
“Kochanie, dostanę awans!”

            “Firmowa rewolucja w szkoleniach...”

                        “Kultura zjada strategię na śniadanie...”
         
                                

 
 

PATRONI MEDIALNI:

PARTNER: 

Zgłoś swój udział już dziś! 

 530 405 003    hubert.wozniak@bmspolska.pl 

“NIE WSZYSTKO CO SIĘ ŚWIECI 
JEST ZŁOTEM...”
- czyli jak znaleźć igłę w stogu siana?! 

Hotel Radisson Blu Centrum, 
Warszawa, 17-18 Maja

Spotkanie HR’owców

Zmiana polityki wynagrodzeń w organizacji w świetle wyzwań 
płynących z rynku pracy 
•Sposoby identyfikacji słabych punktów polityki wynagrodzeń
•Skuteczny benchmark rynkowy – jak się porównywać, do kogo i 
dlaczego
•Nowoczesna polityka wynagrodzeń oparta na podejściu total cash
•Zarządzanie zmianą
-Formalne (regulacje wewnętrzne)
-Praktyczne (zmiana wynagrodzeń i rewizja systemów 
premiowych)
•Komunikacja jako kluczowy element skutecznego wdrożenia 
zmiany 
Maciej Kowaluk, Manager zespołu polityki wynagrodzeń                              
i Budżetowania - Bank Zachodni WBK

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek



ŚRODA| 17 maja

WYNAGRODZENIA - REKRUTACJA - 
UTRZYMANIE PRACOWNIKA

 “Po raz kolejny miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach  zorganizowanych przez firmę 
BMS Group, które odbyły się  w dniach 17–18 marca 2017r., w hotelu Hilton w Warszawie                            
„DODAJ SKRZYDEŁ SWOIM HR’owcom”. Spotkanie było okazją do inspirującej wymiany doświadczeń, 
przedstawionych bardzo ciekawie, gdzie każdy z praktyków z obszaru HR, miał mnóstwo możliwości by 
zabrać głos w burzy mózgów. Była to okazja do poznania wielu ciekawych rozwiązań  z zakresu HR. 
Liczę, że kolejne spotkania również będą sprzyjać wymianie doświadczeń i inspiracji. Na plus zasługuje 
również wzorowa organizacja spotkania przez zespół BMS Group”. 

Monika Lewandowska, Marwit
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9:30  POZNAJMY SIĘ!  Sesja networkingowa 

10:00  Rozpoczęcie spotkania   

“Nie wszystko złoto co się świeci” - czyli jak znaleźć igłę w stogu 
siana!?
•Cztery główne kryteria rekrutacji
•Rola liniowego menadżera: wiodąca, wspierająca czy jest 
nieobecny?
•Szybko czy dobrze, ilość czy jakość- kompromisy, które 
podejmujemy.
•Miłość od pierwszego wrażenia- pomaga czy przeszkadza?
•Obiektywizm vs Subiektywizm w podejmowaniu decyzji.
•Kiedy rekrutacja zbyt wysoko wykwalifikowanych pracowników 
pomaga, a kiedy przeszkadza?
•"Dzisiaj poproszę krewetki na lunch"- czyli o dodatkowych 
benefitach
Jacek Chmielecki, Head of Global Customer Support - G2a.com 

Przerwa na kawę

“Kochanie, dostanę awans!” - zarządzanie wynagrodzeniami 
pracowników sprzedaży w oparciu o model ścieżki kariery
•Diagnoza obszarów do poprawy – z jakich narzędzi analitycznych 
warto korzystać? 
•Projektowanie rozwiązania – czy możliwe jest podejście 
holistyczne?
•Budowanie świadomości interesariuszy – z kim warto rozmawiać 
i kiedy?
•Zarządzanie wynagrodzeniami w oparciu o model ścieżki kariery – 
dobre i złe praktyki.
•Kluczowe czynniki sukcesu – na co warto zwrócić uwagę?
Grzegrz Ducin, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi - Plus Bank 

