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PRELEGENCI

dr Krzysztof Hus, Dyrektor Zarządzania Kapitałem Ludzkim - Węglokoks

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim WĘGLOKOKS S.A. w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS, adiunkt w Katedrze Prawa
i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe – prawo pracy, dialog społeczny. Posiada
wieloletnie doświadczenie praktyczne, dydaktyczne jak i pisarskie w ww. zakresie. Mediator w sporach zbiorowych związków zawodowych
z pracodawcami. Wieloletni ekspert NSZZ „Solidarność”. Doradca w korporacjach ponadnarodowych.

Arkadiusz Sobczyk, Partner Zarządzający - Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, partner zarządzający w Kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy. Profesor zwyczajny
w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek komisji kodyfikacyjnej prawa pracy. Przewodniczący
Zespołu ds. Opracowania Kodeksu Pracy. Stypendysta kilku zachodnioeuropejskich uniwersytetów. Autor ponad 120 publikacji z zakresu
prawa pracy, w tym redaktor naukowy komentarza do kodeksu pracy, monografii dotyczącej czasu pracy, rozwiązywania umów, telepracy
Były sędzia orzekający. Wielokrotnie nominowaną w rankingach krajowych i międzynarodowych. W najnowszym rankingu Chambers and
Partners wyróżniony jako Eminent Lawyer Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk w swej praktyce jest uczestnikiem wielu dużych projektów
związanych z negocjowaniem pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, przejmowaniem
zakładów pracy, zwolnień grupowych, outsourcingu, zatrudnienia tymczasowego itp. Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk jest również
konsultantem i ekspertem czasopism fachowych oraz znanym szkoleniowcem.

Marta Górak-Kopeć, Dyrektor Personalny – Członek Zarządu - PZM Mielec

Odpowiedzialna za kreowanie polityki personalnej firmy PZL Mielec a Sikorsky Company (Grupa Lockheed Martin). Absolwentka Filologii
Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu – Maastricht School of Management o kierunku Zarządzanie Firmą
i Polityka Przedsiębiorstw. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania personelem w firmach: FMCG, motoryzacyjnej,
dóbr przemysłowych a obecnie w branży lotniczej. Realizowała wiele projektów z zakresu zarządzania Zasobami Ludzkimi, zarówno
w zakresie programów rozwojowych, budowania relacji z organizacjami pracowniczymi jak i wdrożeń z obszaru wynagrodzeń i świadczeń.
Zaliczyć do nich można między innymi projekty: zarządzania talentami, budowania ścieżek karier, międzynarodowe programy stażowe,
wdrażania zmian kulturowych i budowania zaangażowania pracowników, kształtowania systemów wynagradzania i motywowania
w oparciu o wyniki firmy, projektowania i wdrażania programów rozwojowych i planów sukcesji dla kluczowych grup pracowników.
W ramach swojej odpowiedzialności i zadań odpowiedzialna również za budowanie partnerskich relacji i współpracy z organizacjami
związkowymi.

Grzegorz Pawłowski, Dyrektor ds. Prawnych i Korporacyjnych - DCT Gdańsk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praktyk zajmujący się prawem cywilnym,
handlowym i korporacyjnym w działalności gospodarczej i inwestycyjnej przedsiębiorstw z uwzględnieniem relacji pracowniczych.
W ramach działalności zawodowej zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa korporacyjnego oraz prawno-finansowego procesu
inwestycyjnego spółki. Odpowiedzialny także za kompleksowe procedury zakupowe, jak również maksymalizację absorpcji finansowania
bezzwrotnego oraz minimalizację ryzyk biznesowych związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Bierze udział w reprezentowaniu
DCT Gdańsk w kontaktach zewnętrznych z mediami oraz prowadzeniu aktywnych działań i budowaniu partnerstwa w zakresie
odpowiedzialności społecznej (CSR). Odpowiada za budowanie i podtrzymywanie relacji z organizacjami biznesowymi i stowarzyszeniami
branżowymi, a także związkami zawodowymi. Prowadził po stronie pracodawcy rokowania z organizacją związkową w ramach sporu
zbiorowego oraz skuteczne negocjacje zakończone podpisaniem zakładowego układu zbiorowego pracy. Publikuje w czasopismach
branżowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i unijnego.

