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PRELEGENCI

Agata Boroń, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - DHL Parcel Polska
Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższy Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na 
kierunku Psychologia Transportu Drogowego. Psycholog oraz menedżer z przeszło 10 letnim doświadczeniem we wszystkich 
strategicznych  obszarach HR międzynarodowej korporacji. Odpowiada za obszar administracji personalnej, Comp&Ben, BHP oraz 
współpracę z partnerami społecznymi. Wcześniej kierowała zespołem Centrum Rozwoju Kompetencji Pracowników. Prywatnie – mama 2 
córek i pasjonatka podróży.

Agata Shen, HR Director Poland - Avon Polska 
Ponad 12 lat doświadczenia w obszarze HR w dwóch organizacjach i na siedmiu rynkach europejskich. Obecnie, jako Dyrektor HR w Avon 
Polska wspiera biznes w obszarze HR, czyli rekrutacji, rozwoju, motywacji i zaangażowania pracowników. Ma za sobą bardzo ciekawe 
doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami HR w krajach bałtyckich oraz w Czechach i na Słowacji. Pierwsze kroki w świecie HR 
stawiała jako rekruter w firmie executive search. Uwielbia swoją pracę i możliwości wspierania i współtworzenia biznesu, jaką daje jej rola.

Anna Goleniowska, Dyrektor Biura HR - Emitel S.A.
Swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim budowała w międzynarodowych organizacjach - Tesco 
Polska oraz DHL Express. Obecnie pracuje w Emitel S.A., gdzie odpowiada za budowanie właściwych relacji wewnątrz organizacji, w tym z 
partnerami społecznymi, kreowanie wizji i strategii HR oraz koordynowanie wszelkich działań z obszaru HRD, administracji personalnej, 
BHP i zdrowia pracowników oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Radosław Krasowski, Dyrektor Personalny - Geoban
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na 
Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe w branży HR zdobyte między innymi w: 
Pepsi-Cola, Rolls Royce, NCC Group – Hydrobudowa,  ostatnio w grupie banku Santander. Specjalizujący w się konstrukcji systemów 
wynagrodzeń i dodatkowych benefitów pracowniczych.    

Paweł Wróbel, Dyrektor ds. Polityki Wynagradzania i Świadczeń Pracowniczych - Citi Europe PLC
Odpowiadam za tworzenie i realizację polityki wynagradzania w 50 krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. W Citi od 2006 roku jestem 
związany z zarządzaniem systemami wsparcia efektywności oraz wynagrodzeniami we wszystkich obszarach bankowości. Absolwent 
Szkoły Głównej Handlowej oraz Oxfor Brookes University (MBA). Mam nadzieję, że doświadczenia moje jak i całego zespołu, zdobyte 
podczas wspierania tak różnych kulturowo i biznesowo obszarów będą cennym źródłem inspiracji.

Krystyna Matysiak, Członek Zarządu/Dyrektor HR  - Generali Group
Specjalizuje się w obszarze HR-u oraz Obsługi Klienta. Jest członkiem „HR Influencers”. Uznana za jedną z 50 najbardziej wpływowych 
kobiet w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. dla Coca-Cola Polska, Hotelu Hyatt, Banku Pekao SA, LINK4 czy PZU. 
Od 2009 roku na stanowisku Dyrektora HR i Członka Zarządu  LINK4. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć uzyskanie najwyższego 
poziomu zaangażowania (badania Gallup) oraz trzykrotne zdobycie tytułu Najlepszego Pracodawcy (2013, 2014 oraz 2016). W konkursie 
organizowanym przez grupę Pracuj, zarządzany przez nią zespół, w 2016 roku zdobył tytuł „HR Dream Team”. Od 2017 roku związana z 
Grupą Generali. Na stanowisku Członka Zarządu odpowiada za obszar HR oraz Obsługi Klienta. 

Katarzyna Samochocka – Alot, Wicedyrektor ds. Partnerstwa Biznesowego  - mBank S.A.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wicedyrektor ds. partnerstwa biznesowego w mBanku. W latach 2006 – 2012 Senior HR 
Manager w Jeronimo Martins Dystrybucja. Pracuje w HRze, bo uważa za procesami, usprawnieniami i wszystkimi innymi  „ami” są ludzie, 
którym należy zapewnić takie środowisko pracy, żeby im się dobrze pracowało i chciało się chcieć.  

Maciej Kowaluk, HR Integration Program Manager  - Santander Bank Polska S.A.
z wykształcenia socjolog ze specjalizacją w obszarze stosowanych nauk społecznych. Z doświadczenia HR-owiec z ponad dwunastoletnim 
stażem zarówno w obszarach miękkich (rekrutacje, rozwój, diagnoza kompetencji) jak i wynagrodzeniowych (projektowanie 
kompleksowych systemów wynagrodzeń w sektorze przemysłowym oraz finansowym). W 2018 roku pełnił rolę funkcję Menedżera 
odpowiedzialnego za realizację zadań HR w dużym projekcie M&A a od 2019 w roli Country Leada odpowiada za realizację globalnego 
projektu HR-owego z ramienia Santander Bank Polska. Poza bieżącymi zadaniami zgłębia tematykę zarządzania zmianą, negocjacji i 
rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza tych trudno rozwiązywalnych.

Piotr Szkutnicki, Human Resources Director - Canon Polska
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, międzynarodowych studiów MBA i podyplomowych studiów z Psychologii społecznej. Od 
1991 roku związany z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, początkowo jako konsultant, następnie na stanowiskach kierowniczych i 
dyrektorskich w firmach różnych branż (Ernst & Young, General Electric, ABB, Unilever). Przez 13 lat wykładał tematykę HR na studiach 
Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Obecnie pełni funkcję Dyrektora HR w firmie Canon Polska. Jako certyfikowany 
coach, wspiera klientów na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich, w Polsce i w innych krajach europejskich.   

