunikacji wewnętrznej, 
zewnętrznej oraz relacji z mediami. Prywatnie pasjonatka sztuki współczesnej.

Jaromir Jędras, Senior HR Business Partner – mBank

Jaromir Jędras jest senior HRBP w mBanku i pracuje z obszarem detalicznym w Polsce, w Czechach i na 
Słowacji. W HR od 2011, poprzednio przez blisko 20 lat w biznesie bankowym. Absolwent Politechniki Łódzkiej, 
studiów podyplomowych na SGH i programu na Uniwersytecie Nyenrode w Holandii.

Agata Boroń, Menadżer Centrum Rozwoju Kompetencji – DHL Express 

Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższy Psychologii Społecznej w Warszawie oraz 
studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Transportu Drogowego. Z DHL Express (Poland) związana 
jest od 2007 roku. Zarządza działem specjalistów ds. rekrutacji, rozwoju pracowników, szkoleń, projektów HR I 
programów pracowniczych, wcześniej koordynowała pracę działu kadr. Prywatnie – mama 
5 letnich bliźniaczek i pasjonatka Mazur.

Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska, Strategic HR Business Partner KFC CE – AmRest Sp. z o.o.

Od ponad dziewięciu lat związana z działem personalnym, pełniąc funkcje w obszarach HRRBP, rekrutacji, 
szkoleń, coachingu, programów onboardingowych oraz employer brandingu i komunikacji,                                  
o odpowiedzialności krajowej i międzynarodowej (Czechy, Słowacja, Węgry i Bałkany). Swoje doświadczenie                       
z branż farmacji, FMCG i retailu wykorzystuje na obecnym stanowisku Strategic HR Biznes Partnera w firmie 
Amrest realizując cele strategiczne firmy w obszarze personalnym. Absolwentka SGGW i studiów 
podyplomowych z zakresu z zarządzania zasobami ludzkimi na SGH.

Kinga Koźlik, Specjalista ds. Rozwoju i Szkoleń - mBank

Absolwentka Psychologii organizacji i doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie 
odpowiedzialna za obszar rozwoju pracowników bankowości detalicznej mBanku oraz promowanie wartości 
w organizacji. Przez ponad 4 lata koordynowała Program Rozwoju Młodych Talentów i była odpowiedzialna za 
działania employer branding wśród młodych osób.
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Joanna Bona-Bartoszek ,  HR BP – Danfoss Poland Sp. z o.o.

Absolwentka Pedagogiki resocjalizacyjnej, Public Relations oraz  Psychologii Przywództwa w Organizacjach. 
Swoją 13 letnią  karierę od początku wiązała z biznesem w środowisku międzynarodowym. Posiada 
wszechstronne doświadczenie w zakresie organizacji produkcyjnych i sprzedażowych. Obecnie, jako HRBP                 
w firmie Danfoss Poland Sp. z o. o. wspiera biznes w 6 fabrykach w Europie, gdzie jest partnerem Zarządu.               
Jej główne obszary zainteresowań to skuteczne przywództwo zapewniające wysoką wydajność organizacji, 
zarządzanie zmianą, zarządzanie kompetencjami oraz ścieżki kariery dla efektywnego biznesu.

Agnieszka Więcław, Kierownik Zespołu Rekrutacji i Rozwoju – Bank BPS

Trener rozwoju osobistego i kompetencji menedżerskich, coach, asesor sesji Assessment / Development 
Center. Ekspert w zakresie ocen pracowniczych, zarządzania kompetencjami i rekrutacji. Jest absolwentką 
Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zanim rozpoczęła pracę w 
wewnętrznych działach HR przez kilka lat pracowała jako head hunter oraz konsultant. Prowadziła projekty 
doradcze dla kadry zarządzającej, rekrutacyjne, selekcji i rozwoju High Potentials, outplacement, budowania 
modeli kompetencji oraz oceny potencjału za pomocą testów psychometrycznych i metody Assessment / 
Development Center. Następnie przez 6 lat związana była z Alior Bankiem, w początkowej fazie budowy banku 
odpowiedzialna za rekrutację, następnie szkolenia i rozwój pracowników. Obecnie od marca 2014 roku pełni 
funkcję Kierownika Zespołu Rekrutacji i Rozwoju w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 

Karolina Gębura-Nowak, HR Manager Commercial – Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów menedżerskich 
w ESCP-EAP w Madrycie, certyfikowany audytor CIA. Z PMI związana jest od 2005 roku, kiedy to zaczynała swoją 
międzynarodową przygodę w Dziale Finansów, następnie prowadziła projekty transformacji procesów 
finansowych w większości europejskich spółek firmy, by po powrocie do Warszawy objąć stanowisko 
Menedżera ds. Strategii Zwalczania Nielegalnego Handlu Wyrobami Tytoniowymi. Obecnie jako HR Menedżer 
wspiera Dział Sprzedaży i Marketingu budując organizację komercyjną gotową na obecne i przyszłe wyzwania 
biznesowe. Prywatnie - pasjonatka języków obcych i podróży. Poznawanie świata z perspektywy jazdy na 
rowerze to pasja, którą łączy z rodziną.

Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej i Psychologii Klinicznej w Szkole 
Wyższej Psychologii Społecznej. Do PMI dołączyła w 2005 roku jako praktykanta w dziale HR, zdobywając 
kolejne doświadczenia w działach rekrutacji, szkoleń i obsłudze klienta, zarówno w ramach lokalnej spółki PMI 
jak i w ramach PMI Shared Service Center. Aktualnie HR Menedżer wspierający działy Finansów, IT, 
Korporacyjny i Prawny, prowadzi również szkolenia wewnętrzne z zakresu umiejętności miękkich.                      
Prywatnie – pasjonatka literatury pięknej, psychologii, miłośniczka zwierząt i natury.

Monika Sławińska-Sławecka, HR Manager – Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.