Mirosław Wójcik, Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Polska Spółka Gazownictwa

Ekonomista, Doktorant w Instytucie nauk Ekonomicznych PAN. Od kilkunastu lat ściśle związany z obszarem strategicznego HR oraz
controllingu personalnego w dużych organizacjach. Posiada uprawnienia kontrolera finansowego, a w swojej karierze zajmował się między
innymi zagadnieniami restrukturyzacji kosztów pracy i zatrudnienia, modeli motywacyjnych oraz systemów wynagrodzeń. Obecnie z-ca
Dyrektora HR w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar strategii HR, controllingu personalnego, compensation &
benefits oraz płac. Planuje i nadzoruje realizację polityki personalnej w Spółce.

Magdalena Stachowicz, Główny Specjalista ds. Prawno-Pracowniczych - Polska Spółka Gazownictwa

Adwokat, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku kariery zawodowej związana z obszarem relacji społecznych w firmach
branży energetycznej. Obecnie zajmuje się zagadnieniami Prawno-Pracowniczymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Odpowiada za
bieżącą współpracę z partnerami społecznymi, proponuje i przygotowuje propozycje zmian w wewnątrzzakładowym prawie pracy, planuje
i nadzoruje procesy komunikacyjne z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce. Posiada bogate doświadczenie z zakresu
negocjacji i uzgodnień regulacji z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

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

ŚRODA| 11 października

9:00 ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA
9:30 Przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

9:45 “Partnerstwo

w dialogu” – rozwój współpracy
z zakładową organizacją związkową w DCT Gdańsk

na przykładzie PZL Mielec

•Kim jestem – doświadczenia we współpracy ze związkami
zawodowymi

•Uzwiązkowienie i statystyki związkowe DCT Gdańsk
•Ewolucja dialogu i droga do współpracy

•Statystyki związkowe PZL

a.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

•Historia transformacji współpracy

b.Spór zbiorowy

•Przykłady projektów 2015 - 2017

c.Porozumienia i benefity

a.Restrukturyzacja

d.Bieżące relacje
Grzegorz Pawłowski, Dyrektor
Korporacyjnych - DCT Gdańsk

13:00 „Za horyzontem” - współpraca z partnerami społecznymi

ds.

Prawnych

i

b.Porozumienie płacowe dwuletnie
c.Wdrożenie benefitów
d.Wsparcie dla działań biznesowych
Marta Górak-Kopeć, Dyrektor Personalny – Członek
Zarządu - PZL Mielec

10:45 Przerwa na kawę
11:00 Pracodawca a związki zawodowe – przeciwnicy czy
partnerzy

14:00 Przerwa na kawę

•Przedsiębiorstwo a zakład pracy.
•Związek zawodowy i pracodawca – współzarządzanie
zakładem; przedsiębiorca - zarządzanie przedsiębiorstwem

14:15 Finansowanie działalności związków zawodowych i
pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowników

•Związek zawodowy, zakładowa organizacja związkowa –
uporządkowanie pojęć

•Obowiązki pracodawcy w zakresie dofinansowania
działalności przedstawicielstw pracowników w praktyce

•Granice uprawnień związkowych

•Dofinansowanie działalności przedstawicielstw
pracowników – przykłady

•Praktyczne aspekty ochrony nadużyciom związków
zawodowych w sprawach indywidulanych
•Praktyczne aspekty przeciwdziałania nadużyciom
związków zawodowych w sprawach zbiorowych na
przykładzie sporów zbiorowych
•Problem delegata związkowego w projekcie zmian do
kodeksu zbiorowego prawa pracy (w zakresie informacji
upublicznionych)
Arkadiusz
Sobczyk,
Partner
Zarządzający
Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy

