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NIESTANDARDOWE PODEJŚCIE DO 
OCENY PRACOWNICZEJ
Sens czy nonsens oceny okresowej?

 

Patroni medialni:

Hotel Hilton,
Warszawa, 8-9 Luty 2017

Spotkanie
Andrzej Borczyk, HR Director – Grupa Żywiec
Jest absolwentem Wydziału Chemii oraz Studium Zarządzania i Biznesu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Karierę zawodową 
rozpoczął w firmie Mars/Masterfoods gdzie w latach 1995 - 2008 pracował na stanowiskach: Sales Representative, Area Sales Manager, 
Sales Training Manager, Regional Sales Manager, Sales Operations Manager, HR Manager, Resourcing and Talent Development Director. W 
latach 2008 -2010 roku pracował w firmie Diageo Polska Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Dyrektora HR na Polskę, a następnie także na rynki 
dystrybucyjne Europy Centralno - Wschodniej. Pod koniec 2010 roku rozpoczął pracę w Microsoft Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora HR 
oraz był członkiem zespołu zarządzającego w tej spółce. Od 2 kwietnia 2016 roku pracuje w Grupie Żywiec S.A. na stanowisku Dyrektora 
Personalnego. W dniu 08.06.2016 r. Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art.368 par. 4 Kodeksu spółek handlowych 
powołała Pana Andrzeja Borczyka w skład Zarządu Spółki, powierzając funkcję Członka Zarządu Grupy Żywiec S.A.

Sława Mickiewicz, Ekspert merytoryczny i certyfikacyjny - Advisio Poland Sp. z o.o.
Konsultant Rozwoju Organizacji i Zarządzania, Trener biznesowy, właściciel. Wiele lat odpowiadała za szkolenia i rozwój pracowników, a 
także za zespół trenerów wewnętrznych w międzynarodowej instytucji finansowej. Praktyk sprzedaży i obsługi Klienta w branżach: 
finansowej, ubezpieczeniowej, reklamowej, turystycznej i doradczo-szkoleniowej z ponad 16 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 
2012 roku współpracuje z różnymi firmami, w różnych branżach. Pracuje z Zarządami i właścicielami firm, menedżerami i specjalistami, HR 
Business Partnerami i trenerami wewnętrznymi. Jest ekspertem certyfikującym z metodologii i narzędzi diagnostycznych oraz 
rozwojowych Advisio Poland (Competence Navigator™, Task Navigator™, Synergia™, Delight Index™, Star Tracks™, Talent Hunter™) oraz 
akredytowanym konsultantem metodologii: Insightful Profiler™, Insights Discovery™, Reiss Motivation Profile™, FRIS®, MindSonar®, 
PeopleKeys, Inc.® (D3 - DISC/TEAMS/VALUES).

Beata Nowacka, HR Manager – Oberthur Technologies R&D Poland Sp. z o.o.
Od 9 lat związana z branżą IT. Z niezmienną charyzmą inicjuje zmiany w sposobie funkcjonowania organizacji, aby wszystkim pracowało 
się z przyjemnością a jednocześnie z maksymalnym zaangażowaniem i efektami swej pracy. Od grudnia 2014 roku, czyli od początku 
istnienia spółki związana z OT R&D Poland., centrum software’owym międzynarodowej firmy Oberthur Technologies z siedzibą w Paryżu. 
Bazując na silnych wartościach i pragnieniu stworzenia najlepszego miejsca do pracy w IT nie tylko w Łodzi ale i w Polsce, wspólnie z całą 
organizacją stara się kreować i wdrażać najlepsze praktyki zarządzania organizacjami, a czasem po prostu ich nie wdrażać i dać 
pracownikom swobodę samoorganizacji. Jest psychologiem organizacji, certyfikowanym trener biznesu,

Joanna Bona-Bartoszek, HR Business Partner – Danfoss Poland 
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.

Elżbieta  Szczygielska, Kierownik Zespołu Trenerów Wewnętrznych – PKO Bank Polski
Osoba z pogranicza Biznesu i HR, choć nie do końca mieści się  tylko w tych dwóch szufladach. Tworzy komunikację wewnętrzną, facylituje 
warsztaty, wspiera rozwój innowacji. Fascynatka takich metodyk jak: Model Biznesowy Canvas, DesignThinking, Lean Six Sigma, Agile                          
i SCRUM. Wrzuca wszystko do jednego wora, dosypuje technik szkoleniowych  i wiedzy HR-owej, wszystko to razem miesza, aby 
zaproponować nowe rozwiązania. Doświadczenia zawodowe nabywała w Antal International oraz Grupie Żywiec, współpracowała                                  
z  firmami konsultingowymi oraz prowadziła zajęcia dla studentów socjologii na krakowskim AGH. Od kilku lat zarządza zespołem Trenerów 
Wewnętrznych w PKO Banku Polskim.