Przerwa na lunch

10:15

11:15

Uwarunkowania przywiązania organizacyjnego oraz chęci 
odejścia z pracy. Rola wynagrodzenia jako elementu wymiany 
społecznej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
•Jaka jest rola postrzegania organizacji oraz przełożonego dla 
kształtowania przywiązania emocjonalnego do organizacji oraz 
chęci jej opuszczenia?
•Czy relacje z bezpośrednim przełożonym przekładają się na zamiar 
odejścia z pracy. Jeśli tak, to co można zrobić, aby utrzymać tych 
pracowników, których uważamy za kluczowych?
•Czy pracownicy postrzegający swoje wynagrodzenie jako 
sprawiedliwe są bardziej skłonni do pozostania w organizacji i jaki to 
ma wpływ na ich percepcję pracodawcy oraz przełożonego?
Marcin Wnuk, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi, Prokurent - Komputronik

Przerwa na kawę

Firmowa rewolucja w szkoleniach – czyli skuteczny sposób na 
rozwijanie i utrzymanie pokolenia Y w organizacji 
•Wyzwania pokolenia Y
•Przełom: my nie robimy szkoleń, od dzisiaj zapraszamy Cię na 
studia…
•Efekty, które przerosły nasze oczekiwania. 
•Departament szkoleń, jako kluczowy dział kształtujący kulturę 
organizacyjną
Agnieszka Majchrzak, Dyrektor Biura Szkoleń - Idea Bank 

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania 

Wieczorna kolacja - wymiana doświadczeń 

13:30

14:30

14:45

16:30
12:30

15:45

11:30



“Kochanie, dostanę awans!”

            “Firmowa rewolucja w szkoleniach...”

                        “Kultura zjada strategię na śniadanie...”
         
                                

 
 

CZWARTEK | 18 maja

 “Udział w spotkaniu „Niestandardowe podejście do oceny pracowniczej”, które odbyło się w dniach 8-9.02.2017r., 
stanowił dla mnie niecodziennie spotykaną okazję do wymiany doświadczeń w wąskim gronie ekspertów. Szczególnie doceniam 
to, że były to osoby reprezentujące różne sektory gospodarki od usług finansowych i bankowych przez sektor FMCG po 
szczególnie bliski mojej firmie segment przemysłowy. Fajnie, że pomimo tego rozmachu udało się zachować bardzo kameralną 
atmosferę – w spotkaniu uczestniczyło tylko kilkunastu starannie dobranych praktyków – dzięki temu łatwiej można nawiązać 
kontakt z koleżankami i kolegami po fachu. Drugi ważny aspekt to fakt, że w takim gronie dyskusja stoi na wysokim i bardzo 
profesjonalnym poziomie. Podobała mi się otwartość, z jaką uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Pozwala to 
na budowanie nowych standardów i powielanie dobrych praktyk w innych obszarach. Mam nadzieję, że kontakty nawiązane                                  
w czasie tej konferencji będą wykorzystywane w przyszłości  dla pogłębiania wiedzy i wzajemnego wspierania się w 
rozwiązywaniu problemów nie tylko w obszarze oceny pracowniczej ale także innych aspektów pracy współczesnego HR-owca.”
Monika Roznerska, ArcelorMittal Poland

Outsourcing procesów rekrutacyjnych (RPO) – szansą dla firm
•Korzyści jakie niesie za sobą outsourcing procesów rekrutacyjnych 
na podstawie Case study jednego z klientów
•Trendy na rynku RPO
Sebastian Popiel, Członek Zarządu - People 

Przerwa na kawę

„Kultura zjada strategię na śniadanie”, czyli jak najlepsi                               
z amerykańskiej branży e -commerce sprawdzają dopasowanie 
kandydatów do kultury organizacyjnej
•W jakiej kulturze pracujesz i jakie jest Twoje rozumienie 
tożsamości firmowej?
•Jaki pomysł w czasach kultu różnorodności mają najlepsi, 
amerykańscy retailowcy z branży e -commerce? 
•Co mnie zachwyca w ich podejściu do badania Kandydatów pod 
kątem dopasowania kultury organizacyjnej? 
•Co możemy przenieść i zaadoptować na polskim rynku jeśli chodzi 
o narzędzia i metody do badania dopasowania Kandydatów?         
Barbara Krogulska, HR Manager - Kazar 

Przerwa na lunch

 