12:00 Przerwa na lunch

-

•Ujęcie budżetowe wydatków związanych z
finansowaniem i dofinansowaniem działalności
przedstawicielstw pracowników
•Wnioski de lege ferenda
Krzysztof Hus, Dyrektor ds. Zarządzania Kapitałem
Ludzkim - Węglokoks

15:15 Zarządzanie Zmianą w świetle sprzecznych interesów
Zarządu Spółki i Zakładkowych Organizacji Związkowych
•Potrzeba globalnych zmian - Reengineering Spółki
•Związki Zawodowe jako interesariusze zmiany
•Miecz vs. gałązka oliwna - wybór strategii negocjacyjnej
•Proces negocjacyjny – opis przypadku
•Sukces negocjacyjny czyli najłatwiejsze za nami
•Utrzymanie systemu – model współpracy
Mirosław Wójcik, Z-ca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi; Magdalena Stachowicz Polska Spółka Gazownictwa
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“W dniu 16 marca 2016 roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu
biznesowym „HR Business Partner w organizacji” zorganizowanym przez firmę BMS
Polska.Tematyka spotkania spełniła moje wszystkie oczekiwania. Prelegentami były osoby
z bogatym doświadczeniem i wyróżniały się szeroką wiedzą z prezentowanej tematyki.
Organizator zadbał o doskonałą atmosferę spotkania i o najdrobniejsze szczegóły, które miały
wpływ na ogólny jego odbiór. Organizator był wrażliwy na wszystkie potrzeby uczestników
i reagował na nie. Wszystkim osobom zainteresowanym tematyką i obszarem HR polecam
wzięcie udziału spotkaniach organizowanych przez BMS Group”.
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Referencje

16:15 Planowane zakończenie spotkania

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W DYSKUSJI PRAKTYKÓW?
Kooperacja i próby budowania relacji z partnerami społecznymi na terenie organizacji, nadal budzą wiele
kontrowersji, przysparzając niekiedy wiele problemów pracodawcom. Słuszność obopólnych relacji
pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, może wymagać nie tylko znajomości przepisów prawa,
ale również utworzenia spójnej i klarowanej strategii współpracy. Kluczowym wyzwaniem w obszarze
zbudowania skutecznej linii współpracy firmy ze stroną społeczną, jest niewątpliwie przeprowadzenie
konkretnych negocjacji ze związkami zawodowymi.
Jeżeli nie chcecie Państwo aby hasło „destrukcyjne działanie związków zawodowych” dotyczyło Państwa
organizacji, prawdopodobnie słusznym będzie dołączenie do tegorocznej wymiany doświadczeń między
praktykami. Wspólna refleksja nad pozytywną współpracą ze związkami zawodowymi może pozwolić
jeszcze lepiej zaplanować i poprowadzić z nimi dialog, a przede wszystkim poprawić skuteczność w
zapobieganiu sytuacji konfliktowych.
Zapraszam serdecznie do rezerwacji miejsc. Ich liczba jest ściśle ograniczona, abyśmy mogli zapewnić
komfort rozmowy dbamy o kameralną atmosferę.
Aleksandra Adamczyk
Dyrektor Działu Projektów

Na warsztacie spotkacie Państwo
przedstawicieli branż:
•Ubezpieczeniowej
•FMCG
•Bankowości
•Firm windykacyjnych
•Nieruchomości
•Kancelarii Prawnych
•Farmaceutycznej
•Energetycznej
•Telekomunikacyjnej
•Budowlanej
•IT

Spotkanie dedykowane jest do:
•Dyrektorów, Managerów, Kieroników ds.:
Zarządzania Zasobami Ludzkmi, Personalnych, Kadr,
Współpracy ze Związkami Zawodowymi, Administracyjnych
Prawnych, Relacji Pracowniczych, Dialogu Społecznego,
Strategii Personalnej

“W dniu 12.06.2016 miałam przyjemność wzięcia udziału w „Spotkaniu HR-owców” sekcja –
Rekrutacja. Wystąpienia prelegentów były zajmujące a forma ich prezentacji sprzyjała wymianie
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 serdecznie
polecam tę formę rozszerzania wiedzy”.
Magda Jankowiak, Credit Agricole

