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WTOREK | 14 lutego

9:00

CSR i raportowanie niefinansowe – minimalizacja
ryzyk, PR czy element budowania wizerunku
pracodawcy? Do serca pracownika, poprzez
społeczną odpowiedzialność biznesu.
•CSR to nie jest działalność charytatywna.
•CSR jako zarządzanie ryzykiem niefinansowym.
•CSR jako wyróżnik pracodawcy.
Katarzyna Nowak, Corporate Communication & CSR
Manager – Orbis / AccorHotels Eastern Europe

10:30 Przerwa na kawę
10:45 CSR jako motywator i wyróżnik.
•Strategia CSR BP Europe.
•Etapy wdrażania.
•BP inicjatorem zmian:
- pierwszy partner społeczny w programie
lojalnościowym - Pajacyk,
- wprowadzenie projektu z UK do Polski
- Pola Nadziei,
- wsparcie programów nowych, nieznanych
i dojrzewanie z nimi - Akademia Przyszłości,
Szlachetna Paczka,
- docenianie tego co robią pracownicy - TOPR
Szymon Konarski, Prezes Zarządu CIC – BP Europe
11:45 Przerwa na lunch

12:45 Wciągnięci w CSR - czyli programy społeczne
Budimex.
•Zaczynamy od bezpieczeństwa – Domofon ICE.
Budimex Dzieciom.
•Krócej w szpitalu – Strefa Rodzica. Budimex
Dzieciom.
•Wrażliwi i kreatywni – Grant na wolontariat.
Krzysztof Kozioł, Dyrektor Biura Komunikacji
– Budimex
Cezary Mączka, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Budimex
13:45 Przerwa na kawę
14:00 Strategia EB, która wspiera realizację wizji Grupy
Żywiec. Nasza Siła Przyciągania - onboarding
młodych talentów w Programie Warzelnia
Talentów.
•Dlaczego odświeżyliśmy wizerunek Marki
Pracodawcy?
•Jak angażujemy naszych pracowników w działania
EB?
•Warzelnia Talentów - program dla Młodych
Talentów.
•Siła naszego onboardingu w programie Warzelnia
Talentów.
Beata Paciorek, HR People & Organization
Development Manager – Grupa Żywiec
Justyna Chrostowska, Senior Recruitment & EB
Coordinator – Grupa Żywiec
15:00 Planowane zakończenie I dnia spotkania
19:00 Wieczorna integracja
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„Konferencja BMS dała mi możliwość spojrzenia na zagadnienia EB i CSR z szerszej
perspektywy. Prelekcje osób, które się tym zajmują na co dzień są o wiele bardziej
wartościowe niż teoretyków. Spotkanie to dało mi wiele inspiracji do dalszego
działania.”
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9:30

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

ŚRODA | 15 lutego

9:00
9:30

Rejestracja, poranna kawa

Zaczytany biznes, czyli 20 bibliotek na 20 lat firmy.
•Nowy wymiar działań CSR – jak skutecznie wdrożyć
w firmie.
•Jak utrzymać dotychczasowych wolontariuszy i
pozyskać nowych.
•Przepis na efektywną współpracę z NGO.
Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa – Provident
Polska

12:45 Kultura organizacyjna i strategia wyznacznikiem
polityki CSR w Poczcie Polskiej.
•Historia działań CSR - od akcji do polityki.
•Społecznie odpowiedzialne podejście do projektów od idei do kompetencji.
•Działania i edukacja, czyli budowanie kompetencji i
podtrzymywanie zaangażowania.
Justyna Siwek, PR Manager, Rzecznik Prasowy
– Poczta Polska

10:30 Przerwa na kawę

13:45 Przerwa na kawę

10:45 Employer Branding, a CSR, czyli rola strategii
zrównoważonego rozwoju w budowaniu reputacji
pracodawcy.
•Znaczenie reputacji pracodawcy w procesie
pozyskiwania pracowników.
•Rola strategii zrównoważonego rozwoju w
wewnętrznym employer brandingu.
•Budowanie sensu dla działania przedsiębiorstwa
jako inwestycja w przyszłość
•Czego oczekują dzisiaj kandydaci od pracodawców?
•Jak budować reputacje wewnątrz i na zewnątrz
organizacji wykorzystując narzędzia on-line i offline?
•Znaczenie transparentności organizacyjnej a
reputacja marki.
Dr Maksymilian Pawłowski, Menedżer ds.
Komunikacji Korporacyjnej – Leroy Merlin Polska

14:00 Program FReD grupy Credit Agricole
– odpowiedzialność w biznesie na co dzień.
•Czym jest FReD?
•W jaki sposób FReD kształtuje odpowiedzialne
podejście do biznesu Credit Agricole.
•Jak monitorujemy postępy w realizacji projektów
FReD.
•Jaką mamy z tego korzyść.
Przemysław Przybylski, Dyrektora Biura
Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik Prasowy
– Credit Agricole
15:00 Planowane zakończenie II dnia spotkania