9:30

11:00

11:15

Jak rekrutować milenialsów – doświadczenia kandydatów 
(candidate experience) jako kluczowy element                                                      
w rekrutacji
•POMYSŁ: dopasowanie i atrakcyjność oferty - analiza potrzeb 
organizacji i oczekiwań kandydatów
•EMPLOYER BRANDING: komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna - 
zaangażowanie pracowników w realizację programu
•PRAKTYKA: zderzenie potrzeb i idei – elastyczność w codziennej 
pracy
•EFEKTY: program Czekostart i jego efekty 
Jacek Jaczyński, Dyrektor Personalny i Administracji - LOTTE 
Wedel

Planowane zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek

13:45

15:15

REKRUTACJA

9:00 Sesja networkingowa 

12:45
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BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

CZWARTEK | 18 maja

Oczywista nieoczywista rzecz - pieniądz 
•Czy w pogoni za oryginalnymi benefitami nie zapominamy                            
o podstawowych potrzebach pracowników?
•Kultura organizacyjna Blue Media,
•Poszukiwanie złotego benefitu, czyli jak zmotywować i utrzymać 
pracowników?
•Autonomia wypłacania pensji przez pracownika, atut czy 
zagrożenie?
•Nowe spojrzenie na temat wynagrodzenia widzianego jako 
wartość dodana.
Dominika Kotuła-Gibas, HR Manager; Małgorzata Jurkiewicz, HR 
Specialist - Blue Media 

Przerwa na kawę

Total Rewards jako narzędzie do komunikacji całkowitego 
pakietu korzyści 
•Kilka słów o firmie Roche Polska
•Potrzeba biznesowa 
•Poszukiwanie możliwych rozwiązań
•Praca w międzynarodowej grupie projektowej 
•Wdrożenie narzędzia w postaci Total Reward Statement                                
i komunikacja do pracowników
•Feedback oraz wnioski po wdrożeniu TRS 
Anita Drelich HR Processes Expert, Joanna Łabęcka Reward&HR 
Processes Manager - ROCHE Polska

Przerwa na lunch
 

9:30

11:00

11:15

Zmiana polityki wynagrodzeń w organizacji w świetle wyzwań 
płynących z rynku pracy 
•Sposoby identyfikacji słabych punktów polityki wynagrodzeń
•Skuteczny benchmark rynkowy – jak się porównywać, do kogo i 
dlaczego
•Nowoczesna polityka wynagrodzeń oparta na podejściu total cash
•Zarządzanie zmianą
-Formalne (regulacje wewnętrzne)
-Praktyczne (zmiana wynagrodzeń i rewizja systemów 
premiowych)
•Komunikacja jako kluczowy element skutecznego wdrożenia 
zmiany 
Maciej Kowaluk, Manager zespołu polityki wynagrodzeń                              
i Budżetowania - Bank Zachodni WBK

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek

13:45

WYNAGRODZENIA I SYSTEMY MOTYWACYJNE

9:00  Sesja networkingowa

12:45

15:15



PRELEGENCI

Jacek Chmielecki, Head of Global Customer Support - G2A.com
Obecnie szef Global Supportu dla największej platformy sprzedaży gier na świecie G2A.com oraz poprzednio szef Customer Support dla Googla w Polsce oraz Niemczech Austrii                               
i Szwajcarii. Global Support w G2A został nagrodzony trzema prestiżowymi nagrodami na świecie za Outstanding Customer Suppor, a w Googlu dział prowadzony przez prelegenta 
zyskał wewnętrzny tytuł najlepszego supportu w Europie. Dodatkowo 15 lat doświadczeń w sprzedaży oraz opracowaniu Strategii w międzynarodowych firmach : SAP. Juniper Networks 
i Cisco Systems. Wykładowca MBA na ALK

Sebastian Popiel, Partner - PEOPLE Sp. z o.o. 
Sebastian Popiel jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako doradca w branży doradztwa personalnego od 1996 roku specjalizując się                                  
w tworzeniu systemów rekrutacyjnych, ocenie kompetencji w ujęciu dynamicznym, metodą wywiadu behawioralnego oraz Assesment Centre . Od początku kariery w doradztwie jako 
konsultant firm Neumann Management Institute, Hay Group oraz People Group, miał okazję pracować przy projektach doradczych i rekrutacyjnych dla kilkudziesięciu z największych 
przedsiębiorstw w kraju będących liderami w swoich branżach. Jest założycielem i członkiem zarządu firmy doradztwa personalnego People oraz firmy Executive Search Horton 
International w Polsce. Od ośmiu lat jest także szefem działu RPO w People podczas, których jego zespół zrekrutował około 14 000 pracowników. Sebastian Popiel jest także 
założycielem i wieloletnim Prezesem stowarzyszenia HR Generation Next. 

