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Różnorodność w służbie innowacji
Jak wykorzystać zróżnicowanie wśród pracowników 
żeby zwiększyć efektywność organizacji?

Jak innowacje wiążą się z różnorodnością - Magiel Kreatywny

Zatrudnianie i onbaording cudzoziemców – potrzeba trudnego rynku pracy

Szansa na naukę zarządzania wielokulturowością

Projekty wewnętrzne budujące angażujące miejsce pracy 

Model zatrudniania niepełnosprawnych a korzyści dla pracodawcy
Partner wydarzenia:

Hotel Regent
Warszawa, 21 lutego 2018

Spotkanie
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PRELEGENCI

Katarzyna Olczak, Dyrektor HR i Innowacji - Skanska Commercial Development Europe oraz Członek 
Zarządu business.link
Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim szczególnie w podnoszeniu 
efektywności organizacji, zaangażowania pracowników oraz zarządzaniu talentami w międzynarodowych organizacjach. 
Posiada doświadczenie w zarządzaniu zmianą, procesami restrukturyzacyjnymi i transformacyjnymi. Od 6 lat związana ze 
Skanska Commercial Development Europe, gdzie odpowiada za strategię w obszarze HR i Innowacji w Polsce, w Czechach, 
na Węgrzech i Rumunii. Jako członek zarządu business.link jest odpowiedzialna za rozwój współpracy Skanska z 
business.link (organizacja wspomagająca przedsiębiorczość, nowoczesne przestrzenie biurowe) a w szczególności za 
integrację organizacyjną i ekspansję zagraniczną. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. 

Robert Łęcki, Kierujący zespołem rozwoju zasobów Ludzkich - BOŚ S.A.
Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat konsultant brytyjskiej formy consultingowej. 
Od kilkunastu lat związany zawodowo z sektorem bankowo – ubezpieczeniowym. Swoje doświadczenia przekazywał 
studentom jako wykładowca na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił także rolę Dyrektora Biura 
Zarządzania Wynagrodzeniami i HR MIS w grupie KBC (Warta, Kredyt Bank). Obecnie jest menedżerem zespołu rozwoju 
zasobów ludzkich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i odpowiada m.in. za projekt „BOŚ - Bankiem otwartym na 
niepełnosprawność”.

Katarzyna Czajka - Menedżer Centrum Rozwoju Kompetencji Pracowników w DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
Zarządza działem odpowiedzialnym za procesy rekrutacji oraz rozwoju w DHL Parcel Polska Sp. z o.o. 
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobyła w consultingu (Senior Consultant Korn Ferry Hay Group), pracując jako 
Interim Talent Manager w banku oraz jako wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu 
„Zintegrowanego systemu zarządzania kompetencjami”. Posiada doświadczenie we współpracy z kilkudziesięcioma 
organizacjami w projektach HR, polskich i międzynarodowych, z różnych sektorów: FMCG, Retail, Finansowym, 
Produkcyjnym, Logistyce. Specjalizuje się w obszarze zarządzania talentami, programach rozwojowych, budowaniu modeli 
kompetencyjnych, systemów oceny okresowej, ścieżek karier i rozwoju, a także diagnostyce indywidualnej oraz coachingu. 
Absolwentka Zarządzania (Uniwersytet Warszawski), Psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Socjologii (Szkoła 
Wyższa Psychologii Społecznej) oraz Administracji samorządowej (Uniwersytet Warszawski). Prywatnie pasjonuje się 
psychologią rozwoju dzieci, wzornictwem oraz teatrem. 

Jaromir Jędras, Senior HR Business Partner – mBank S.A.
Jako Senior HRBP pracuje z obszarem detalicznym w Polsce, w Czechach i na Słowacji. W mBanku od 2013, w HR od 2011. 
Przed HR przez blisko 20 lat w biznesie bankowym. Absolwent Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych na SGH i 
programu na Uniwersytecie Nyenrode w Holandii. Coach ICC.

