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PRELEGENCI

Anna Podlewska, Director of HR Strategic Initiatives - Credit Agricole Bank Polska S.A.
Dyrektor ds. Strategicznych Inicjatyw HR w Credit Aricole Bank Polska SA – Z branżą HR związana od 13 lat. Odpowiadała za pozyskiwanie 
i rozwój Talentów w organizacji, procesy rekrutacyjne i diagnostyczne. Wdrażała procesy i narzędzia HR – ocenę pracowniczą, feedback, 
ścieżki karier. Aktualnie prowadzi programy dotyczące zaangażowania pracowników, zarządzania zmianą, transformacji kultury 
organizacyjnej i rozwoju Talentów. Trenerka twórczego myślenia, Certyfikowany ICC Coach,  w zarządzaniu zmianą ceni i stosuje metodę 
PROSCI.

Ewa Wawszczak, General HR Manager - Randstad Polska
Lider od 15 lat związany z branżą HR, tworzący nowatorskie rozwiązania HR dla zewnętrznych klientów oraz dla wewnętrznych struktur 
w dużych międzynarodowych organizacjach.  Skoncentrowana na poszukiwaniu efektywnych form wsparcia rozwoju biznesu ze 
szczególnym ukierunkowaniem na tworzenie optymalnych struktur organizacyjnych, budowanie inspirującego przywództwa, zarządzanie 
wynikami oraz tworzenie dopasowanych rozwiązań w zakresie polityki wynagradzania i motywowania. Kreator wielu rozwiązań 
usprawniających i automatyzujących procesy HR z zakresu performance management, ocen pracowniczych, zarządzania talentami, 
innowacji i szkoleń.

Magdalena Skowrońska, HR Business Partner – Randstad Polska
Z wykształcenia i zamiłowania psycholog pracy posiadający 10 – letnie doświadczenie w obszarze HR w dużych organizacjach z sektora 
usługowego, produkcyjnego oraz budowlanego. W Randstad Polska odpowiedzialna za bezpośrednią współpracę z managerami w 
zakresie rozwoju pracowników, podnoszenia ich efektywności oraz budowania zaangażowania, a także aktywne wsparcie managerów w 
sytuacjach trudnych. W swojej karierze zawodowej odpowiadała również za tworzenie oraz implementację systemów zarządzania 
zasobami ludzkimi, m.in. jako lider projektu wdrożenia ocen pracowniczych oraz współautor programu train the trainers w firmie 
produkcyjnej. W swojej pracy kieruje się przekonaniem, że największy prezent jaki każdy z nas może otrzymać od drugiego człowieka to 
szczery i otwarty feedback. 

Sylwia Pawełczyk - Maśluk, VP Talent &Culture Eastern Europe - Grupa hotelowa Orbis 
Aktualnie odpowiada za całość obszaru HR w Grupie Hotelowej Orbis (12 krajów Europy Wschodniej), mając za zadanie zmianę kultury 
organizacyjnej firmy oraz dostosowanie procesów HRowych do zmieniających się oczekiwań biznesowych. Wcześniej odpowiadała za
zarządzanie zasobami ludzkimi w grupie Inditex ( Zara, Massimo Dutti, Bershka i inne), oraz prowadziła dział rekrutacji, szkoleń i rozwoju w 
spółce Sephora Polska. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, biznesowych i HRowych, m.in. na UW, UŁ, SWPS, SGH, PW. 

mgr Magdalena Stalpińska, Dyrektor HR, Mediator - niezależny ekspert
Jest mediatorem  w Fundacji Rozwoju Mediacji oraz w Centrum Mediacji Lewiatan. Wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez 
Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga w Warszawie. Magister historii oraz absolwentka Podyplomowych Studiów Negocjacji i Mediacji oraz Innych 
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie 
doświadczenie menadżerskie w pracy w przedsiębiorstwach różnych branż i wielkości. Ponad 20 lat pracowała na stanowisku dyrektora 
personalnego w międzynarodowych korporacjach. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu dialogu z partnerami społecznymi i 
zarządzaniu relacjami zbiorowymi, w  tym - prowadzeniu rokowań i negocjacji zbiorowych, mediacji i rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
Współpracuje z organizacjami biznesowymi w wypracowywaniu systemów zarządzania konfliktami. Zaangażowana w popularyzowanie 
idei mediacji w środowisku pracy między innymi poprzez publikacje w branżowych czasopismach i  prezentacje w ramach konferencji 
tematycznych.