11:45 Przerwa na kawę

„Warsztaty organizowane przez BMS Polska to doskonałą okazja do poszerzenia wiedzy branżowej oraz
wymiany doświadczeń w szerokim gronie eksperckim. Tego typu spotkania dają niesamowitą okazję
poznać ludzi z różnych branż biznesu oraz dyskutowania w rzadko spotykanym szerokim gronie
o zróżnicowanych doświadczeniach.Na temat samej organizacji spotkań trudno się wypowiadać. Po
prostu wszystko dopięte jest na ostatni guzik.”
Wiktor Sobolewski, LPP

PRELEGENCI
Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa - Provident Polska

W Provident pracuje od 2006 r., wcześniej związana była z branżą farmaceutyczną. Absolwentka Akademii Humanistycznej, studiów podyplomowych z zakresu public
relations i komunikacji biznesowej w Szkole Głównej Handlowej oraz Budowania strategii CSR w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. W Provident odpowiedzialna jest
za koordynację projektu wolontariatu pracowniczego Tak! Pomagam, oraz programów z zakresu employer brandingu m.in. Kultura dzielenia się wiedzą, czyli współpracę ze
środowiskiem akademickim, Pasjonaci Providenta dla firmowych pasjonatów oraz programy wzmacniające różnorodność w firmie: Dbamy nie tylko o mamy i Provident na
obcasach. Ma kilkuletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mediami.

Katarzyna Nowak, Corporate Communication & CSR Manager - Orbis / AccorHotels Eastern Europe

Zarządza komunikacją korporacyjną spółki, nadzoruje prace biura prasowego i politykę zrównoważonego rozwoju w największej grupie hotelowej w Europie Wschodniej
– w Grupie Hotelowej Orbis, notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową oraz otrzymała Master en Management
Européen Haute Ecole de Commerce Paris. Liderka korporacyjnej sieci kobiet Women At AccorHotels Generation w Europie Wschodniej, której celem jest zwiększenie
kompetencji przywódczych kobiet, zbudowanie większego komfortu pracy oraz wzajemna inspiracja. Jest wielbicielką tworzenia atmosfery pracy gdzie każdy jest sobą
i gdzie każdy tworzy wartość firmy.

Krzysztof Kozioł, Dyrektor Biura Komunikacji - Budimex

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, rocznych studiów w zakresie Business Administration and Management w South Bank University of London
and Ecole Superieure Du Commerce Exterieur Paris oraz podyplomowych studiów Public Relations na Uniwersytecie Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Karierę zawodową rozpoczął w C&A Mode and Co. w Dusseldorie (Niemcy) od rocznego treningu menadżerskiego w latach 1996 – 1997. Następnie do roku 1999 pełnił
funkcję menadżera ds. Public Relations i rzecznika prasowego w Pfleiderer Grajewo SA, a do roku 2000 w Animex SA. Od 2000 do 2003 był kierownikiem Biura Komunikacji
i Promocji w Elektrim – Megadex SA, a od 2003 do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora Biura Komunikacji i rzecznika prasowego Budimex SA.

Cezary Mączka, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Budimex

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of oraz MBA Strathclyde Glasgow
Business School. Ukończył aplikację prokuratorską. W latach 1989-2001 był dziennikarzem, kierownikiem działu i dyrektorem regionalnym w „Media Express”; dyrektorem
regionalnym w FALCK w Gdańsku i kierownikiem administracyjno-personalnym w Metro AG (Real). Od roku 2001 HR manager w GE Power Controls w Łodzi, następnie
dyrektor personalny w regionie CEE. W 2006 r. został dyrektorem personalnym audytu GE dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz globalnym dyrektorem personalnym
ds. wynagrodzeń. Od grudnia 2007 r. był dyrektorem zarządzającym Pionu Zasobów Ludzkich, a w marcu 2008 r. został wiceprezesem Zarządu w Banku BPH. Od stycznia
2013 r. do końca października 2015 r. był dyrektorem ds. HR w EDF Polska, gdzie kierował także pracą Wydziału Organizacji i Jakości oraz Działu Prawnego.

Dr Maksymilian Pawłowski, Menedżer ds. Komunikacji Korporacyjnej - Leroy Merlin Polska

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie komunikacji korporacyjnej oraz marketingu, zdobyte w spółkach giełdowych oraz międzynarodowych koncernach.
Uczestniczył w licznych projektach związanych z tworzeniem oraz wdrożeniem strategii z zakresu komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, między innymi dla takich
firm jak Orbis, Scania, FujiFilm oraz DTZ. Obecnie pełni funkcję menedżera ds. komunikacji wewnętrznej w Leroy Merlin odpowiadając za kształtowanie i realizację strategii
w tym obszarze. Jednym z obszarów odpowiedzialności jest rozwój intranetu wykorzystującego technologię Web 2.0 oraz mobilnych narzędzi komunikacji i współpracy.
Autor licznych artykułów poświęconych tematyce marketingu, relacji inwestorskich, public i media relations oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji
korporacyjnej. Posiada doktorat w dziedzinie ekonomii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł MBA z zakresu komunikacji korporacyjnej
i technologii informacyjnych Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie.

