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EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE 
ZMIANĄ W ORGANIZACJI
wypracujmy wspólnie gotowe rozwiązania!

Azymut sukces!

    Człowiek w centrum zmiany 

        Strategia HR 360 stopni

           Budowanie Kultury organizacyjnej w trakcie i po fuzji                              Patron medialny:

               Samba i marsz na dzień dobry

                   Czy Zarząd znalazł się  między młotem a kowadłem?

                       3…2…1… start do sukcesu!

Hotel Sheraton,
Warszawa, 13-14 Września

Spotkanie Biznesowe

case studies

Marta Woźniak, Dyrektor Departamentu Projektowania Rozwoju i Szkoleń – Provident 
Ma 12- letnie doświadczenie w obszarze HR w międzynarodowych firmach z branży finansowo – ubezpieczeniowej. Karierę zawodową 
zaczynała w ING Nationale Nederlanden Polska S.A. Odpowiadała również za wdrożenie i rozwój nowej linii biznesowej w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi w Deutsche Bank PBC S.A. Obecnie w Provident Polska w Pionie Zasobów Ludzkich. Od 2009r 
odpowiadała za różne obszary: od personalnego, wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, budowanie i wdrażanie strategii rekrutacji                            
i rozwoju pracowników i doradców poprzez realizację dużych projektów międzynarodowych w obszarze szkoleń i rozwoju. Wdraża w życie 
i promuje zrównoważone podejście do pracy – koncentrując się na realizacji celów biznesowych, jednocześnie dba o budowanie 
pozytywnych relacji z pracownikami. Nastawiona na ciągły rozwój – z pasją angażuje się w nowe zadania i projekty. Absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia socjolog. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Nauk 
Społeczno – Ekonomicznych.

Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny - Grupa Oknoplast
Z  obszarem HR związana jest  od roku 2010. Swoją karierę zawodową zaczynała od doradztwa personalnego, przez okres 6 lat zarządzała 
procesami HR w  firmie produkcyjno- dystrybucyjnej Grupie Kolastyna, pełniła rózniez  funkcję  Dyrektor Personalnego  w Grupie FoodCare,. 
Od 2011 roku związana jest z branżą okołobudowlaną - rozwijała procesy  HR w firmie Valvex, a obecnie jako Dyrektor Personalny  
zarządza polityką personalną w Grupie Oknoplast. W tym czasie miała okazję zdobyć doświadczenie w  kreowaniu  polityki  personalnej 
firm, przygotowaniu  i wdrożeniu  wielu projektów z zakresu HR: systemów  premiowych  dla działów sprzedaży oraz działów 
produkcyjnych, systemów  motywacyjnych  opartych  na zarządzaniu przez cele, systemów  ocen pracowniczych , planowaniu  ścieżek 
kariery, zarzadzaniu talentami, wdrożeniu systemów rozwojowych.  Była odpowiedzialna za projekt wdrożenia wartościowania stanowiska 
pracy a następnie przeprowadzenia i wdrożenia siatek płac oraz systemów pozafinansowych. Prowadziła procesy rekrutacyjne na 
większość stanowisk szczebla menedżerskiego oraz specjalistycznego. Brała również udział w operacyjnych działaniach przy fuzji dwóch 
firm, negocjacjach układu zbiorowych oraz zarządzaniu procesami zmian. Kieruje się zasadą, że w firmie pracownicy powinni identyfikować 
się z jej wartościami i misją i strategią  rozumieć ją i realizować w codziennej pracy. Jest  zorientowana na szukanie rozwiązań i osiąganie 
celów, budowanie atmosfery zaufania, gdzie głównymi wartościami jest odpowiedzialność . 