Anna Jaszczak, Dyrektor HR Business Partner – Santander Bank Polska S.A.
Karierę rozpoczęła w bankowości elektronicznej gdzie przez trzy lata zdobyła doświadczenie w produktach i usługach oraz obsłudze 
klienta. Od 14 lat praktykuje w obszarze HR gdzie miała możliwość współuczestnictwa w projektach takich jak: tworzenie Contact Center, 
Outsourcing usług bankowych, integracja zespołów w trakcie fuzji, prowadzenie procesów optymalizacji i transformacji Sieci Sprzedaży i 
innych jednostek. Obecnie współdziała przy wdrażaniu zmian sposobu pracy na Agile i jak agile wpływa na sprzedaż.
 
Agnieszka Halikowska, Business People Partner/HR Director Poland  - Fortum Power and Heat Polska
HR Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach w branży SSC, IT i energetycznej. Od 2016 roku zarządza 
kapitałem ludzkim w skandynawskim Fortum, gdzie prowadzi projekty związane z transformacją kultury organizacyjnej, kształtowaniem i 
rozwojem postaw liderskich, rozwojem pracowników oraz negocjacjami i współpracą z partnerami społecznymi.

Renata Oszast, HR Dyrektor - Santander Bank Polska S.A.
Od 11 lat w bankowości. Przez 8 lat zarządzała zespołami operacyjnymi, uczestnicząc w centralizacji i optymalizacji procesów oraz 
budowaniu jednostek. Aktywnie wspierała proces integracji w okresie fuzji z Kredyt Bankiem. Od 4 lat pracuje w HR wykorzystując zdobyte 
doświadczenie w przygotowywaniu rozwiązań najlepiej adresujących potrzeby biznesu. Od roku koordynuje proces wdrażania agile w 
Banku w strumieniu HR. Możliwość kreowania nowych rozwiązań, żmiany modelu funkcjonowania organizacji oraz sposobu pracy ludzi 
daje jej poczucie uczestniczenia w fascynującej zmianie.

Renata Sliwinska-Cherian, Manager P&C – Operations - Philip Morris Polska
Jest absolwentem Slawistyki na Uniwersytecie w Glasgow oraz studiów z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellonskim. 
Mając polskie korzenie, nieprzerwanie od 1991 roku mieszka w Krakowie. Zadomowiła się w Polsce, żeby z pierwszej ręki doświadczyć 
zmian polityczno-ekonomicznych odbywających się w wschodniej części Europy.  Wieloletnie doświadczenie w Zarządzaniu Zasobami 
Ludzkimi sprawia, że wnosi wiedzę i umiejętności we wszelkie działania związane z rozwojem kompetencji, przywództwa, praktycznych 
działań przyczyniających się do zwiększenia zaangażowania w miejscu pracy oraz budowaniu efektywności indywidualnej i zespołowej. Z 
zamiłowania jest coachem i mentorem, a w zarządzaniu zespołem znajduję inspirację i motywację do poszukiwania ludzkiego aspektu 
(„the human touch”) w każdym procesie. Swoje pasje zawodowe realizuje od 20 lat w firmie Philip Morris Polska. 
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motywacja w cc multikanałowość w cc

 “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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9:30 - Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

 Model otwartego przywództwa
•Dlaczego otwarte przywództwo?
•Koncepcja OP w Fortum
•Przykład implementacji – program rozwoju 
otwartego przywództwa.
Agnieszka Halikowska, HR Director Poland -  
Fortum Power and Heat Polska

Przerwa na kawę

Jak wyzwolić przywództwo i zaangażować w 
transformacje?
•Połączenie zaangażowania z realizacją misji
•Energie kształtujące kulturę i przywództwo
•Czy czujesz się przywódcą?
Renata Sliwinska-Cherian, Manager P&C – 
Operations - Philip Morris Polska