Anna Panek Dyrektor HR i Administracji - Vivus Finance Sp. z oo. 
Anna Panek posiada piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które zdobywała pracując na 
stanowiskach managerskich w korporacjach z branży bankowej, FMCG i farmaceutycznej. Jest absolwentką Wydziału 
Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Jagiellońskim i doktorantką w Akademii Leona Koźmińskiego Do jej szczególnych 
zainteresowań należy rozwój talentów, tworzenie angażującego miejsca pracy  oraz budowanie wartości organizacji .
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multikanałowość w cc

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

Referencje

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

BOŚ S.A. wprowadzanie polityki różnorodności 
w kontekście osób niepełnosprawnych. 
•Niepełnosprawni w liczbach
•Skutki braku zatrudnienia niepełnosprawnych a 

składka PFRON 
•Model zatrudniania niepełnosprawnych a korzyści 

dla pracodawcy i niepełnosprawnych oraz wpływ 
na składki PFRON

•Dalsze kroki, budowanie organizacji otwartej na 
niepełnosprawność, wsparcie państwa (SODIR) i 
inne mechanizmy wsparcia

Robert Łęcki, Kierujący Zespołem Rozwoju 
Zasobów Ludzkich - BOŚ S.A.

Przerwa na kawę

Po co Skanska innowacje?
•Jak innowacje wiążą się z różnorodnością (na 

przykładzie magla kreatywnego)?
•Jak różnorodność wspiera efektywność (na 

przykładzie przeglądów koleżeńskich)?
•Codzienne wyzwania 

różnorodności/innowacji/efektywności.

Katarzyna Olczak, Dyrektor HR i Innowacji, Skanska 
Commercial Development Europe oraz Członek 
Zarządu business.link

9:15

10 :30

Przerwa na kawę

Różnorodność – oś do budowania kultury 
innowacyjności
•Kultura innowacji – kierunkowskazem do działań  

wspierających różnorodność
•Zatrudnianie i onbaording cudzoziemców – 

potrzeba trudnego rynku pracy i jednocześnie 
szansa na naukę zarządzania wielokulturowością

•Wsparcie kobiet w postrzeganej jako „męska” 
branży logistycznej – Klub Liderek w Logistyce

•Przykłady działań angażującej komunikacji 
wewnętrznej promującej różnorodność (filmy, 
konkursy, szkolenia)

Katarzyna Czajka, Menedżer Centrum Rozwoju 
Kompetencji – DHL

Przerwa na lunch

11:45

12:45

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

10:15

11:30
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Zaletą spotkania było kameralne grono, pozwalające na swobodne zabieranie głosu w dyskusji i aktywny 
udział. Dużym plusem było „przemieszanie” wśród uczestników praktyków (kierujących działami HR) oraz 
prawników, patrzących na problemy w sposób bardziej sformalizowany. Jak się okazało, głos praktyki 
mógł także wiele nauczyć profesjonalnych prawników. Poziom merytoryczny spotkania był na bardzo 
zadowalającym poziomie. Widać było, że wszyscy prelegenci mają duże doświadczenie w zakresie 
tematów, które prezentowali.”
Rafał Wyziński, RK Legal B
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Różnorodność jako kluczowy element innowacyjnego i angażującego  miejsca 
pracy 
•Kultura organizacyjna i jej wpływ na rozwój  różnorodności w organizacji 
•Projekty wewnętrzne budujące angażujące miejsce pracy 
•Różnorodność  a trwałość relacji w  innowacyjnej organizacji.

Anna Panek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, HR Head 
- Vivus Finance sp. z o.o.

Przerwa na kawę

Czy różnorodność rzeczywiście wspiera innowacyjność? - doświadczenia 

z obszaru detalicznego mBanku.
•Generacje.
•Kobiety-mężczyźni.
•Mobilność czyli różnorodność w możliwościach pracy i komunikacji.
•mPrzystanek czyli różnorodność w fizycznym środowisku pracy.
•Jakim sposobem detaliczny mBank nieustannie zbiera laury za innowacyjność – 

pewna hipoteza.

Jaromir Jędras, Senior HR Business Partner – mBank S.A.

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek.

13:30

14:30

15:45

14:45