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

Monika Waligóra, Change Manager - DHL Express (Poland)
Monika Waligóra jest doświadczonym i kompetentnym menedżerem, umiejętnie wykorzystującym swoją wiedzę w codziennej pracy                          
i potrafiącym przekazywać ją innym. W ciągu blisko 30 letniej kariery zawodowej zdobywała doświadczenie menedżerskie w obszarach 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz Komunikacji i PR. Posiada rozległe kompetencje w zakresie inicjowania i wdrażania zmian 
organizacyjnych, strukturalnych,  świadomościowych i kulturowych, a także prowadzenia projektów i badań konsumenckich. Pracując                          
z różnymi generacjami pracowników niezmiennie inspiruje do podejmowania działań wychodzących poza standardy. Od 20 lat związana       
z DHL Express (Poland), obecnie na stanowisku Change Managera odpowiada za procesy związane z zarządzaniem zmianami, skupiając 
się na przeprowadzaniu ludzi przez proces zmian, zarówno tych mniejszych jak i dużych strukturalnych, obejmujących swoim zasięgiem 
całą organizację. Prywatnie pasjonatka dalekich, muzycznych podróży, praktykująca wegetarianka i miłośniczka wysokich szpilek. 
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kompetencjami Pracowników w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Mariusz Kunda, Dyrektor HR - Bakalland
Prawnik, MBA. Podyplomowe studia marketingu. Zrealizował procesy restrukturyzacji i optymalizacji w  Praxair, Agros Fortuna, Pliva, czy 
Mieszko. Zarządzał rekonstrukcją przedsiębiorstw “po-państwowych” oraz integracją  operacyjną w wyniku fuzji kapitałowych. 
Projektował i rozwijał zespoły sprzedażowe. Zarządzał zmianą. Projektował procesy i systemy zarządzania organizacjami, dokonywał 
wdrożeń i re-engineeringu. Od początku 2015 roku w Grupie Kapitałowej Bakalland.

Robert Żelewski, Dyrektor HR, członek zarządu - McCormick Polska 
Dyrektor personalny i członek zarządu  w firmie McCormick Polska odpowiedzialny także za BeNeLux. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora 
personalnego w PGE Polska Grupa Energetyczna SA a także dyrektora zarządzającego ds. HR w firmie Animex. Był również dyrektorem ds. 
personalnych w Starwoodhotels: Sheraton Warsaw Hotel & Towers i The Westin Warsaw Hotel oraz był dyrektorem ds. personalnych sieci 
hoteli Starwood w Polsce, Chorwacji, Bułgarii, Albanii i Rosji. Pracował również jako dyrektor personalny w Multisoft S.A., gdzie był 
odpowiedzialny za Polskę i Czechy. Ukończył Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim a następnie studia podyplomowe z zarządzania 
zasobami ludzkimi w organizacji na SGH. Wykształcenie uzupełniają kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi i zarządzania firmą m.in w INSEAD, Francja; Management Center Europe, Belgia; Cornell University, Stany Zjednoczone. Ekspert 
zarządzania zasobami ludzkimi, wykładowca na studiach podyplomowych i MBA, coach i mentor kadry zarządzającej.

Joanna Rajczykowska, Menedżer ds. Komunikacji  wewnętrznej i Rozwoju Pracowników - Bank BPH
W Grupie kapitałowej GE pracuje od ponad 10 lat, aktualnie w Banku BPH na stanowisku Menedżera ds. Komunikacji Wewnętrznej                              
i Rozwoju Pracowników jest odpowiedzialna za realizację strategii komunikacji i planowanie działań rozwojowych dla pracowników oraz 
działalność GE Women’s Network. Ukończyła Komunikację Medialną na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie studiuje „Employer 
Branding” na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Izabela Gogel, HR Manager - Bank BPH
Z wykształcenia psycholog, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze miękkiego HR zdobyte w instytucjach finansowych. 
Wspiera w wyzwaniach biznesowych kadrę zarządzającą dostarczając rozwiązań z zakresu motywacji, zaangażowania, coachingu, prawa 
pracy. Aktualnie pełni funkcję HR Menedżera w Banku BPH, wcześniej związana m.in. z grupą kapitałową Nordea. 
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ŚRODA | 13 września

