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Narzędzia do budżetowania - korzyści
Portal samoobsługowy e-HR dla pracowników
Jak usprawnić pracę działu HR za pomocą bota?
Ludzie kontra technologia – jak pogodzić dwa światy
Digitalizacja procesów oparta o cykl życia pracownika
Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w procesie onboardingu

DIGITALIZACJA DZIAŁU HR 
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wyzwań przed którymi stoi nowoczesne HR
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PRELEGENCI

Agnieszka Młynarczyk, Dyrektor ds. Personalnych, BASF Polska
Praktyk z 15letnim doświadczeniem w obszarze HR, komunikacji wewnętrznej oraz strategii organizacyjnej. Od ponad 5 lat związana z 
firmą BASF, gdzie odpowiada za całościowe kształtowanie polityki personalnej firmy. Wcześniej pracowała na stanowiskach 
specjalistycznych i doradczych w firmach z obszaru finansów oraz konsultingu operacyjnego i hr-owego. Jej doświadczenie obejmują 
tworzenie strategii HR, rozwój i wdrażanie różnych rozwiązań oraz narzędzi HR ukierunkowanych na wspieranie realizacji celów 
biznesowych, koordynację projektów z zakresu twardego i miękkiego HR oraz zarządzanie zespołem. 

Konrad Policewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Organizacją – mBank S.A.
Pracuje w obszarze HR  od ponad 10-lat. Zajmuje się głównie tematyką zarządzania wynagrodzeniami, controllingiem personalnym, 
rozwojem organizacji. Zarządza zespołem, który brał udział przy digitalizacji licznych procesów HR-owych – m.in. wprowadzenie 
elektronicznego wniosku kadrowego, stworzenie elektronicznej listy obecności, czy modułu budżetowego do zarządzania 
wynagrodzeniami i etatami w Grupie mBanku S.A. Absolwent studiów Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Ewa Ładna, Kierownik ds. Wynagrodzeń i Benefitów - PGE Energia Ciepła S.A. 
Odpowiada za procesy etatyzacji i budżetowania wynagrodzeń oraz benefity. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w zakresie 
planowania kosztów i zasobów ludzkich oraz doświadczenie we współpracy z szeroko rozumianym biznesem. Rekomenduje i opracowuje 
zmiany w systemach motywacyjnych i wynagrodzeń oraz koordynuje wdrażanie ich w Spółce. Swoją skuteczność w działaniu opiera na 
wieloaspektowym postrzeganiu rzeczywistości biznesowej z jednoczesną umiejętnością analizy i realizacji wypracowanej strategii.

Hanna Rolewicz, Kierownik ds. Szkoleń - PGE Energia Ciepła S.A.
odpowiada za procesy związane z rozwojem pracowników i szkoleniami oraz rekrutacje. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie 
zawodowe w obszarze HR, które zdobywała w międzynarodowych korporacjach. Realizowała programy rozwoju talentów i potencjału 
pracowników. Prowadziła projekty związane z systemami ocen pracowniczych. Ma doświadczenie we wdrażaniu systemów 
informatycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz narzędzi e-learningowych. 

Marcin Truskawa, Dyrektor Transformacji HR - Santander Bank Polska S.A.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych i wdrożeniach IT na rynkach polskim i brytyjskim 
między innymi dla Lloyds Banking Group, UBS, TSB, Virgin Money, RBS czy w Grupie PKO. Pasjonat nowych technologii i prostych 
rozwiązań 

Maciej Kowaluk, HR Program Country Lead – 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.

Aleksandra Górecka, Specjalista ds. Rekrutacji – Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.
Z wykształcenia psycholog ze specjalizacją w obszarze HR. Od czterech lat związana z rekrutacją i działaniami budującymi pozytywne 
candidate experience. Dotychczas odpowiedzialna za procesy pozyskiwania talentów w obszarach zarówno komercyjnych jak i 
wspierających biznes. Od kwietnia związana z Avon Cosmetics Polska, gdzie odpowiada za procesy rekrutacyjne do struktur lokalnych, 
regionalnych i globalnych.

Arkadiusz Wódarczyk, HR Manager - Flextronics International Poland Sp. z o.o. 
19 letnie doświadczenie w obszarze HR. Społecznie Prezes Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia działającej na szeroko 
rozumianym polu edukacji, której celem jest zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla branży ICT. Członek Rady Pomorskiego Klastra ICT 
Interizon dwóch kadencji. Ekspert w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym modernizacji kształcenia zawodowego - 
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Członek zespołu dwóch sieci tematycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Prowadzi szkolenia z tematyki kapitału ludzkiego. Inicjator utworzenia studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej 
Koordynator projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prelegent i ekspert na wielu spotkaniach społeczności HR. Inicjator i 
koordynator przygotowania koncepcji podstawy programowej dla nowego zawodu Technik Programista.

Katarzyna Sitnicka, Kierownik Projektów i Programów IT – mBank S.A.
Praktyk, z ponad 10-letnim stażem w instytucjach finansowych. Jej doświadczenie obejmuje optymalizację procesów, jak i wdrażanie 
konkretnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie – zarówno dla klientów instytucji oraz wewnątrzorganizacyjnych. Obecnie 
odpowiada ze strony IT za wdrażanie rozwiązań technologicznych m.in. w obszarze HR, compliance, prawnyn, czy zarządzania 
nieruchomościami. Absolwentka studiów wyższych oraz Certyfikowany Agile Project Manager.