Paweł Noculak, Ekspert ds. rozwoju, Pion Partnerstwa Biznesowego Departament Rekrutacji i Rozwoju – Bank Zachodni 
WBK
Ekspert ds. rozwoju w Departamencie Rekrutacji i Rozwoju, project manager HRIS. Jest fanem rozwoju i budowania rozwiązań 
wspierających uczenie się w organizacji. Doradza w zakresie przywództwa. Współtworzy procesy związane z miękkim HR. Wierzy, że 
rozwój trwa przez całe życie a ciekawość jest jedną z najważniejszych cech :)

Anna Panek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Vivus Finanse
Posiada trzynastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które zdobywała pracując na stanowiskach managerskich                          
w korporacjach z branży bankowej, FMCG i farmaceutycznej. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i doktorantką w Akademii Leona Koźmińskiego Do jej szczególnych zainteresowań należy rozwój talentów, coaching oraz 
budowanie wartości organizacji. Prywatnie jest mamą dwóch chłopców,  zawsze na bieżąco z warszawskimi wydarzeniami kulturalnymi. 

Dorota Ostrowska, Ekspert ds. Rozwoju Pracowników, Rekrutacja i Rozwój Pracowników, Wydział Rozwoju Kompetencji 
Menedżerskich – Orange Polska
Ekspert ds. rozwoju, od 20 lat z niemalejącym optymizmem wspierająca rozwój kultury zarządzania opartej na potencjale                       
izasobach pracowników. Obecnie współtworzy w ramach Orange międzynarodową szkołę dla menedżerów – Orange Campus, 
przygotowuje wraz   z zespołem roczne edycje Rozmów Rozwojowych. Coach ICC. Lubi czytać książki historyczne i wędrówki po górach.

Monika Roznerska, Dyrektor Personalny – ArcelorMittal Poland
Radca Prawny. Od 2008 roku związana z ArcelorMittal Poland. Początkowo odpowiedzialna za organizację obsługi prawnej                                                 
i wdrożenie programu Compliance w spółkach należących do grupy kapitałowej ArcelorMittal w Polsce. Od 2012 roku pełni funkcję 
Dyrektora Personalnego w ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie działu Human Resources ArcelorMittal 
Poland. Poprzednio zatrudniona w spółce Delphi (Automotive Systems) Poland. Karierę zawodową rozpoczynała w warszawskim biurze 
kancelarii CliffordChance.
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motywacja w cc

 
 “W dniu 12.06.2016 miałam przyjemność wzięcia udziału w „Spotkaniu HR-owców”                               
sekcja – Rekrutacja. Wystąpienia prelegentów były zajmujące a forma ich prezentacji sprzyjała wymian-
ie 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 serdec-
znie polecam tę formę rozszerzania wiedzy”.

 Magda Jankowiak - Credit Agricole

Referencje

B
U

SI
N

ESS

 

ME D I A

 

S O LUTIO
N

S

9:00    Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Innowacyjne spojrzenie na Ocenę Okresową 
przykładzie firmy fintechowej Vivus.pl 
•Cykl oceny okresowej i części składowe Oceny pracowniczej 

w Vivus.pl
•Narzędzie do Oceny Okresowej- kupić czy zbudować 

własne ? 
•Rozmowa oceniająca a Indywidualny Plan rozwoju 
•Korzyści z niestandardowego podejścia do oceny 
pracowniczej
Anna Panek, Dyrektor Departamentu Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi – Vivus Finanse

Przerwa na kawę

System pozyskiwania INFORMACJI ZWROTNYCH, czy 
system OCEN?
•Kiedy i jaki system związany z rozwojem ludzi realnie 

sprzyja rozwojowi organizacji?
•Kiedy ludzie anagżują się i nie postrzegają “systemu 

ocen” jako straty czasu?
•Kiedy system może być permanentnie elastyczny                            

i adekwatny do wprowadzanych zmian?
•Kiedy i jakie rezlutaty można osiągnąć?
Sława Mickiewicz, Ekspert merytoryczny                                          
i certyfikacyjny - Advisio Poland Sp. z o.o.

Przerwa na lunch 

D-oceniaj tak jak to się robi w turkusowych 
organizacjach
•To nie nowinka – to światowy trend: pionierami byli 

Spotify oraz Morning Star
•Organizacje Turkusu i Management 3.0 – 

wprowadzenie pojęć 
•Próby zastosowania nowego podejścia w praktyce – 

warunki sukcesu i ryzyka na jakie organizacja musi być 
gotowa 

•Przykłady procesów HR spośród turkusowych 
organizacji (oceny, cele, zarzadzanie wynagrodzeniami)

•Dyskusja lub appendix – Agility Path – case study
Beata Nowacka, HR Manager –  Oberthur Technologies 
R&D Poland Sp. z o.o.

