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Grywalizacja - nowa bestia na arenie HR.
Jak ją opanować?
spotkanie praktyków

Grywalizacja w rozwoju - spełnione marzenie HR-owca?

Fabuła czy wskaźniki? A może jedno i drugie? - kreacja fabuły i jej rola.

Rzeczywistość online a offline - jak to połączyć?

Jak utrzymać zaangażowanie w rozwój przez 18 miesięcy?

Bidon czy prezesowska podwózka – jak nagrody w grywalizacji kształtują 
zaangażowanie pracowników.

Gra jako narzędzie do promocji work-life balance?
Partner wydarzenia:

Hotel Bristol
Warszawa, 14 Listopada

Spotkanie

Arkadiusz Siechowicz, Partner Zarządzający - Westhill Consulting.
Konsultant organizacyjny, specjalizuje się w projektach z zakresu przywództwa i grywalizacji. Jeden z pionierów i najlepszych w Polsce 
ekspertów od grywalizacji rozwojowej. Ambasador międzynarodowej federacji GamFed na Polskę. Rozwija projekty szkoleniowe                      
w zaawansowanych obszarach budowania relacji z Klientami (np. CEM) i coachingu menedżerskiego. Certyfikowany coach – szkolił się           
w Richmond upon Thames College, a także w City Lit - Institute of Leadership and Management. Finalista ogólnopolskiego konkursu Mistrz 
Prezentacji, oraz dwukrotnie wyróżniony tytułem ‘Best Speaker’ w Olympians Toastmaster Club w Londynie. Od ponad 10 lat występuje 
na najważniejszych konferencjach branżowych. Pracował w Wielkiej Brytanii, m.in. na stanowisku Menedżera do spraw zarządzania 
potencjałem ludzkim i alokacji w międzynarodowej firmie informatycznej. Prowadzi warsztaty strategiczne i pracuje z zarządami 
największych polskich firm. Interim manager. Miłośnik TED, a także każdej idei wartej rozprzestrzeniania!

Maciej Zderkiewicz, Kierownik Wydziału Szkoleń Multimedialnych i Zarządzania LMS - Orange Polska
Kierownik Wydziału Cyfrowych Narzędzi Rozwoju w Orange. Właściciel biznesowy korporacyjnego LMS i Platformy Gamifikacyjnej                     
w Orange. Doświadczony learning manager skupiony na nowoczesnych technologiach, social collaboration oraz grywalizacji. Posiada 10 lat 
doświadczenia zarówno w szkoleniach jak i zarządzaniu zmianą. Opanował rozległą wiedzę na temat różnych metod szkoleniowych, 
procesów oraz najlepszych praktyk w prowadzeniu projektów. Posiada doświadczenie zarówno w powszechnych jak i nietypowych 
narzędziach do tworzenia treści. Jako menedżer brał udział w wielu międzynarodowych projektach związanych z wdrażaniem zmiany. 
Pasjonat nowoczesnych technologii oraz ich wykorzystania w procesie szkoleniowym i rozwojowym.

Grzegorz Blachowski,  Kierownik Działu Strategii i Projektów/Kierownik Działu PR - Grupa GPEC 
Lider z kilkunastoletnim doświadczeniem w mediach i komunikacji. Wcześniej dziennikarz i korespondent „Gazety Wyborczej”. Był 
rzecznikiem prasowym instytucji finansowych, a obecnie kieruje zespołami komunikacji i zarządzania projektami w Grupie GPEC, jednym      
z liderów sektora energetycznego na Pomorzu. Specjalizuje się w budowaniu wizerunków liderów oraz strategii komunikacyjnych dla firm. 
Jego pasją jest zrównoważony rozwój w biznesie oraz nowe technologie w komunikacji wewnętrznej. Jest absolwentem wydziału 
filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Rotterdam School of Management z dyplomem z zakresu administracji biznesu.

Justyna Bogdanowicz, Koordynator Zespołu Rekrutacji i Rozwoju Personalnego - Mostostal Warszawa S.A.
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Trenera Biznesu                    
i Zarządzanie Ludźmi w Firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związana z obszarem HR, 
początkowo w firmie branży ubezpieczeniowej, a od 10 lat w branży budowlanej. W Mostostalu Warszawa koordynuje projekty rozwojowe 
i rekrutacyjne na terenie całej Polski. Wspomaga kadrę menedżerską w doborze, adaptacji, rozwoju i ocenie pracowników, planuje                         
i koordynuje działania z zakresu employer brandingu. Pasjonatka rozwoju osobistego i pracy nad rozwojem innych. Pracuje z ludźmi                  
w oparciu o kompetencje, słucha, doradza i wspiera. 