Przerwa na lunch

 

10:00

11:00

11:15

Zaangażowanie – co sprawia, że inwestujemy 
energię w miejscu pracy?
•W co zainwestować? Wykorzystanie diagnozy 
kultury organizacyjnej i badań zaangażowania 
pracowników
•Cel, motywacja, społeczność w programie 
powerOn – podejście top-down i bottom-up
•Komunikacja – jak dziś opowiadać o 
zaangażowaniu?  
•Podsumowanie i wnioski z programu
Anna Podlewska, Dyrektor ds. Strategicznych 
Inicjatyw HR – Credit Agricole

Przerwa na kawę

Kiedy przyszłość biznesu zależy od zmiany 
modelu zarządzania w firmie. Case study Orbis 
SA. 
•The WHY zmiany – biznes, klienci, pracownicy
•The WHAT  – wartości, model zarządzania, 
struktura
•The HOW – planowanie i wdrażanie działań. 
Pokonywanie barier mentalnych w zmianie. 
•Mierzalne efekty zmiany – poziom rotacji, 
zaangażowania pracowników, satysfakcja gości.
Sylwia Pawełczyk-Maśluk, VP Talent &Culture 
Eastern Europe - Grupa hotelowa Orbis

Planowane zakończenie pierwszego dnia 
spotkania

Spotkanie integracyjne

14:15

14:30

13:15

15:30

12:15

16:30
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 „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.”

Anna Austen-Palicka, Radca Prawny – Kancelaria Radcy Prawnego Anna Austen-Palicka

9:00 - Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

Wartości i oczekiwania firmy jako podstawa 
działania  liderów w organizacji
•Kultura ciągłego feedbacku wspierająca rozwój 
umiejętności liderów
•Programy menedżerskie – budowanie puli 
przyszłych liderów
•Programy szkoleniowe  (Leadership 
programmes)
•Wewnętrzne i zewnętrzne programy 
coachingowe i mentoringowe 
Małgorzata Lasota, HR Cluster Head for 
Europe - GSK Poland

Przerwa na kawę

Czy liderzy są potrzebni w Agile?
•Kultura agile a zmiana stylu pracy agile w 
organizacji.
•Osobowość czy doświadczenie – jakiego lidera 
potrzebują pracownicy?
•Jak HR może wspierać tą zmianę?
Anna Jaszczak, Dyr. HR BP – Santander Bank 
Polska S.A.
Renata Oszast, HR Dyrektor – Santander Bank 
Polska S.A.

Przerwa na lunch

9:30

10:30

10:45

Rola mediatora w sporach zbiorowych. Ramy 
prawne i praktyka.
•Specyfika  mediacji w procedurze 
rozwiązywania sporów zbiorowych na 
podstawie Ustawy  o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych z 1991 r.
•Nadzieje i obawy stron związane z 
pojawieniem się mediatora w zakładzie pracy.
•Obowiązki i uprawnienia mediatora  i stron 
sporu wynikające z przepisów i z praktyki.
•Wpływ mediacji na relacje z partnerem 
społecznym czyli krajobraz po mediacji.
•Przyszłość mediacji w zakładzie pracy.
mgr Magdalena Stalpińska, Dyrektor HR, 
Mediator - niezależny ekspert 

Przerwa na kawę

Ocena pracownicza a efektywność i 
zaangażowanie pracownika w dobie agile
•Agile – co to właściwie znaczy?
•Tradycyjne podejście do oceny pracownika 
(mbo i kompetencje) – mocne i słabe strony
•Nowe podejście do oceny pracownika – 
ongoing feedback zamiast oceny, jako formuła 
dopasowana do zmieniającego się otoczenia 
(great conversations)
•Nowe podejście do badania zaangażowania 
oparte o ongoing feedback – randstad in touch
Ewa Wawszczak, Dyrektor HR BP – Randstad

Planowane zakończenie spotkania, 
podsumowanie, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek

13:00

14:00

12:00

14:15

15:30