10:00

11:00

11:15

People review – ocena pracownicza w Danfoss 
• Cel i efekty procesu 
- Sukcesja
- Indywidualny rozwój pracownika i jego rola w tworzeniu 

planu rozwoju. 
• Opis procesu
-Przygotowanie, ocena subiektywna i wparcie 

managementu (osiągnięcia, rozwój, HiPot)
-Dialog z pracownikami
-Kalibracja - Talenty w organizacji, jako wartość dla 

biznesu i spełnienie aspiracji pracownika.  
-Senior management 
-Follow up, czyli jak pracować nad oceną pracowniczą 

przez cały rok
•Role i odpowiedzialności w organizacji
Joanna Bona-Bartoszek, HR Business Partner – 
Danfoss Poland

Przerwa na kawę

Postępy w G-Rywalizacji – wsparcie oceny 
pracowniczej w formie zabawy!
•O grywalizacji słów kilka…
•Postępy w grze a rzeczywiste aktywności pracowników
•Gra – postęp – wynik – ocena?
•Grywalizacja jako wsparcie programu rozwoju innowacji    

w PKO Banku Polskim – case study
Elżbieta  Szczygielska, Kierownik Zespołu Trenerów 
Wewnętrznych – PKO Bank Polski

Przewidywane zakończenie spotkania

Integracja w restauracji WINOSFERA ul. Chłodna 31 

15:15

15:00

14:00

16:15

19:30

9:45    Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

12:15

13:00
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 “W maju 2016 miałam okazje uczestniczyć w konferencji „Niestandardowa rekrutacja kluczem do utrzymania 
pracowników – XII EDYCJA (12.05.2016)”. Udział w spotkaniu był inspirującym  doświadczeniem. Biorąc pod uwagę wyzwania 
które stawia nam obecny rynek pracy, każde innowacyjne i nieszablonowe podejście jest cennym kierunkiem. Dzięki wiedzy wielu 
doświadczonych praktyków możemy ocenić różne sposoby funkcjonowania firm, często pionierów na rynku. Szereg z nas 
przychodzi na prelekcję z własnym bagażem doświadczeń co sprzyja podejmowaniu dyskusji. Wysoki poziom merytorycznego 
przygotowania prelegentów zasługuje na wyróżnienie. Z pełnym przekonaniem mogę polecić spotkania i warsztaty organizowane 
przez  BMS Group Sp. z o.o. Spotkanie przebiegało w kameralnej atmosferze sprzyjającej zawieraniu biznesowych znajomości. 
Zdecydowanie w przyszłości chcemy być częścią tego typu wydarzeń – wspólnie tworząc panele dyskusyjne sprzyjające wymianie 
doświadczeń między praktykami w biznesie”. 

 Katarzyna Matuszkiewicz - Bank Zachodni WBK 

W stronę kultury uczenia się – o pierwszych 
krokach nowego procesu w dużej organizacji
•Czy możemy sobie pozwolić na „lekkość” 

performance management? – oczekiwania 
interesariuszy

•Design thinking – jako metoda projektowania 
procesu 

•Wielowątkowość „oceny” – adresować wszystkie 
czy koncentrować się na najważniejszym? I według 
kogo najważniejszym?

•Na co się zdecydowaliśmy? – proces i narzędzie IT
•Promocja i angażowanie odbiorców – relacja                                

z niemal „na żywo” z pierwszych efektów wdrożenia
Paweł Noculak, Ekspert ds. rozwoju, Pion 
Partnerstwa Biznesowego Departament Rekrutacji 
i Rozwoju – Bank Zachodni WBK

Przerwa na kawę

CARE, czyli budowanie uczącej się organizacji
•Otoczenie biznesowe – jak przetrwać i wygrać
•Miary sukcesu na dziś i przyszłość oraz gdzie są                    

w tym ludzie
•Co mierzymy i po co
• Firma,  menedżer i ja, czyli trójkąt bermudzki 
• Quo Vadis systemie ocen ….
Andrzej Borczyk, HR Director – Grupa Żywiec S.A.

Przerwa na lunch 

9:45

10:45

11:00

Od rozmów oceniających do rozwojowych
•Od ocen do rozmów – jak przebiega ewolucja 

systemu i przyzwyczajeń managerów
•Dlaczego rozwój jest ważniejszy niż ocena
•Rozmowy rozwojowe z pracownikami różnych 

szczebli
•Rola HR w rozmowach rozwojowych (warsztaty dla 

managerów, tworzenie narzędzi i dbanie o ich 
prostotę, komunikacja zmian w firmie)

•Weryfikowanie skuteczności wprowadzanych zmian
•Wyzwania związane z rozmowami rozwojowymi
Dorota Ostrowska, Ekspert ds. Rozwoju 
Pracowników, Rekrutacja i Rozwój Pracowników, 
Wydział Rozwoju Kompetencji Menedżerskich – 
ORANGE Polska

Przerwa na kawę

Ocena pracownika – czy tradycyjne podejście ma 
jeszcze rację bytu
•Ocena pracownika umysłowego vs. Fizycznego
•Budowanie ścieżki rozwoju
•Sukcesja i  elementy motywacji
•Rozwiązania w innych spółkach grupy
Monika Roznerska, Dyrektor Personalny – 
ArcelorMittal Poland

Przewidywane zakończenie spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek 

14:00

13:00

14:15

15:15

9:30 Rejestracja, poranna kawa

12:00


