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biznesu II edycja 

Patroni medialni:

Hotel Hilton,
Warszawa, 18-19 Kwietnia 

Spotkanie biznesowe 

Patrycja Kasprzyk, Koordynator Działu Public Relations w fabryce samochodów użytkowych - Volkswagen Poznań
Członek Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechnia CSR przy Ministerstwie Gospodarki. Koordynator ds. CSR i Zrównoważonego Rozwoju 
w Volkswagen Poznań, specjalista z zakresu zaangażowania społecznego i dialogu z interesariuszami. Ponad 10 letnie doświadczenie                      
w obszarze PR, media relations, komunikacji wewnętrznej i sponsoringu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz 
studiów podyplomowych z zakresu PR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca  CSR Management na Collegium                    
Da Vinci w Poznaniu

Adam Holewa - Dyrektor Zarządzający ds. technicznych / Dyrektor zakładu/ Prokurent - SITECH 
Menedżer, który posiada międzynarodowe doświadczenie. Swoją pozycję w koncernie Volkswagen ugruntował prowadząc szereg 
projektów, dzięki którym pozycja firmy SITECH Sp. z o.o. znacząco wzrosła na arenie międzynarodowej. Poprzez długofalową wizję, 
niezwykłą charyzmę oraz otwartość w działaniu nieustannie motywuje pracowników do osiągania kluczowych celów. 

Sylwia Pawełczyk - Maśluk, VP Talent &Culture Eastern Europe - Grupa hotelowa Orbis 
Aktualnie odpowiada za całość obszaru HR w Grupie Hotelowej Orbis (9 krajów Europy Wschodniej), mając za zadanie zmianę kultury 
organizacyjnej firmy oraz dostosowanie procesów HRowych do zmieniających się oczekiwań biznesowych. Wcześniej odpowiadała za 
zarządzanie zasobami ludzkimi w grupie Inditex ( Zara, Massimo Dutti, Bershka i inne), oraz prowadziła dział rekrutacji, szkoleń i rozwoju                       
w spółce Sephora Polska. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, biznesowych i HRowych, m.in. na UW, SWPS, SGH. 

Beata Paciorek, People & Organization Development Manager - Grupa Żywiec 
W swojej karierze związana zarówno ze Sprzedażą jak i HR. Ma kilkuletnie doświadczenie jako HR Biznes Partner dla różnych obszarów 
biznesowych w Grupie Żywiec, gdzie aktualnie zarządza Działem Rozwoju Organizacji. Realizuje projekty zarówno związane                                                  
z przywództwem i mentoringiem jak i zarządzaniem talentami oraz budowaniem marki pracodawcy. Wierzy w kulturę osiągania wysokich 
wyników opartą o zaangażowanie pracowników. Interesuje się obszarem efektywności osobistej i tematem „life balance”. Osobiście uważa, 
że potencjał tkwi w ludziach, niezależnie od zajmowanego stanowiska w strukturze czy wieku, a najważniejszym jego przejawem jest 
elastyczność, umiejętność uczenia się i przystosowywania do nowych warunków otoczenia biznesowego.

Anna Dudzińska, Regionalny Dyrektor ds. Personalnych - VELUX Polska
Odpowiedzialna za tworzenie, realizację i koordynację polityki personalnej w spółkach handlowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. 
Tworzy rozwiązania oraz realizuje projekty w zakresie podnoszenia efektywności organizacyjnej, przywództwa oraz zarządzania 
kompetencjami. Wcześniej Kierownik Personalny w Żywiec Zdrój (Grupa Danone) odpowiedzialna za politykę personalną oraz komunikację 
wewnętrzną. Partner biznesowy dla komercyjnej części biznesu. Początkowo przez ponad 6 lat pracowała w Grupie Saint-Gobain na 
Europę Wschodnią ostatnio na stanowisku Kierownika Szkoleń i Rozwoju na Polskę. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego                                   
w Poznaniu oraz podyplomowych studiów na UAM w Poznaniu z Psychologii w zarządzaniu. Certyfikowany Coach ICC.

Magdalena Owsiana, Senior PR & Marketing Specialist - Cognifide Polska
Od pięciu lat buduje markę Cognifide jako społecznie odpowiedzialnego pracodawcy w ramach zespołów CSR i EB. Prelegentka na takich 
wydarzeniach, jak spotkania Klubu Asa Odpowiedzialnego Biznesu, Ambasador Zarządzania Wiedzą czy kampania społeczna „Praca? Lubię 
to!”. Obecnie, wraz z zespołem EB, zaangażowana w budowanie programu Feel Good @Cognifide!, promującego wellbeing i zdrowy styl  
życia. 