Beata Paciorek, HR People & Organization Development Manager - Grupa Żywiec

W swojej karierze związana zarówno ze Sprzedażą jak i HR. Ma kilkuletnie doświadczenie jako HR Biznes Partner dla różnych obszarów biznesowych w Grupie Żywiec,
gdzie aktualnie zarządza Działem Rozwoju Ludzi i Organizacji. Realizuje projekty zarówno związane z przywództwem i mentoringiem jak i zarządzaniem talentami oraz
budowaniem marki pracodawcy. Wierzy w kulturę osiągania wysokich wyników opartą o zaangażowanie pracowników. Interesuje się obszarem efektywności osobistej
i tematem „life balance”. Osobiście uważa, że potencjał tkwi w ludziach, niezależnie od zajmowanego stanowiska w strukturze czy wieku, a najważniejszym jego przejawem
jest elastyczność, umiejętność uczenia się i przystosowywania do nowych warunków otoczenia biznesowego.

Justyna Chrostowska, Senior Recruitment & EB Coordinator - Grupa Żywiec

W Grupie Żywiec od ponad 3 lat. Wcześniej pracowała w agencji doradztwa personalnego. Zajmuje się obszarami: pozyskiwania talentów, wizerunku pracodawcy
oraz Programem Stażowym – Warzelnia Talentów. Uwielbia pracę z ludźmi z pasją i z poczuciem humoru. Fascynuje ją produkcja, uwielbia poznawać tajniki warzenia piwa
w browarach. Interesuje się efektywnością różnorodnych zespołów. Prywatnie lubi spędzać czas na łonie natury i dobre filmy.

Justyna Siwek, PR Manager, Rzecznik Prasowy - Poczta Polska

Menedżer HR i PR, psycholog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jako specjalista oraz menadżer HR zdobywała
doświadczenie zawodowe w różnych obszarach: rekrutacji, rozwoju, wynagrodzeń, badania i oceniania kompetencji pracowników, reorganizacji i restrukturyzacji
zatrudnienia, kształtowania polityki personalnej oraz EB i CSR. Prowadziła projekty HR, uczestniczyła też w wielu projektach biznesowych, wdrażała zarządzanie
procesowe w obszarze rekrutacji. Odpowiadała za kształtowanie wizerunku Poczty Polskiej jako pracodawcy oraz ogólnopolskie kampanie rekrutacyjne. Obecnie kierownik
Działu Komunikacji Zewnętrznej i rzecznik prasowy Poczty Polskiej, odpowiedzialna za wizerunek Spółki i relacje z mediami.

Szymon Konarski, Prezes Zarządu CIC - BP Europe

W latach 1995-96 współtwórca i prowadzący jeden z programów edukacyjnych w TVP Kraków. Od roku 1997 do 2001 pełnił funkcję Dyrektora Marketingu amerykańskiej
firmy FFDP. Jest współautorem wielu programów szkoleniowych z dziedzin zarządzania kryzysem (Kryzysowy Performance), budowania wizerunku, współpracy
z mediami oraz partnerami społecznymi. Współpracował z kadrą zarządzającą największych korporacji i firm (BP Europa SE Oddział w Polsce, Castrol, MAN, Onet,
Coca-Cola, Lafarge Polska, Heidelberg Cement, Budimex Nieruchomości, SPC, PKP PLK, Bahlsen, Grana, Lajkonik Snacks, Grupa Deweloperska GEO, Oknoplast, RR
Donnelley Europe, Porty Lotnicze, SKK), instytucjami kultury (Zamek Królewski na Wawelu), samorządami (Małopolski Urząd Marszałkowski, radni Sejmiku Małopolskiego)
i NGO (Partnerstwo dla Środowiska, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, AIESEC, AEGEE,
Fundacja Archon+). Od dziesięciu lat wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Przemysław Przybylski, Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik Prasowy - Credit Agricole

Od kwietnia pełni funkcję Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznika Prasowego banku Credit Agricole. Wcześniej był Rzecznikiem i Kierownikiem Działu Public
Relations Lotniska Chopina w Warszawie, a także Rzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Lasów Państwowych. Przez ponad 10 lat był także dziennikarzem,
m.in. w RMF FM, Telewizji Polskiej i Ekspresie Wieczornym. W latach 2001-05 był Członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 2014-15
dwukrotnie wybierany był do trójki najlepszych rzeczników prasowych w branżowym konkursie Protony.
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