 “Wartościowe spotkanie w gronie praktyków HR, poszerzające wiedzę nt. rozwiązań                     
i narzędzi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi implementowanych w rzeczywistości 
organizacyjnej, uwzględniających specyfikę danej firmy i branżowość. Przyjazna, warsztatowa 
formuła spotkania, stwarzająca możliwość wymiany opinii, wzajemnej współpracy i inspiracji. 
Świetna organizacja konferencji, na którą złożyła się wzorcowa komunikacja wydarzenia                             
i przyjazne miejsce spotkania. Bardzo dziękuję za te wspólne dwa dni”.

Jolanta Bartkowiak-Stawska, Orange
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10:00  Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Człowiek w centrum zmiany. Jak skutecznie 
przeprowadzić dużą zmianę w organizacji?
•W chaosie zmiany – jak przygotować pracowników 
na nowe wyzwania
•Program rozwojowy jako katalizator zmiany
•O czym warto pamiętać inwestując w zmianę – 
nauka płynąca z doświadczenia
Marta Woźniak, Dyrektor Departamentu 
Projektowania Rozwoju i Szkoleń – Provident 

Przerwa na kawę

Azymut sukces – strategia firmy a strategia HR
•Dlaczego strategia jest  potrzebna ? 
•Strategia a zaangażowanie pracowników 
•Czy wartości są ważne ?
•4 role lidera 
•Strategia  HR 360 stopni 
•Co się udało ? 
•Czas pierwszych podsumowań 
Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny - Grupa 
Oknoplast

Przerwa na lunch

10:15

11:15

11:30

Zarządzanie zmianą w kontekście transformacji 
cyfrowej przedsiębiorstw
•Zmiana kultury organizacyjnej głównym wyzwaniem 
ery digitalizacji
•Nowe narzędzia współpracy i komunikacji oraz 
metody zaangażowania w nie pracowników
•Różnice pokoleń i szybkości adopcji nowych 
technologii – mentoring cyfrowy
•Komunikacja zmian w sposobach pracy oraz 
procesach wewnętrznych. Jak robić to skutecznie?

 •Wdrożenie nowoczesnych narzędzi pracy – jak 
maksymalizować wartość tworzoną przez 
technologie mobilne dla przedsiębiorstwa                                        
i pracowników
Maksymilian Pawłowski, Manager Komunikacji 
Korporacyjnej - Leroy Merlin

Przerwa na kawę

Czy warto zarządzać zmianą, skoro ona i tak się 
wydarzy?
•Change Manager – konieczność czy fanaberia?
•Elementy zmiany – czym warto się zająć, a co 
pozostawić biegowi spraw?
•Grupy docelowe – kim warto się zająć i kto zajmie 
się sobą sam?
•Delegowanie zmiany – kto przeprowadza zmianę a 
kto jest z niej rozliczany?
•Emocje w zmianie – wyciszać emocje czy je 
pobudzać?
•Efektywna zmiana – przydał się Change Manager 
czy dalibyśmy sobie radę bez niego?
Monika Waligóra, Change Manager - DHL Express 
(Poland)

Planowane zakończenie I dnia
Wspólna integracja :) 

13:30

14:30

14:45

9:30  SESJA NETWORKINGOWA. Poznajmy się! 

12:30

15:45
19:00



CZWARTEK | 14 września

 “Bardzo pozytywnie oceniam udział w warsztacie „Dodaj skrzydeł swoim HR\’owcom” w dniach 7-8 marca 
2017 r. Ciekawa tematyka, perfekcyjne przygotowanie warsztatu od strony organizacyjnej oraz stworzenie 
przestrzeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w gronie ekspertów HR to wyróżniające się atuty warsztatu. Bardzo 
dziękuję za inspirujące spotkanie i do zobaczenia na kolejnym warsztacie. Jeszcze raz dziękuję za nieszablonową 
opiekę nad uczestnikami”.