Maksymilian Pawłowski, Manager Komunikacji Korporacyjnej - Leroy Merlin 
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie komunikacji korporacyjnej oraz marketingu, które zdobywał w spółkach giełdowych oraz 
międzynarodowych koncernach. Uczestniczył w licznych projektach związanych z tworzeniem oraz wdrożeniem strategii z zakresu 
marketingu, komunikacji zewnętrznej (PR/IR) oraz wewnętrznej, między innymi dla takich firm jak Orbis, Scania, FujiFilm oraz DTZ. Obecnie 
pełni funkcję menedżera ds. komunikacji korporacyjnej w Leroy Merlin Polska odpowiadając za kształtowanie i realizację strategii w tym 
obszarze.

Justyna Siwek, Kierownik Działu Rekrutacji - Poczta Polska 
Od 17 lat związana z HR, jako specjalista oraz menadżer HR zdobywała doświadczenia w różnych obszarach: rekrutacji, rozwoju, 
wynagrodzeń, badania i oceniania kompetencji pracowników, reorganizacji i restrukturyzacji zatrudnienia, kształtowania polityki 
personalnej Spółki. Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami oraz mapowaniu i optymalizacji procesów HR-owych. Obecnie 
odpowiedzialna za tworzenie polityki i standardów rekrutacji oraz Employer Branding. Jest absolwentką Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowo studiowała także Zarządzanie kompetencjami pracowników oraz Zarządzanie ludźmi w 
firmie na Akademii Leona Koźmińskiego. 
 
Ewa Głuszczuk,  Specjalista w Dziale Rekrutacji - Poczta Polska
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR, w szczególności  związane z rozwojem i rekrutacją pracowników,                          
a także Employer Brandingiem. Aktualnie zajmuje się m.in. tworzeniem standardów rekrutacyjnych, monitorowaniem przebiegu procesów 
rekrutacji, badaniem efektywności poszczególnych form dotarcia do kandydatów, tworzeniem strategii EB, działaniach wizerunkowych                                   
w mediach społecznościowych. Absolwentka Psychologii na KUL, Podyplomowych studiów mediacji i negocjacji oraz alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów na UW.

W służbie Jej Królowej Odpowiedzialności - SITECH

Pracodawca przyjazny pracownikom - Volkswagen Poznań

EVP jak element realizacji nowej Wizji organziacji - Grupa Żywiec 

Pracownicy kluczowym interesariuszem strategii CSR biznesu - fundacja pracownicza - 
VELUX

O harmonii EB i CSR w branży nowych technologii - Cognifide Polska 

Omnikanałowe budowanie marki pracodawcy - Leroy Merlin Polska

Wieloaspektowe zastosowanie Facebook’a w działaniach EB, 
rekrutacyjnych oraz CSR-owych - Poczta Polska 

“Planet 21” jako marka CSR grupy - Grupa hotelowa Orbis 

case studies
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WTOREK | 18 kwietnia

 “W konferencjach, w szczególności tych dedykowanych prawnikom przedsiębiorstw,                                                                                                               
a organizowanych przez firmę BMS, uczestniczę regularnie od kilku lat; miałem okazję być nie tylko ich uczestnikiem ale także 
prelegentem. Każde z tych wydarzeń przygotowane było w pełni profesjonalnie: świetna organizacja, wsparcie i otwartość dla 
gości, doskonała opieka ze strony Business Partnerów. Doskonały dobór tematów: zawsze kwestie istotne dla prawników 
wewnętrznych, czy to z zakresu zarządzania działem prawnym czy też najnowszych, najważniejszych zmian w przepisach                           
i praktyce ich stosowania. Ale tym co w mojej ocenie szczególnie wyróżnia wydarzenia organizowane przez BMS, jest 
tworzenie sposobności i klimatu, dla faktycznej wymiany praktycznych doświadczeń i obserwacji; otwarta i często 
warsztatowa formuła spotkań w miejsce klasycznego szeregu prezentacji jest moim zdaniem świetnym rozwiązaniem, 
pozwalającym z każdego spotkania wrócić z wiedzą lub refleksją, które są inspiracją dla pozytywnych zmian w firmie. Szczerze 
i z pełną odpowiedzialnością polecam wydarzenia, których organizatorem jest BMS”

Marcin Bryniarski, Oknoplast

Referencje

10:00 Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników, networking 

Odpowiedzialne działania firmy zaczynają się 
wewnątrz organizacji. Pracownicy kluczowym 
interesariuszem strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu
•W jaki sposób pracownicy mogą mieć realny wpływ 

na swoje miejsce pracy: angażowanie pracowników 
w tworzenie dobrych warunków i atmosfery 
środowiska pracy, poprawa bezpieczeństwa                               
i doskonalenie procesów produkcji i jakości pracy. 