Agnieszka Majchrzak, Dyrektor Biura Szkoleń - Idea Bank SA. 
Od 2015 roku Dyrektor Biura Szkoleń w Idea Bank SA. Zawodowo od 2004 roku związana z instytucjami finansowymi, w których kreowała, wdrażała  i realizowała politykę szkoleniową 
oraz budowała struktury trenerskie. W swojej pracy skutecznie przekłada teorie zarządzania na aspekt praktyczny. Udowadnia, że procesy rozwojowe to nie koszt, ale inwestycja, która 
zwraca się wielokrotnie. Jako konsultant współpracuje z firmami wspierając je w tworzeniu i wdrażaniu strategii, realizacji projektów szkoleniowych oraz wdrażaniu w organizacjach 
standardów sprzedaży i zarządzania. Specjalizuje się szkoleniach z obszaru przywództwa, dedykowanych  średniej i wyższej kadrze menedżerskiej. Wykładowca akademicki, opracowała 
i wdrożyła w życie autorski kierunek studiów podyplomowych „Efektywne metody zarządzania i negocjowania w praktyce” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Grzegorz Ducin, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Plus Bank S.A. 
Posiada 15-letnie doświadczenie menadżerskie w obszarze HR. Uważa, że ludzie zachowują się racjonalnie, a podstawową funkcją służb HR jest wspieranie biznesu poprzez tworzenie 
rozwiązań maksymalizujących ich potencjał. Zwolennik podejścia strategicznego i kultury coachingowej. W swojej karierze zawodowej projektował i wdrażał strategie i polityki 
personalne m.in. w obszarze rekrutacji, rozwoju zawodowego, ocen pracowniczych, oceny adekwatności kwalifikacji, performance management, ryzyka personalnego, systemów 
motywacyjnych. Jako Dyrektor HR stworzył model biznesowy nowego kanału sprzedaży w Banku, nadzorował jego wdrożenie i zarządzał tym kanałem w okresie pierwszych 6 miesięcy 
funkcjonowania. Certyfikowany coach ICC, absolwent MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Wydziału Historii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Członek Executive Education Advisory Board przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Joanna Łabęcka, Reward & HR Processes Manager - Roche Polska Sp. z o.o. 
Z wykształcenia ekonomista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach HR, w tym związane z kadrami i płacami. W ciągu ostatnich 10 lat specjalizuje się 
głównie w obszarze strategii wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń zmiennych oraz świadczeń i programów pozapłacowych.  Autorka unikalnych rozwiązań HR z zakresu wdrażania 
elastycznych systemów czasu pracy oraz wspierających je narzędzi.  Lider licznych projektów optymalizacji procesów i systemów HR. Interesuje się wyceną stanowisk i optymalizacją 
procesów HR-owych oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze HR.

Anita Drelich, Reward & HR Processes Expert w Roche Polska Sp. z o.o. 
Z wykształcenia pedagog, posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach HR, związane z rekrutacją, szkoleniami i rozwojem. Przez ostatnie 7 lat specjalizuje 
się w szczególności w tematyce  systemów wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych.  Jest twórcą programów benefitowych  i rozwiązań HRowych. Prowadziła i uczestniczyła                          
w licznych projektach związanych z wdrażaniem systemów HR.  Interesuje się mapowaniem i optymalizacją procesów HR-owych oraz obszarem analityki HR.                    

Marcin Wnuk, Dyrektor ds. Personalnych i Logistyki - Komputronik S.A. 
Dr. Marcin Wnuk jest Dyrektorem Personalnym i Logistyki w Komputronik S.A. Związany z firmą od 2007 roku, gdzie pełni również rolę Prokurenta Spółki. Posiada duże doświadczenie 
w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków unijnych (również projekty typu start up). Jest absolwentem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Psychologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010-2015 zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym jako Adiunkt. Od 2015 roku związany z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Jest autorem i współautorem około 70 recenzowanych publikacji naukowych.