Wojciech Komosa, Kierownik Zespołu Komunikacji - Eniro Polska Sp z o.o.
Kierownik ds. Komunikacji i PR w Eniro Polska. Od  20 lat związany z marketingiem, także B2B, skierowanym do małych i średnich 
przedsiębiorstw. Odpowiada za transformację marki Panorama Firm do mediów cyfrowych oraz zintegrowaną komunikację wszystkich 
pozostałych marek należących do Eniro Polska. Absolwent filologii polskiej (UMCS), miłośnik sportu, kulinariów i podróży. 

Mirosława Kaletka, Kierownik Zespołu Rozwoju Kompetencji - PKO Leasing S.A.
Menedżer, trener, coach. Od 20 lat funkcjonuje w strukturach sprzedaży, a ponad 10  lat na stanowiskach kierowniczych w branży 
finansowej. Obecnie zawodowo - Kierownik Zespołu Rozwoju Kompetencji w PKO Leasing SA.Współtwórca nowatorskiego Systemu 
Zarządzania Sprzedażą w PKO Leasing SA. Zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju 
menedżerów oraz wzrostu efektywności pracy zespołów. Entuzjastka zjawiska i roli HR Biznes Partner.
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PRELEGENCI

Arkadiusz Siechowicz, Partner Zarządzający - Westhill Consulting.
Konsultant organizacyjny, specjalizuje się w projektach z zakresu przywództwa i grywalizacji. Jeden z pionierów i najlepszych w Polsce 
ekspertów od grywalizacji rozwojowej. Ambasador międzynarodowej federacji GamFed na Polskę. Rozwija projekty szkoleniowe                      
w zaawansowanych obszarach budowania relacji z Klientami (np. CEM) i coachingu menedżerskiego. Certyfikowany coach – szkolił się           
w Richmond upon Thames College, a także w City Lit - Institute of Leadership and Management. Finalista ogólnopolskiego konkursu Mistrz 
Prezentacji, oraz dwukrotnie wyróżniony tytułem ‘Best Speaker’ w Olympians Toastmaster Club w Londynie. Od ponad 10 lat występuje 
na najważniejszych konferencjach branżowych. Pracował w Wielkiej Brytanii, m.in. na stanowisku Menedżera do spraw zarządzania 
potencjałem ludzkim i alokacji w międzynarodowej firmie informatycznej. Prowadzi warsztaty strategiczne i pracuje z zarządami 
największych polskich firm. Interim manager. Miłośnik TED, a także każdej idei wartej rozprzestrzeniania!

Maciej Zderkiewicz, Kierownik Wydziału Szkoleń Multimedialnych i Zarządzania LMS - Orange Polska
Kierownik Wydziału Cyfrowych Narzędzi Rozwoju w Orange. Właściciel biznesowy korporacyjnego LMS i Platformy Gamifikacyjnej                     
w Orange. Doświadczony learning manager skupiony na nowoczesnych technologiach, social collaboration oraz grywalizacji. Posiada 10 lat 
doświadczenia zarówno w szkoleniach jak i zarządzaniu zmianą. Opanował rozległą wiedzę na temat różnych metod szkoleniowych, 
procesów oraz najlepszych praktyk w prowadzeniu projektów. Posiada doświadczenie zarówno w powszechnych jak i nietypowych 
narzędziach do tworzenia treści. Jako menedżer brał udział w wielu międzynarodowych projektach związanych z wdrażaniem zmiany. 
Pasjonat nowoczesnych technologii oraz ich wykorzystania w procesie szkoleniowym i rozwojowym.

