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EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA 
ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI 
Praktyczne przykłady - panel wymiany doświadczeń

Czy dobra współpraca jest możliwa?

Związki zawodowe a systemy motywacyjne

Pracodawca vs. Organizacje Związkowe - case studies

Aby Związki Zawodowe rozumiały biznes, a biznes Związki Zawodowe

System zarządzania przez cele i nagrody roczne - współpraca ze Związkami 

Hotel Leonardo,
Warszawa, 17 Października 2019r.

Spotkanie biznesowe
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PRELEGENCI

Marzena Popowska, Kierownik Działu Kadr, Płac i Mobilności Międzynarodowej - Danone S.A.
Przez wiele lat odpowiedzialna w Danone m. in. za dialog społeczny i budowanie relacji ze związkami 
zawodowymi, prowadzenie wielu negocjacji, w tym negocjacji dużego projektu reorganizacyjnego. 
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych Prawa Pracy na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewa Górska, Dyrektor HR – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Od 20 lat związana z obszarem HR. Od 2 lat dyrektor  HR w UNIQA. Wszechstronne doświadczenie zdobywała 
w różnych organizacjach zagranicznych, przechodząc przez wszystkie obszary HR – od specjalisty ds. płac i 
kadr, przez szkolenia i rekrutacje do HRBP. W pracy uwielbia zajmować się kulturą organizacyjną i procesem 
zmiany. Tworzyła rozwiązania i zarządzała projektami z zakresu rozwoju pracowników, wynagradzania, 
opracowania struktur organizacyjnych, etatyzacji, tworzenia systemów motywacyjnych. Ponadto prowadziła 
prace mające na celu ocenę potencjału i kompetencji pracowników, jak i kulturową gotowość do zmian. W pracy 
nie lubi chodzić utartymi ścieżkami. Ceni nowe technologie i wszystko co wiąże się z digitalizacją. Wierzy, że w 
ludziach drzemie ogromny potencjał i wiele talentów. 

Agnieszka Okołotowicz - Ekspert Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego
Ukończyła studia magisterskie Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych, studia podyplomowe 
Rachunkowość, studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  na Politechnice Gdańskiej. Jest 
absolwentką Międzynarodowego Programu Executive Master of Business Administration prowadzonego 
przez Gdańską Fundację Menedżerów. Od 14 lat związana jest z jedną z Grup Energetycznych, od 2 lat 
współpracuje z Politechniką Gdańską jako wykładowca na studiach podyplomowych. Od początku swojej 
kariery zawodowej współpracuje ze związkami zawodowymi, zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy 
pracodawcami a związkami zawodowymi. Uczestniczy w zespołach doradczych zajmujących się przejęciami 
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem procesów uzgodnień ze stroną społeczną. Prowadzi 
negocjacje w zakresie: wynagrodzeń, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, ZFŚS. 
Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pełni nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przygotowywanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu 
płac oraz nadzór nad obiegiem i przygotowywaniem dokumentów finansowych. Uczestniczy w audytach 
kadrowo-płacowych oraz kontrolach zewnętrznych (PIP, ZUS).  

Aleksandra Minkowicz-Flanek, Radca Prawny, Partner - Dentons
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, a także prawa korporacyjnego. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień 
grupowych, wynagrodzeń w sektorze bankowym oraz prawno-pracowniczych aspektów transakcji 
korporacyjnych. Doradza klientom z sektorów bankowego, spożywczego, motoryzacyjnego i zaawansowanych 
technologii. Jej doświadczenie obejmuje także reprezentowanie klientów w negocjacjach z przedstawicielami 
pracowników, współtworzenie dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo w transgranicznych stosunkach 
prawno-pracowniczych.