Maciej Kowaluk, Menedżer Zespołu Polityki Wynagrodzeń i Budżetowania - Bank Zachodni WBK S.A.
Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją w obszarze stosowanych nauk społecznych. Z doświadczenia HR-owiec z ponad 10-cio letnim stażem zarówno w obszarach miękkich 
(rekrutacje, rozwój, diagnoza kompetencji) jak i wynagrodzeniowych. Od 2010 roku projektuje systemy wynagrodzeń w sektorze przemysłowym oraz finansowym. Obecnie pełni funkcję 
Menedżera Zespołu Polityki Wynagrodzeń  i Budżetowania w Banku Zachodnim WBK. Poza bieżącymi zadaniami zgłębia tematykę negocjacji i rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza tych 
trudno rozwiązywalnych.   

Barbara Krogulska, HR Manager - KAZAR FOOTWEAR Sp. z o.o. International Fashion & Retail 
HR Menadżer w jednej z najlepiej rozpoznawalnych marek modowych w Polsce – KAZAR. Odpowiada za całość działań związanych z działem personalnym, dbając i dostarczając 
klientowi wewnętrznemu  wyjątkowych doświadczeń każdego dnia. Doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem działów personalnych zdobyła wcześniej pracując w grupie 
Empik Media & Fashion, najpierw jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń by po czasie zostać Menadżer działu szkoleń i rozwoju. Dzięki współpracy z EMF miała okazję 
współpracować z takimi markami jak: HUGO BOSS, ALDO, ESPRIT, MEXX, RIVER ISLAND, NEW LOOK. Kontakt z firmami międzynarodowymi pozwolił w sposób wyjątkowy wzbogacić 
wiedzę i doświadczenie w ramach branży retail, z których korzysta do dziś. Z racji swoich ukończonych studiów psychologicznych czerpie również w swojej pracy zawodowej ze 
zdobytych tam umiejętności przede wszystkim związanych komunikacją, budowaniem relacji, rozumieniem procesów grupowych. Jest zafascynowana Analizą Transakcyjną                                                                    
i Systemową Terapią Rodzin chyba przede wszystkim dlatego, że oba te podejścia psychologiczne zakładają, że każdy człowiek ma swój wartościowy potencjał i że zmiana jest możliwa 

Dominika Kotuła-Gibas, HR Manager - Blue Media 
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Politechnice Gdańskiej oraz controllingu 
personalnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo zajmuje się uszczęśliwianiem i dbaniem o dobrostan pracowników Blue Media pod względem 
psycho-i-fizycznym. Prywatnie stara się łączyć życie rodzinne z pasją do biegów średnio i długodystansowych. 

Małgorzata Jurkiewicz, HR Specialist - Blue Media 
Uważa, ze najważniejsze w życiu są relacje z ludźmi, i to wokół nich zbudowała swoja karierę zawodowa. Obywatelka świata, zamieniła Nowy Jork na Gdańsk a międzynarodowa 
korporacje na Sopocka firmę Blue Media gdzie od półtora roku jest specjalistką w dziedzinie rekrutacji, rozwoju pracowników i budowaniu relacji. Absolwentka Sopockiej Szkoły Wyższej 
i Metropolitan College w Nowym Jorku. Inspirują ją ludzie, sztuka i architektura. Miłośniczka podroży dalekich i bliskich.

Jacek Jaczyński, Head Of Human Resources - LOTTE Wedel Sp. z o.o.  
Zajmuje się tematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi od 20 lat. Przez osiem lat doradzał firmom w obszarze wynagrodzeń i zarządzania wynikami pracy, jako konsultant i 
menedżer w Neumann Management Institute oraz Arthur Andersen. Następnie pracował na kierowniczych stanowiskach Polsce i za granicą w Cadbury Wedel, Procter & Gamble oraz 
Grupie Żywiec. Od 2010 roku jest Dyrektorem Personalnym i Administracji w Lotte Wedel. Jest ekonomistą – absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.