Agata Żmudzińska, Manager ds. marketingu - MyBenefit Sp. z o.o. 
Na co dzień dba o komunikację i wizerunek marki, wcześniej przez kilka lat odpowiadała za budowę portfolio benefitów w Kafeterii, 
nieprzypadkowo w obszarze kultury i zakupów. Z wykształcenia organizator czasu wolnego swojego i innych, czasem po prostu biega i 
gotuje. Miłośniczka dobrych zdjęć, ciekawych tekstów i mediów społecznościowych, mama i pasjonatka podróży.



ŚRODA | 10 kwiecień

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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9:00 - Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

MASTERY, AUTONOMY, PURPOSE - czyli jak 
przelożyliśmy współczesną teorię motywacji 
Daniel H. Pinka na strategię rozwoju 
pracowników
•Co tak naprawdę motywuje pracowników
•Największe demotywatory w pracy
•Jak stworzyć równowagę między 
wewnętrznymi za zewnętrznymi motywatorami
Agata Shen, HR Director Poland – Avon

Przerwa na kawę

Kafeteryjny system benefitów dla 
pracowników
•Budowa nowego podejścia do oferowanych 

pracownikom  benefitów
•Fazy projektu i wdrożenia
•Lessons Learned
Agata Boroń, Director of HR Shared Service – 
DHL Parcel Polska

Przerwa na kawę

Komunikacja i promocja nowych benefitów w 
firmie
•Znaczenie benefitów w firmie 
•Cel komunikacji z pracownikami
•Sposoby promocji programu benefitów
Agata Żmudzińska, Manager ds. marketingu - 
MyBenefit Sp. z o.o.

9:15

10:15

10:30

Przerwa na lunch

Świadczenia pozapłacowe w Emitel w 
obszarze zdrowia i well-being
•Zdrowy pracownik – zdrowa firma.
•Oswoić stres.
•Dobrze być razem w ważnych momentach.
•Home office – korzyści dla obu stron.
Anna Goleniowska, Dyrektor Biura HR – 
EmiTel

Przerwa na kawę

Nieważne jak płacisz, ważne komu - O roli 
systemów motywacyjnych
•Czy motywacyjne system wynagrodzeń 
działają?
•Jakie niepożądane efekty można uzyskać 
konstruując wadliwy system motywacyjny.
•Przykład badań nad rolą systemów 
motywacyjnych
•Zlikwidowaliśmy system motywacyjny i co z 
tego wynikło
Krystyna Matysiak, Członek Zarządu/HR 
Dyrektor – Generali Group

Planowane zakończenie pierwszego dnia 
spotkania

13:15

14:15

12:15

14:30

11:30

15:30

11:45



CZWARTEK | 11 kwiecień

 „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

Szkodliwe mity na temat motywowania, czyli o 
czym pracownicy magicznie zapominają gdy 
awansują na menedżerów?
•Zacznijmy od podstaw: co to jest „motywacja”?
•Mit nr 1: człowiek może zmotywować innego 
człowieka
•Mit nr 2: pieniądze motywują
•Mit nr 3: istnieją magiczne rozwiązania
•Mit nr 4: nie istnieją magiczne rozwiązania
•Mit nr 5: firmy tworzą systemy motywacyjne 
dla swoich pracowników
•No więc – co robić? Dobra wiadomość i zła 
wiadomość (ale to ta sama wiadomość)
Piotr Szkutnicki, Human Resources Director – 
Canon Polska

Przerwa na kawę

Wdrozenie nowej platfromy IT w obszarze 
zarzadzania wynagrodzeniami – wyzwana i 
szanse.
•Jak zmiany w obszarze IT wplywaja na 
efektywnosc procesow HR
•Czym kierowac sie podczas diagnozowania 
potrzeb w obszarze zarzadzania 
wynagrodzeniami?
•Jak ocena stopnia dopasowania narzedzi do 
potrzeb organizacji wplywa na proces 
podejmowania decyzji?
•Implementacja nowych rozwiazan oraz 
zarzadzanie zmiana jako kluczowy czynnik 
sukcesu
Paweł Wróbel, Dyrektor ds. Polityki 
Wynagradzania i Świadczeń Pracowniczych – 
Citi Europe PLC

Przerwa na kawę

9:15

10:15

10:30

Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach ? 
•Transparentna polityka wynagradzania – korzyści… 
•Jak komunikować i rozmawiać o premii i 
wynagrodzeniu – rola menedżera…
•Wysokie premie i wynagrodzenia – a pracownicy 
odchodzą …
Katarzyna Samochocka – Alot, Wicedyrektor 
ds. Partnerstwa Biznesowego – mBank S.A.

Przerwa na lunch

Zderzenie 2 światów – czyli harmonizacja 
polityki wynagradzania po fuzji 
•Identyfikacja różnic i poszukiwanie wspólnego 
mianownika
•Ustalenie strategicznego kierunku zmian
•Analityka – co przynosi największą korzyść 
pracownikom i organizacji
•Harmonizacja – polityki, regulaminy, harmonogram 
•Umiejętne zarządzanie zmianą jako klucz do 
sukcesu
Maciej Kowaluk, HR Integration Program 
Manager – Santander Bank Polska S.A.

Przerwa na kawę

Dodatkowy urlop w firmie ? – czy to ma sens 
•Dlaczego ten benefit ? 
•Co chcemy osiągnąć ? 
•Jak wdrożyć i wpaść w problemy ?
•Mierzalne efekty
Radosław Krasowski, Dyrektor Personalny – 
Geoban

Planowane zakończenie spotkania

12:45

13:45

11:30

14:45

15:00

11:45

16:00