•Działania Fundacji Pracowniczej Grupy VKR. 
Wsparcie pracowników i ich rodzin w trudnych 
chwilach. Zaangażowanie w życie społeczności 
lokalnych. 

•Jak zachęcić pracowników do inicjatyw na rzecz 
środowiska i lokalnych społeczności – wewnętrzny 
employer branding.  

Anna Dudzińska, Dyrektor Regionalny ds. 
Personalnych - VELUX 

Przerwa na kawę

Grupa Hotelowa Orbis – do serca pracownika 
poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu
•„Planet 21” jako marka CSR grupy
•CSR ludzie – ochrona dzieci, wspieranie rozwoju 

kobiet
•CSR natura – zielone budynki, rekultywacja 

zapomnianych gatunków jabłek
•CSR żywność – food wastage, urban garden
Sylwia Pawełczyk - Maśluk, VP Talent and Culture 
Eastern Europe – ORBIS     

Przerwa na lunch

10:15

11:15

11:30

EVP jako element realizacji  nowej Wizji organizacji
•Dlaczego potrzebowaliśmy odświeżenia wizerunku?
•Lokalne działania EB vs globalna kampania
•Jak zaangażować pracowników w tworzenie nowej 

strategii EB?
•Przyciągać, angażować, rozwijać oraz utrzymać 

najlepszych- jak to robić skutecznie?
•EB & CSR - nieodzowna para
Beata Paciorek, HR People & Organization 
Development Manager – Grupa Żywiec 

Przerwa na kawę

Wieloaspektowość zastosowania Facebooka                          
w  działaniach EB, rekrutacyjnych i CSR-owych
•Społeczność pracowników na FB- profile prywatne 

czy służbowe?
•Facebook jako jedna z możliwości dotarcia do 

Kandydatów.
•Czy Facebook wspiera działania CSR, czy tylko je 

prezentuje?
Justyna Siwek, Kierownik Działu Rekrutacji - Poczta 
Polska 
Ewa Głuszczuk, Specjalista w dziale Rekrutacji  - 
Poczta Polska 

Planowane zakończenie I dnia spotkania

WSPÓLNA INTEGRACYJNA “Lampka Wina” :)

13:30

14:30

14:45

9:30 Rejestracja uczestników, wręczenie materiałów, poranna kawa

12:30
15:45

16:30



ŚRODA | 19 kwietnia

 “W konferencjach, w szczególności tych dedykowanych prawnikom przedsiębiorstw,                                                                                                               
a organizowanych przez firmę BMS, uczestniczę regularnie od kilku lat; miałem okazję być nie tylko ich uczestnikiem ale także 
prelegentem. Każde z tych wydarzeń przygotowane było w pełni profesjonalnie: świetna organizacja, wsparcie i otwartość dla 
gości, doskonała opieka ze strony Business Partnerów. Doskonały dobór tematów: zawsze kwestie istotne dla prawników 
wewnętrznych, czy to z zakresu zarządzania działem prawnym czy też najnowszych, najważniejszych zmian w przepisach                           
i praktyce ich stosowania. Ale tym co w mojej ocenie szczególnie wyróżnia wydarzenia organizowane przez BMS, jest 
tworzenie sposobności i klimatu, dla faktycznej wymiany praktycznych doświadczeń i obserwacji; otwarta i często 
warsztatowa formuła spotkań w miejsce klasycznego szeregu prezentacji jest moim zdaniem świetnym rozwiązaniem, 
pozwalającym z każdego spotkania wrócić z wiedzą lub refleksją, które są inspiracją dla pozytywnych zmian w firmie. Szczerze 
i z pełną odpowiedzialnością polecam wydarzenia, których organizatorem jest BMS”

Marcin Bryniarski, Oknoplast

 “W dniach 17-18 Stycznia 2017 roku miałam przyjemność wzięcia udziału w spotkaniu ,,Praktyczne 
Aspekty Prawa Pracy”. Bardzo profesjonalne, przystępne i przede wszystkim praktyczne przedstawienie 
tematów. Podczas spotkania zdobyłam dużo informacji praktycznych i wiedzę, która pozwoli mi na 
bezproblemowe poruszanie się w obszarach mojej pracy. Otrzymałam praktyczne wskazówki jak zachować się 
w obliczu problemu mobbingu, jak temu przeciwdziałać. Sposób prowadzenia spotkania był niezwykle 
interesujący a uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w spotkaniu. Nabyta wiedza 
zdecydowanie przyda mi się w codziennej pracy. Przedstawione tematy były bardzo ciekawe i pozwoliły 
usystematyzować moje spostrzeżenia. Spotkanie wzbudziło we mnie optymistyczne nastawienie do 
negatywnych sytuacji, otworzyło na nowe sposoby prezentowania problemów. Wystąpienia prelegentów były 
bardzo interesujące a sposób przekazania informacji na najwyższym poziomie”. 