 



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Jacek Chmielecki, Head of Global Customer Support - G2A.com
Obecnie szef Global Supportu dla największej platformy sprzedaży gier na świecie G2A.com oraz poprzednio szef Customer Support dla Googla w Polsce oraz Niemczech Austrii                               
i Szwajcarii. Global Support w G2A został nagrodzony trzema prestiżowymi nagrodami na świecie za Outstanding Customer Suppor, a w Googlu dział prowadzony przez prelegenta 
zyskał wewnętrzny tytuł najlepszego supportu w Europie. Dodatkowo 15 lat doświadczeń w sprzedaży oraz opracowaniu Strategii w międzynarodowych firmach : SAP. Juniper Networks 
i Cisco Systems. Wykładowca MBA na ALK

Sebastian Popiel, Partner - PEOPLE Sp. z o.o. 
Sebastian Popiel jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako doradca w branży doradztwa personalnego od 1996 roku specjalizując się                                  
w tworzeniu systemów rekrutacyjnych, ocenie kompetencji w ujęciu dynamicznym, metodą wywiadu behawioralnego oraz Assesment Centre . Od początku kariery w doradztwie jako 
konsultant firm Neumann Management Institute, Hay Group oraz People Group, miał okazję pracować przy projektach doradczych i rekrutacyjnych dla kilkudziesięciu z największych 
przedsiębiorstw w kraju będących liderami w swoich branżach. Jest założycielem i członkiem zarządu firmy doradztwa personalnego People oraz firmy Executive Search Horton 
International w Polsce. Od ośmiu lat jest także szefem działu RPO w People podczas, których jego zespół zrekrutował około 14 000 pracowników. Sebastian Popiel jest także 
założycielem i wieloletnim Prezesem stowarzyszenia HR Generation Next. 

Agnieszka Majchrzak, Dyrektor Biura Szkoleń - Idea Bank SA. 
Od 2015 roku Dyrektor Biura Szkoleń w Idea Bank SA. Zawodowo od 2004 roku związana z instytucjami finansowymi, w których kreowała, wdrażała  i realizowała politykę szkoleniową 
oraz budowała struktury trenerskie. W swojej pracy skutecznie przekłada teorie zarządzania na aspekt praktyczny. Udowadnia, że procesy rozwojowe to nie koszt, ale inwestycja, która 
zwraca się wielokrotnie. Jako konsultant współpracuje z firmami wspierając je w tworzeniu i wdrażaniu strategii, realizacji projektów szkoleniowych oraz wdrażaniu w organizacjach 
standardów sprzedaży i zarządzania. Specjalizuje się szkoleniach z obszaru przywództwa, dedykowanych  średniej i wyższej kadrze menedżerskiej. Wykładowca akademicki, opracowała 
i wdrożyła w życie autorski kierunek studiów podyplomowych „Efektywne metody zarządzania i negocjowania w praktyce” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Grzegorz Ducin, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Plus Bank S.A. 
Posiada 15-letnie doświadczenie menadżerskie w obszarze HR. Uważa, że ludzie zachowują się racjonalnie, a podstawową funkcją służb HR jest wspieranie biznesu poprzez tworzenie 
rozwiązań maksymalizujących ich potencjał. Zwolennik podejścia strategicznego i kultury coachingowej. W swojej karierze zawodowej projektował i wdrażał strategie i polityki 
personalne m.in. w obszarze rekrutacji, rozwoju zawodowego, ocen pracowniczych, oceny adekwatności kwalifikacji, performance management, ryzyka personalnego, systemów 
motywacyjnych. Jako Dyrektor HR stworzył model biznesowy nowego kanału sprzedaży w Banku, nadzorował jego wdrożenie i zarządzał tym kanałem w okresie pierwszych 6 miesięcy 
funkcjonowania. Certyfikowany coach ICC, absolwent MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Wydziału Historii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Członek Executive Education Advisory Board przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Joanna Łabęcka, Reward & HR Processes Manager - Roche Polska Sp. z o.o. 
Z wykształcenia ekonomista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach HR, w tym związane z kadrami i płacami. W ciągu ostatnich 10 lat specjalizuje się 
głównie w obszarze strategii wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń zmiennych oraz świadczeń i programów pozapłacowych.  Autorka unikalnych rozwiązań HR z zakresu wdrażania 
elastycznych systemów czasu pracy oraz wspierających je narzędzi.  Lider licznych projektów optymalizacji procesów i systemów HR. Interesuje się wyceną stanowisk i optymalizacją 
procesów HR-owych oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze HR.