Grzegorz Blachowski,  Kierownik Działu Strategii i Projektów/Kierownik Działu PR - Grupa GPEC 
Lider z kilkunastoletnim doświadczeniem w mediach i komunikacji. Wcześniej dziennikarz i korespondent „Gazety Wyborczej”. Był 
rzecznikiem prasowym instytucji finansowych, a obecnie kieruje zespołami komunikacji i zarządzania projektami w Grupie GPEC, jednym      
z liderów sektora energetycznego na Pomorzu. Specjalizuje się w budowaniu wizerunków liderów oraz strategii komunikacyjnych dla firm. 
Jego pasją jest zrównoważony rozwój w biznesie oraz nowe technologie w komunikacji wewnętrznej. Jest absolwentem wydziału 
filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Rotterdam School of Management z dyplomem z zakresu administracji biznesu.

Justyna Bogdanowicz, Koordynator Zespołu Rekrutacji i Rozwoju Personalnego - Mostostal Warszawa S.A.
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Trenera Biznesu                    
i Zarządzanie Ludźmi w Firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związana z obszarem HR, 
początkowo w firmie branży ubezpieczeniowej, a od 10 lat w branży budowlanej. W Mostostalu Warszawa koordynuje projekty rozwojowe 
i rekrutacyjne na terenie całej Polski. Wspomaga kadrę menedżerską w doborze, adaptacji, rozwoju i ocenie pracowników, planuje                         
i koordynuje działania z zakresu employer brandingu. Pasjonatka rozwoju osobistego i pracy nad rozwojem innych. Pracuje z ludźmi                  
w oparciu o kompetencje, słucha, doradza i wspiera. 

Wojciech Komosa, Kierownik Zespołu Komunikacji - Eniro Polska Sp z o.o.
Kierownik ds. Komunikacji i PR w Eniro Polska. Od  20 lat związany z marketingiem, także B2B, skierowanym do małych i średnich 
przedsiębiorstw. Odpowiada za transformację marki Panorama Firm do mediów cyfrowych oraz zintegrowaną komunikację wszystkich 
pozostałych marek należących do Eniro Polska. Absolwent filologii polskiej (UMCS), miłośnik sportu, kulinariów i podróży. 

Mirosława Kaletka, Kierownik Zespołu Rozwoju Kompetencji - PKO Leasing S.A.
Menedżer, trener, coach. Od 20 lat funkcjonuje w strukturach sprzedaży, a ponad 10  lat na stanowiskach kierowniczych w branży 
finansowej. Obecnie zawodowo - Kierownik Zespołu Rozwoju Kompetencji w PKO Leasing SA.Współtwórca nowatorskiego Systemu 
Zarządzania Sprzedażą w PKO Leasing SA. Zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju 
menedżerów oraz wzrostu efektywności pracy zespołów. Entuzjastka zjawiska i roli HR Biznes Partner.
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multikanałowość w cc

W lutym 2017 roku miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu na temat „NIESTANDARDOWE PODEJŚCIE DO OCENY 
PRACOWNICZEJ” organizowanym przez BMS Group. Po pierwsze to wspaniale, że BMS organizuje spotkania nie tylko 
podążające za trendami, ale także je wyprzedza, ponieważ w dzisiejszej rzeczywistości zespoły HR mają przed sobą 
szczególną misję transformacji swoich kluczowych procesów. Prelegenci byli doświadczeni i inspirująco opowiadali o 
swoim podejściu do tematu. Spotkanie charakteryzowało się kameralną i miłą atmosferą, a co za tym idzie otwartością i 
szczerością pomiędzy uczestnikami. Organizacja spotkania stała na wysokim poziomie, kontakt z przedstawicielami firmy 
BMS również był bardzo satysfakcjonujący. Szczerze polecam warsztaty organizowane przez firmę BMS Group.

Beata Nowacka, Oberthur Technologies R&D Poland 

Referencje

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

Grywalizacja - nowa bestia na arenie HR  - Jak ją 
opanować? Kilka porad doświadczonego pogromcy.
• Na jakie tereny HR zapuszcza się obecnie 

grywalizacja? Gdzie radzi sobie najlepiej?
• Przyjazne uczenie czy tresura zachowań? 
• Ok, chcę zaprosić grywalizację do mojej firmy            

- ale na jak długo? 
• Młodzi to kupią, ale co z tymi bardziej dorosłymi?
• Show me the money - czyli zarząd chce widzieć 

wyniki. 
• Grywalizacja w rozwoju - spełnione marzenie 

HR-owca?
Arkadiusz Siechowicz, Partner Zarządzający              
- Westhill Consulting