Karolina Czarnecka, Specjalista ds. Administracji Personalnej - Grupa Żywiec S.A.
Dorota Zegarowska, Kierownik ds. Administracji Personalnej - Grupa Żywiec S.A.
Pasjonatki nowych technologii i ekspertki z kilkunastoletnim doświadczeniem w HR. Od 4 lat współpracujemy razem w zespole Serwisu 
Usług HR Grupy Żywiec. Wiemy jak ważne jest dziś spojrzenie na procesy od strony klienta, dlatego naszym celem jest upraszczanie i 
dostosowywanie ich tak, aby pracownikom Grupy Żywiec pracowało się łatwiej, szybciej i przyjemniej. Na co dzień doświadczamy tego, że 
dzięki efektywnej współpracy HRu i IT, będąc w ciągłym kontakcie z pracownikami, można stworzyć nowoczesne rozwiązania, które będą 
odpowiedzą na aktualne potrzeby pracowników.
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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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9:45 - Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

Digitalizacja procesów HR w praktyce – jak 
efektywnie zmieniać procesy w organizacji 
dzięki łączeniu funkcji IT i HR.
•Rola Digital HR w organizacji.
•Optymalizacje procesów HR na przykładzie 
Santander Bank Polska.
•Ludzie kontra technologia – jak pogodzić dwa 
światy.
•Metody efektywnej współpracy pomiędzy HR a 
IT.
Marcin Truskawa, Dyrektor Transformacji HR - 
Santander Bank Polska S.A.
Maciej Kowaluk, HR Program Country Lead – 
Santander Bank Polska S.A.

Przerwa na kawę.

Portal samoobsługowy e-HR dla pracowników 
PGE EC.
•Funkcjonalności portalu.

-Panel pracownika i menedżera
-Planowanie urlopów
-Ocena okresowa
-Premia MBO
-Premia kwartalna
-Moduł szkoleniowy
-Dokumenty pracownicze

•Korzyści z wdrożenia portalu.
•Narzędzie szyte na miarę czy gotowy produkt? 

Zalety i wady.
Hanna Rolewicz, Kierownik ds. Szkoleń - PGE 
Energia Ciepła S.A.

10:00

11:00

11:15

Przerwa na lunch.

Narzędzie do budżetowania. 
•Opis systemu Tagetik.
•Realizacja procesu prognozowania w Tagetiku.
•Problemy, obszary do rozwoju oraz 
dostosowania.
•Korzyści z wprowadzenia nowego narzędzia.
Ewa Ładna – Kierownik ds. wynagrodzeń i 
benefitów - PGE Energia Ciepła S.A.

Przerwa na kawę

Digitalizacja onboardingu. 
•Czym jest i jakie możliwości oferuje narzędzie 
Enboarder.
•Jak budować doświadczenia nowo 
zatrudnionych pracowników (employees’ 
experience) przy wykorzystaniu narzędzia 
Enboarder.
•Enboarder z perspektywy różnych grup jego 
użytkowników (przykładowy onbaording 
workflow).
Agnieszka Młynarczyk, Dyrektor ds. 
Personalnych - BASF Polska

Planowane zakończenie I-szego dnia 
spotkania. 
- Transfer z hotelu do restauracji.

Przyjęcie integracyjne. 

13:15

15:30

12:15

14:15

14:30

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.

Monika Lewandowska, Marwit

9:45 - Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

Jak usprawnić pracę działu HR za pomocą 
bota, nie tylko w rekrutacji.
•Charakterystyka Grupy Żywiec i Serwisu HR.
•Model obsługi HR.
•Geneza powstania bota.
•Zarys narzędzia, wybór dostawcy, testy.
•Go live z ŻyWiedz – intrabotem.
•Podsumowanie pierwszych miesięcy po 
wprowadzeniu bota.
Dorota Zegarowska, Kierownik Administracji 
Personalnej – Grupa Żywiec S.A.
Karolina Czarnecka, Specjalista ds. 
Administracji Personalnej  - Grupa Żywiec S.A.

Przerwa na kawę.

Digitalizacja procesów HR.
•Administracja  kadrowo-płacowa.
•Rekrutacja.
•Szkolenia i rozwój.
•Ocena pracownicza i kompetencje.
•Połączenie wskaźników HR z biznesowymi.
Arkadiusz Wódarczyk, HR Manager - 
Flextronics International Poland Sp. z o.o. 

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

11:15

Digitalizacja procesów oparta o cykl życia 
pracownika mBanku. 
•Rekrutacja vs chatbot.
•Zatrudnienie poprzez E-wniosek.
•Przyjazny onbaording.
•One Site dla pracownika i menadżera.
•Wirtualna szafa.
•Wybrane przykłady digitalizacji procesów 
kadrowych.
Konrad Policewicz, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Zarządzania Organizacją) – 
mBank S.A.
Katarzyna Sitnicka, Kierownik Projektów i 
Programów IT – mBank S.A.

Przerwa na kawę.

Pierwsze kroki w digitalizacji procesu 
rekrutacji – jak wykorzystac najnowsze 
narzedzia aby usprawnic proces i candidate 
experience.
•Video zaproszenia na spotkania z kandydatami.
•Uzycie chat botów w rekrutacji.
•Uzycie narzędzi usprawniających zarządzanie 
procesami rekrutacyjnymi.
•Jak zmierzyć efektywność dzialań?
Aleksandra Górecka, Specjalista ds. Rekrutacji 
– Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.

Planowane zakończenie spotkania.

13:15

14:15

14:30

15:30

12:15
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