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case studies

Magdalena Poradzka – Vice-Dyrektor ds. Rozwoju Kadry Zarządzającej, EDF Polska S.A.
Wykładowca HRM na studiach MBA i podyplomowych. Certyfikowany coach biznesowy. Absolwentka Instytutu 
Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze HR. Pracuje 
na stanowisku Vice-Dyrektora ds. Rozwoju Kadry Zarządzającej w EDF Polska S.A. od 2010r. i odpowiada za obszar 
rekrutacji i szkoleń, identyfikację talentów i ich rozwój, budowę planów sukcesji, rozwój przywództwa, programy 
coachingowe i mentoringowe. Prowadzi też projekty w obszarze HR. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe 
związane są z pracą w międzynarodowych koncernach takich jak Nestlé Polska S.A., Grupa Żywiec czy też Avon 
Operations. 

Elżbieta Kurasińska, Radca prawny, Kierownik ds. prawnych -  Imperial Tobacco Polska S.A.
Absolwentka wydziału prawa UAM, ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej przedsiębiorstw 
jako „in-house”, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, handlowego, ochrony konkurencji, pracy oraz regulacji 
specyficznych dla branż regulowanych jak tytoniowa. Obecnie odpowiedzialna za obsługę prawną spółek grupy 
Imperial Tobacco w Polsce.

Grzegorz Gołębiewski, Radca prawny, Koordynator ds. prawnych aspektów restrukturyzacji - 
Poczta Polska S.A.
Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w praktyce prawa pracy.  Absolwent Wydziału Prawa                                
i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Specjalizuje się w obsłudze prawnej 
procesów restrukturyzacyjnych, w tym zwolnieniach grupowych, a także m.in. alternatywnych formach zatrudnienia, 
umowach o zakazie konkurencji, regulacjach płacowych oraz obsłudze przedsiębiorców w związku z kontrolami 
organów zewnętrznych. Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych                                
i pokrewnych, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach działań marketingowych 
prowadzonych różnymi kanałami komunikacji. Obecnie pracuje w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty 
Polskiej S.A., gdzie koordynuje obsługę prawną spółki w zakresie prawa pracy i danych osobowych. Posiada 
doświadczenie w pracy zarówno w kancelarii jak i jako prawnik wewnętrzny. Autor publikacji prasowych. Prowadzi 
szkolenia z prawa pracy.

Marta Goroszkiewicz, Kierownik działu kadr i płac - DHL
Marta Goroszkiewicz, doświadczona prawnicza i specjalistka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada 
uprawnienia inspektora bhp, na co dzień współpracuje jako wykładowca z wieloma uczelniami wyższymi,                     
m.in. Uniwersytetem Warszawski, PJATK, SGSP. Łączy doskonałą, praktyczną znajomość „twardych” narzędzi HR 
(prawo pracy, bhp) z umiejętnościami z zakresu rozwoju kompetencji, budowania strategii biznesowych, zarządzania 
projektami.

Małgorzata Skibińska, Dyrektor Departamentu Personalnego- PROVIDENT POLSKA S.A
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, w 2009 roku obroniła pracę doktorską z zakresu prawa 
pracy w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie uczestniczy w rocznym kursie management organizowanym przez Harvard 
Business Review. Wieloletni nauczyciel akademicki i wykładowca. Pracowała w firmach takich jak AT&T a potem 
Lucent Technologies. W Provident Polska od ponad dziesięciu lat, od początku związana z działem zasobów ludzkich, 
obecnie odpowiedzialna za obszar HR BPs, dostarczanie szkoleń, budowanie dialogu społecznego w tym współpracę 
ze Związkami Zawodowymi, administrację kadrową oraz realizację kluczowych projektów i inicjatyw takich jak 
Engagement, Ethics, Kultura Organizacyjna.  

Nina Krystoń, Dyrektor ds Komunikacji i CSR - KOPEX S.A
Promotor i menedżer strategicznego podejścia łączącego biznes, CSR , HR oraz media społecznościowe                               
w komunikacji. Od 7 lat partner przedsięwzięć społecznych i rozwojowych, edukator w dziedzinie społecznej 
odpowiedzialności biznesu i rozwoju osobistego. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc”. 

mec. Adam Kostrzewa - KANCELARIA SPCG
Specjalizuje się w prawie pracy w tym w szczególności w zbiorowym prawie pracy oraz aspektach pracowniczych przy 
procesach przekształcenia przedsiębiorstw, procesach sądowych z zakresu prawa pracy, postępowaniach związanych 
z wypadkami przy pracy w tym aspektach karnoprocesowych. W latach 1994-1996 doradca podatkowy w Ernst & 
Young, w latach 2000-2003 prowadził indywidualną kancelarię adwokacką. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. 
Kieruje praktyką prawa pracy w Kancelarii. W sporach sądowych, doradzał m. in.:  ArcelorMittal Poland S.A., Delphi 
Poland S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Fiat Powertrain Technologies Poland S.A. oraz T-Mobile Polska Sp. z .o. o.