Anita Drelich, Reward & HR Processes Expert w Roche Polska Sp. z o.o. 
Z wykształcenia pedagog, posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach HR, związane z rekrutacją, szkoleniami i rozwojem. Przez ostatnie 7 lat specjalizuje 
się w szczególności w tematyce  systemów wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych.  Jest twórcą programów benefitowych  i rozwiązań HRowych. Prowadziła i uczestniczyła                          
w licznych projektach związanych z wdrażaniem systemów HR.  Interesuje się mapowaniem i optymalizacją procesów HR-owych oraz obszarem analityki HR.                    

Marcin Wnuk, Dyrektor ds. Personalnych i Logistyki - Komputronik S.A. 
Dr. Marcin Wnuk jest Dyrektorem Personalnym i Logistyki w Komputronik S.A. Związany z firmą od 2007 roku, gdzie pełni również rolę Prokurenta Spółki. Posiada duże doświadczenie 
w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków unijnych (również projekty typu start up). Jest absolwentem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Psychologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010-2015 zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym jako Adiunkt. Od 2015 roku związany z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Jest autorem i współautorem około 70 recenzowanych publikacji naukowych.

Maciej Kowaluk, Menedżer Zespołu Polityki Wynagrodzeń i Budżetowania - Bank Zachodni WBK S.A.
Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją w obszarze stosowanych nauk społecznych. Z doświadczenia HR-owiec z ponad 10-cio letnim stażem zarówno w obszarach miękkich 
(rekrutacje, rozwój, diagnoza kompetencji) jak i wynagrodzeniowych. Od 2010 roku projektuje systemy wynagrodzeń w sektorze przemysłowym oraz finansowym. Obecnie pełni funkcję 
Menedżera Zespołu Polityki Wynagrodzeń  i Budżetowania w Banku Zachodnim WBK. Poza bieżącymi zadaniami zgłębia tematykę negocjacji i rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza tych 
trudno rozwiązywalnych.   

Barbara Krogulska, HR Manager - KAZAR FOOTWEAR Sp. z o.o. International Fashion & Retail 
HR Menadżer w jednej z najlepiej rozpoznawalnych marek modowych w Polsce – KAZAR. Odpowiada za całość działań związanych z działem personalnym, dbając i dostarczając 
klientowi wewnętrznemu  wyjątkowych doświadczeń każdego dnia. Doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem działów personalnych zdobyła wcześniej pracując w grupie 
Empik Media & Fashion, najpierw jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń by po czasie zostać Menadżer działu szkoleń i rozwoju. Dzięki współpracy z EMF miała okazję 
współpracować z takimi markami jak: HUGO BOSS, ALDO, ESPRIT, MEXX, RIVER ISLAND, NEW LOOK. Kontakt z firmami międzynarodowymi pozwolił w sposób wyjątkowy wzbogacić 
wiedzę i doświadczenie w ramach branży retail, z których korzysta do dziś. Z racji swoich ukończonych studiów psychologicznych czerpie również w swojej pracy zawodowej ze 
zdobytych tam umiejętności przede wszystkim związanych komunikacją, budowaniem relacji, rozumieniem procesów grupowych. Jest zafascynowana Analizą Transakcyjną                                                                    
i Systemową Terapią Rodzin chyba przede wszystkim dlatego, że oba te podejścia psychologiczne zakładają, że każdy człowiek ma swój wartościowy potencjał i że zmiana jest możliwa 

Dominika Kotuła-Gibas, HR Manager - Blue Media 
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Politechnice Gdańskiej oraz controllingu 
personalnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo zajmuje się uszczęśliwianiem i dbaniem o dobrostan pracowników Blue Media pod względem 
psycho-i-fizycznym. Prywatnie stara się łączyć życie rodzinne z pasją do biegów średnio i długodystansowych. 

Małgorzata Jurkiewicz, HR Specialist - Blue Media 
Uważa, ze najważniejsze w życiu są relacje z ludźmi, i to wokół nich zbudowała swoja karierę zawodowa. Obywatelka świata, zamieniła Nowy Jork na Gdańsk a międzynarodowa 
korporacje na Sopocka firmę Blue Media gdzie od półtora roku jest specjalistką w dziedzinie rekrutacji, rozwoju pracowników i budowaniu relacji. Absolwentka Sopockiej Szkoły Wyższej 
i Metropolitan College w Nowym Jorku. Inspirują ją ludzie, sztuka i architektura. Miłośniczka podroży dalekich i bliskich.