Ewolucja gamifikacji w Orange - od dedykowanych 
kampanii do wewnętrznej platformy.
• Różne zastosowania, czyli doświadczenia Orange.
• Efektywne i efektowne narzędzie, czyli rezultaty        

i opinie.
• Lessons Learned - czyli o czym warto pamiętać.
• Nowy model działania, czyli dlaczego 

zainwestowaliśmy w wewnętrzną platformę.
• Od potrzeby biznesowej do rozwiązania, czyli dziś    

i jutro projektów gamifikacyjnych w Orange.
Maciej Zderkiewicz, Kierownik Wydziału Szkoleń 
Multimedialnych i Zarządzania LMS - Orange 
Polska

Przerwa na kawę

9:15

9 :45

GRA i BUCZY – czyli jak budować zaangażowanie 
pracowników w aspirującym turkusie.
• Gra jako narzędzie do promocji postaw 

prozdrowotnych i z zakresu work life balance wśród 
pracowników.

• Bidon czy prezesowska podwózka – jak nagrody    
w grywalizacji kształtują zaangażowanie 
pracowników.

• Gracze współtwórcami gry – wyzwalanie 
motywacji do gry.

• Wartości i kontrola? – czyli co powinno być bazą    
do wdrożenia udanej grywalizacji

Grzegorz Blachowski, Kierownik Działu Strategii i 
Projektów/Kierownik Działu PR - Grupa GPEC 

Lunch

Menedżer przyszłości buduje Miasta 
• Założenia projektu Miasto Rozwoju.
• Aby praca stała się zabawą.
• Rzeczywistość online a offline.
• Szefowie lajkują. 
• Obiad z członkiem zarządu?
Justyna Bogdanowicz, Koordynator Zespołu 
Rekrutacji i Rozwoju Personalnego - Mostostal 
Warszawa S.A.

Przerwa na kawę

11:00

13:00

14:00

8:30 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa, zapoznanie uczestników z programem wydarzenia.

10:45

12:00
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Podczas „Warsztatu dla HR – dodaj skrzydeł swoim HR’owcom”, które odbyło się dnia 7 marca 2017 r. była 
ciekawa  tematyka,  interesujące  dyskusje  i  inspirujące  rozwiązania.  W  tego  typu warsztatach miałam 
przyjemność uczestniczyć po raz pierwszy i nie zawiodłam się. Wydarzenie  zostało  bardzo  profesjonalnie  
zorganizowane.   Cenna  wymiana doświadczeń  między  uczestnikami  i  prelegentami,  była  ogromnym  
plusem warsztatów i z pewnością zaowocuje. Gorąco polecam!

Jagoda Piechocka, Verita HR, Rekruter B
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Kto się boi Krystiana Cienia? Grywalizacja organizacji sprzedażowej.
• Jak wybrać, żeby wygrać ?  - o procesie wyboru dostawcy rozwiązania, 

ustawieniu KPI, przekonaniu managerów sprzedaży.
• Fabuła czy wskaźniki? A może jedno i drugie?  Kreacja fabuły i jej rola.                    

Co napędza entuzjazm i aktywność sprzedaży?
• Platforma grywalizacyjna to nie "samograj".
   Jak ogłosić projekt? - teasery, kanały komunikacji wewnątrz i na zewnątrz 

platformy. Podtrzymywanie zainteresowania, przebieg rywalizacji, specyfika 
działu sprzedaży.                      

• "Pokażcie to na liczbach" czyli wyniki.
Wojciech Komosa, Kierownik ds. Komunikacji i PR - Eniro Polska.

Przerwa na kawę

Blaski i cienie Drogi Rozwoju
• Jak połączyć Akademię Menedżera i Akademię Sprzedaży? 
• Jak utrzymać zaangażowanie w rozwój przez 18 miesięcy? 
• Jak połączyć w spójną całość wydarzenia szkoleniowe dziejące się w różnym 

czasie i miejscu?
• Jak połączyć w jedną fabułę różne wydarzenia, dziejące się w różnym czasie             

i w różnej formie?
• Jak reagować na duże zmiany organizacyjne w czasie projektu?
• Jak połączyć działania offline z online?
• Jak zaangażować przełożonych w rozwój podwładnych?
Mirosława Kaletka, Kierownik Zespołu Rozwoju Kompetencji - PKO Leasing S.A.

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek.

14:15

15:15

16:30

15:30