Diana Dobrowolska, Tesco

Zarządzanie zmianą w kontekście transformacji 
cyfrowej przedsiębiorstw
•Zmiana kultury organizacyjnej głównym wyzwaniem 
ery digitalizacji
•Nowe narzędzia współpracy i komunikacji oraz 
metody zaangażowania w nie pracowników
•Różnice pokoleń i szybkości adopcji nowych 
technologii – mentoring cyfrowy
•Komunikacja zmian w sposobach pracy oraz 
procesach wewnętrznych. Jak robić to skutecznie?

 •Wdrożenie nowoczesnych narzędzi pracy – jak 
maksymalizować wartość tworzoną przez 
technologie mobilne dla przedsiębiorstwa                                        
i pracowników
Maksymilian Pawłowski, Manager Komunikacji 
Korporacyjnej - Leroy Merlin

Przerwa na kawę

Czy warto zarządzać zmianą, skoro ona i tak się 
wydarzy?
•Change Manager – konieczność czy fanaberia?
•Elementy zmiany – czym warto się zająć, a co 
pozostawić biegowi spraw?
•Grupy docelowe – kim warto się zająć i kto zajmie 
się sobą sam?
•Delegowanie zmiany – kto przeprowadza zmianę a 
kto jest z niej rozliczany?
•Emocje w zmianie – wyciszać emocje czy je 
pobudzać?
•Efektywna zmiana – przydał się Change Manager 
czy dalibyśmy sobie radę bez niego?
Monika Waligóra, Change Manager - DHL Express 
(Poland)

Planowane zakończenie I dnia
Wspólna integracja :) 

Budowanie Kultury organizacyjnej w trakcie i po 
fuzji czyli skoncentrowani na wynikach:
•Samba i marsz na dzień dobry
•Pułapki podręczników czyli czy warto mieszać 
powietrze?
•Czy Zarząd znalazł się  między młotem a kowadłem, 
czyli czego potrzebują akcjonariusze a czego 
pracownicy?
•3…2…1… start do sukcesu!
Mariusz Kunda, Dyrektor HR - Bakalland 

Przerwa na kawę

Jak wciągnąć pracowników na pokład zmiany? 
•HR – rewizja procesów, działania komunikacyjne i 
rozwojowe 
•Zarząd Banku – zdefiniowanie kierunków 
strategicznych i uzyskanie buy-in po stronie 
pracowników
•Pracownicy – jak sprawić, żeby byli zaangażowani w 
zmianę, mieli poczucie wpływu na firmę i wspólnie z 
nami wyznaczali kierunki działania 
•Otoczenie zewnętrzne – wypracowanie nowego 
modelu  współpracy z klientami, regulatorami, 
związkami zawodowymi i innymi partnerami 
biznesowymi
Joanna Rajczykowska, Menedżer ds. Komunikacji 
Wewnętrznej i Rozwoju Pracowników;
Izabela Gogel, HR Manager  - Bank BPH

Przerwa na lunch

9:30

10:30

10:45

Skuteczne zarządzanie trudną zmianą -  
Restrukturyzacja
• Najlepsze praktyki zarządzania trudną zmianą                       
w oparciu o doświadczenia, 3 studia przypadku:
- likwidacja działu sprzedaży
- zamknięcie dużej części produkcji w zakładzie 

produkcyjnym
- przejście z dystrybucji wewnętrznej na zewnętrzną
•Określenie celu i zakresu zmian
•Plan zmian i plan komunikacji
•Aktywowanie głównych akcjonariuszy
•Motywacja w czasie restrukturyzacji
•2 grupy: jedni odchodzą, inni zostają, jak nimi 
zarządzać?
•Kluczowe elementy sukcesu
Robert Żelewski, Dyrektor HR, Członek Zarządu - 
McCormick Polska S.A.

Planowane zakończenie spotkanie, wręcznie 
certyfikatów, wymiana wizytówek 

12:45

13:45

9:00  Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

11:45