Joanna Kołodziejczyk, Project Manager
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WTOREK | 17 stycznia

W dniu 12.06.2016 miałam przyjemność wzięcia udziału w „Spotkaniu HR-owców” sekcja – 
Rekrutacja. Wystąpienia prelegentów były zajmujące a forma ich prezentacji sprzyjała 
wymianie doświadczeń i poglądów. Zarówno bloki tematyczne, jak i osoby je omawiające, 
stanowiły duże źródło inspiracji. Na uwagę zasługuje również bardzo wysoki poziom 
organizacji spotkania. Spotkanie odbyło się w kameralnym gronie, przez co wytworzyła się 
miła i profesjonalna atmosfera. Wszystkim serdecznie polecam tę formę rozszerzania wiedzy.

Magda Jankowiak, Credit Agricole 
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9:00 Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Wymiana generacyjna w środowisku  
produkcyjnym - jak ją przeprowadzić w ramach 
dialogu z pracownikami i związkami zawodowymi
• Jak kompleksowo planować i wdrażać zmianę 

pokoleniową w organizacji?
• Jak komunikować zmianę pokoleniową 

pracownikom 50+?
• Jak współpracować ze związkami zawodowymi?
• Jak stworzyć kompleksową politykę HRową 

wspierającą wymianę pokoleniową obejmującą 
diagnozę potencjału, programy wsparcia, szkolenia, 
restrukturyzację?

Magdalena Poradzka, Z-Ca Dyrektora ds. Rozwoju 
Kadry Zarządzającej  - EDF POLSKA S.A

Przerwa na kawę

Mobbing - mamy problem
• Ogólna charakterystyka zjawiska 
• Przeciwdziałanie mobbingowi jako obowiązek 

pracodawcy 
• Zgłoszenie mobbingu
• Skutki mobbingu 
mec. Adam Kostrzewa, KANCELARIA SPCG  

Przerwa na kawę

9:15

10:15

10:30

Ustawa kominowa – nowe zasady zatrudniania 
osób kierujących spółkami
• Dwie ustawy kominowe – różne podejścia, różni 

adresaci
• Nowe zasady nie tylko dla spółek Skarbu Państwa
• Procedura wdrażania nowych zasad wynagradzania 

– wykonywanie praw udziałowych
• Co z dotychczasowymi umowami z członkami 

zarządu?
• Struktura wynagrodzenia – cześć motywacyjna 

zależna od realizacji celów zarządczych
• Nowe zasady zasiadania w radach nadzorczych 

przez członków zarządu
• Wątpliwości interpretacyjne, praktyka stosowania 

„starej” i „nowej” ustawy kominowej 
r.pr. Grzegorz Gołębiewski, Koordynator ds. 
prawnych aspektów restrukturyzacji - POCZTA 
POLSKA S.A

Przerwa na lunch

Prawne aspekty elastycznych form czasu pracy  ze 
szczególnym uwzględnieniem tzw „home office”
• Rodzaje elastycznych form czasu pracy i powody 

ich wprowadzania  
• Prawne wyzwania i skutki „elastyczności” 
• Home office a polski kodeks pracy 
• Home office case study
Elżbieta Kurasińska, Kierownik ds. prawnych, 
Radca prawny - IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A

Przewidywane zakończenie spotkania

11:45

12:45 

13:45

11:30

14:45

19:00 Wieczorna integracja :)



ŚRODA | 18 stycznia

Kongres HR, był pierwszym warsztatem 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 

Ochrona zdrowia pracowników w procesie pracy
• Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element 

kształtowania kultury organizacyjnej w 
przedsiębiorstwie

• Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy

• Obowiązki pracodawcy w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy

• Odpowiedzialność pracodawcy za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;

• Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie 
przepisów bhp na gruncie prawa pracy i prawa 
karnego.

• Prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Marta Goroszkiewicz, Kierownik działu kadr i płac - 
DHL

Przerwa na kawę

Współpraca ze związkami zawodowymi jako forma 
dialogu z pracownikami – strategia 
współdziałania.
• Prawne aspekty współpracy ze Związkami 

Zawodowymi – obowiązki i przywileje 
• Wybrane zagadnienia prawne w praktyce
• Jak budować dialog ze Związkami 

Zawodowymi_case study na podstawie 
doświadczeń Provident Polska S.A.

Małgorzata Skibińska, Dyrektor Departamentu 
Personalnego - PROVIDENT POLSKA S.A

Przerwa na kawę

9:00

10:00

10:15

Czy i jak realizować outplacement? Na podstawie 
doświadczenia w Grupie Kapitałowej Kopex. 
• Monitorowane zwolnienia i działania 
outplacementowe w branży górniczo - maszynowej. 
• Jak realizować efektywne programy 
outplacementowe? 
•  Kiedy i komu je dedykować? Zlecać czy realizować 
wewnętrznie? 
• Efekty outplacementu a kultura organizacyjna. 
•  Case study: Projekt społeczny jako nowatorskie 
podejście do outlacementu. 
Nina Krystoń, Dyrektor ds Komunikacji i CSR - 
KOPEX S.A

Przerwa na lunch

PANEL DYSKUSYJNY

Przewidywane zakończenie spotkania

11:30

11:15

12:30

13:30

14:30