Monika Brzezińska, HARIBO Sp. z o.o.
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EVP jako element realizacji  nowej Wizji organizacji
•Dlaczego potrzebowaliśmy odświeżenia wizerunku?
•Lokalne działania EB vs globalna kampania
•Jak zaangażować pracowników w tworzenie nowej 

strategii EB?
•Przyciągać, angażować, rozwijać oraz utrzymać 

najlepszych- jak to robić skutecznie?
•EB & CSR - nieodzowna para
Beata Paciorek, HR People & Organization 
Development Manager – Grupa Żywiec 

Przerwa na kawę

Wieloaspektowość zastosowania Facebooka                          
w  działaniach EB, rekrutacyjnych i CSR-owych
•Społeczność pracowników na FB- profile prywatne 

czy służbowe?
•Facebook jako jedna z możliwości dotarcia do 

Kandydatów.
•Czy Facebook wspiera działania CSR, czy tylko je 

prezentuje?
Justyna Siwek, Kierownik Działu Rekrutacji - Poczta 
Polska 
Ewa Głuszczuk, Specjalista w dziale Rekrutacji  - 
Poczta Polska 

Planowane zakończenie I dnia spotkania

WSPÓLNA INTEGRACYJNA “Lampka Wina” :)

Pracodawca przyjazny pracownikom na przykładzie 
Volkswagen Poznań -  Fabryki Samochodów 
Użytkowych
•Działań profilaktycznych prowadzonych przez dział 

Ochrony zdrowia – program check up, ergonomia w 
miejscu pracy, centrum rehabilitacyjno-sportowego

•Programu emerytalnego
•Wyzwań demograficznych
•Współpracy ze związkami zawodowymi
Patrycja Kasprzyk, Specjalista koordynujący - 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Przerwa na kawę

W służbie Jej Królewskiej Odpowiedzialności – 
SITECH Sp. z o.o. jako agent do zadań społecznie 
odpowiedzialnych. Definiowanie odpowiedzialności 
i ich realizacja
•Operacja pracownik –  odpowiedzialność za 

pracownika, czyli jak rozpoznawać potrzeby 
pracowników

* Jak poznawać i badać oczekiwania pracowników? 
(Barometr nastrojów, ankieta zaangażowania 
pracownika, wywiady z pracownikami, dialog                            
z partnerem społecznym)

* W jaki sposób odpowiadać na potrzeby i oczekiwania 
pracowników 

•Człowiek ze złotym pomysłem – odpowiedzialność 
za procesy, czyli rola demokratyzacji w procesie 
optymalizacji procesów i systemów produkcyjnych

•Licencja na edukowanie -   znaczenie i rola 
zaangażowania społecznego firmy

•Doktor Yes – tak dla ochrony środowiska, czyli 
odpowiedzialne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi 

Adam Holewa - Dyrektor Zarządzający ds. 
technicznych/Dyrektor zakładu/ Prokurent                           
- SITECH Sp. z o.o.

Przerwa na lunch

9:30

10:30

10:45

Omnikanałowe budowanie marki pracodawcy
•Jak budować autentyczny wizerunek pracodawcy 

wpływający na pozyskanie i retencje wartościowych 
kandydatów?

•Jaką wartość może mieć omnikanałowe podejście do 
komunikacji z kandydatami i z jakimi ryzykami się 
wiąże?

•Jakie znaczenie dla młodego pokolenia ma 
działalność społeczna przedsiębiorstw?  

•Połączenie marki konsumenckiej i marki pracodawcy 
– mieszanka tworząca wartość dla 
przedsiębiorstwa i kandydatów

Maksymilian Pawłowski, Menedżer ds. Komunikacji 
Korporacyjnej - Leroy Merlin Polska

Przerwa na kawę

O harmonii EB i CSR w branży nowych technologii 
słów kilka
• CSR to podstawa budowania biznesu: od ładu 

organizacyjnego po środowisko naturalne
•Employer branding zaczyna się wewnątrz - dbanie o 

pracowników i ich otoczenie na przykładzie 
programu wellbeingowego "Feel good @Cognifide!"

•Wspieranie wolontariatu kompetencyjnego jako 
aktywności z pogranicza CSR i EB

•Miejsce CSR i EB w strategii brandingowej                                   
i komunikacyjnej marki

•Korzyści z bycia pracodawcą społecznie 
odpowiedzialnym

Magdalena Owsiana, Senior PR & Marketing 
Specialist - Cognifide Polska

Planowane zakończenie spotkania, 
wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek 

12:00

13:00

13:15

9:15 Rejestracja uczestników, poranna kawa

14:15

11:45