Jacek Jaczyński, Head Of Human Resources - LOTTE Wedel Sp. z o.o.  
Zajmuje się tematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi od 20 lat. Przez osiem lat doradzał firmom w obszarze wynagrodzeń i zarządzania wynikami pracy, jako konsultant i 
menedżer w Neumann Management Institute oraz Arthur Andersen. Następnie pracował na kierowniczych stanowiskach Polsce i za granicą w Cadbury Wedel, Procter & Gamble oraz 
Grupie Żywiec. Od 2010 roku jest Dyrektorem Personalnym i Administracji w Lotte Wedel. Jest ekonomistą – absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W XIII EDYCJI Spotkania dla HR’owców? 

  (…) „W roku 2017 powalczysz o podwyżkę!” – brzmi jak pozytywnie i obiecująco  zapowiadający się 
horoskop?! Jednak to sama prawda. Rok 2017 jest zdecydowanie rokiem pracownika – większość 
zatrudnionych może liczyć w nowym roku na podwyżki. O pracę nie powinno być trudno, bo większość firm 
planuje zatrudniać, a nie zwalniać. A co za tam idzie? Pojawienie się przed pracodawcami nowych wyzwań. 
Rynek pracownika powoduje, że ludzie odważniej decydują się na zmianę miejsca pracy.  W związku z tym 
przeciwdziałanie rotacji w firmach stało się kolejnym zadaniem, z którym muszą zmierzyć się organizacje. 
Zdecydowanie warto temu przeciwdziałać, zarówno dla korzyści przedsiębiorców, jak i ich zespołów, 
wprowadzając istotne zmiany w dotychczasowej polityce personalnej biorąc pod lupę obszar wynagrodzeń 

jak i skuteczność rekrutacji.

Pojawiąjące się liczne hasła w mediach społecznościowych takie jak:

„Millenialsi tupnęli nogą i zmienili rynek pracy. Albo pracodawcy podniosą pensje, albo młode pokolenie 
wyjedzie z kraju” – źródło gazetaprawna.pl

„Dlaczego pracownicy odchodzą? – źródło gazetaprawna.pl

„2017 rokiem rywalizacji o pracowników” – źródło gazetaprawna.pl

„Rynek pracy 2016: Rekordowa liczba ofert. W wielu branżach to pracownicy dyktowali warunki”                                                          
– źródło gazetaprawna.pl

Wskazują wyraźnie, że czas na radykalne zmiany w strukturach Firm. Prawdopodobnie to bardzo dobry 
moment na przeanalizowanie swoich kluczowych obszarów obejmujących działania zarządzania 

personelem.

 17 i 18 Maja w warszawskim Hotelu Radisson Blu Centrum w gronie ekspertów, wieloletnich 
praktyków i przede wszystkim pasjonatów zarządzania zasobami ludzkimi będziemy dyskutować                                       
i wypracowywać skuteczne rozwiązania. W trakcie XIII edycji Spotkania HR’owców będziecie Państwo mieli 
do wyboru możliwość udziału w jednej z dwóch sekcji tematycznych: Wynagrodzenia i Systemy 
Motywacyjne oraz Skuteczne Metody Rekrutacyjne. Natomiast pierwszego dnia zaprosimy Państwa do 
udziału w jednej wspólnej sekcji, w trakcie której wezmą Państwo udział w interaktywnym warsztacie. 
Pierwszy dzień wydarzenia uwieńczymy wieczorną lampką wina, kontynuując nasze dyskusje i pogłębianie 

relacji w nieco mniej formalnej atmosferze.

 Spotkanie HR’owców organizowane przez BMS Group to bez wątpienia jeden z najważniejszych 
punktów w kalendarzu każdego, podążającego za trendami Praktyka. W cenionej przez Państwa od lat 
wyjątkowej, swobodnej i kameralnej formule porozmawiamy o bieżących problemach, nowościach w branży 

HR.

Do zobaczenia w Maju! 
Aleksandra Adamczyk

Dyrektor Działu Projektów 

 