Artur Pawłowski - Niezależny Ekspert, Likwidator Spółek
W latach 1994-2019 pełnił szereg funkcji w biznesie – prezesa Zarządu, dyrektora nadzoru właścicielskiego, 
członka zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora personalnego, Pełnomocnika Zarządu ds. dialogu 
spoecznego w wielu polskich i międzynarodowych firmach firmach  / Ruch SA, Rema 1000 Poland,  MS Stolica, 
dzisiaj UPS Poland, Krośnieńskie Huty Szkła SA, WKRA SA, Pol-Agua SA, Ec Capital SA, GPH Folwark, PLL LOT, 
Capgemini Poland, PGE SA, I.Albatros Group i kilku mniejszych /. W niemalże wszystkich zajmował się także 
kontaktami i współpracą ze związkami zawodowymi, rozwiązywaniem spraw trudnych, dialogiem społecznym 
i restrukturyzacjami. Przez cały okres niezależnie od w/w funkcji prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami, 
a także jako trener / wykładowca w różnych firmach. Jest autorem podręcznika/skryptu z zakresu HR, 
artykułów prasowych, wielu projektów konsultingowych i doradczych prowadzonych na zlecenie zewnętrznych 
firm HR. Był członkiem wielu rad nadzorczych, szefem zespołu doradców Ministra Edukacji, doradcą w NFI. 



ŚRODA | 16 października

CZWARTEK | 17 października

 “W dniach 17-18 Stycznia 2017 roku miałam przyjemność wzięcia udziału w spotkaniu 
,,Praktyczne Aspekty Prawa Pracy”. Bardzo profesjonalne, przystępne i przede wszystkim praktyczne 
przedstawienie tematów. Podczas spotkania zdobyłam dużo informacji praktycznych i wiedzę, która 
pozwoli mi na bezproblemowe poruszanie się w obszarach mojej pracy. Otrzymałam praktyczne 
wskazówki jak zachować się w obliczu problemu mobbingu, jak temu przeciwdziałać. Sposób 
prowadzenia spotkania był niezwykle interesujący a uczestnicy mieli możliwość aktywnego 
uczestniczenia w spotkaniu. Nabyta wiedza zdecydowanie przyda mi się w codziennej pracy. 
Przedstawione tematy były bardzo ciekawe i pozwoliły usystematyzować moje spostrzeżenia. 
Spotkanie wzbudziło we mnie optymistyczne nastawienie do negatywnych sytuacji, otworzyło na 
nowe sposoby prezentowania problemów. Wystąpienia prelegentów były bardzo interesujące                           
a sposób przekazania informacji na najwyższym poziomie”.
Monika Brzezińska, HARIBO Sp. z o.o.
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9:00  ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA 

Co zrobić aby związki zawodowe 
rozumiały biznes, a biznes rozumiał 
związki zawodowe
•Francuskie podejście do związków 
zawodowych w grupie Danone; czy to się 
sprawdza w polskich realiach
•Ewolucja relacji ze związkami zawodowymi 
w Danone w Polsce, od antagonizmu do 
partnerstwa
•Jak sprawić, że związki zawodowe staną 
się faktycznie partnerem w biznesie; case 
Danone Polska przedstawiany na 
międzynarodowej konferencji Danone ze 
związkami zawodowymi jako modelowy 
przykład 
•Wyzwania, które niesie ze sobą 
wprowadzenie relacji ze związkami na 
poziom partnerstwa

Marzena Popowska, Kierownik Działu 
Kadr, Płac i Mobilności Międzynarodowej 
– Danone sp. Z o.o.

Przerwa na kawę

9:15
Relacje Pracodawcy z Organizacjami 
Związkowymi – zagadnienia praktyczne
I. Funkcjonowanie związków zawodowych – 
aspekt prawny 

•rewolucyjne zmiany Ustawy o związkach 
zawodowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 
roku,
•udział związków zawodowych w działalności 
firmy – prawa i obowiązki,
•rola i kompetencje organizacji związkowych,
•uprawnienia i ochrona prawna działaczy 
związkowych,
•obowiązki organizacji związkowych względem 
pracodawcy i skutki ich niedopełnienia,
•zakres informacji przekazywanych związkom 
zawodowym.

II. Współpraca pracodawcy ze związkami 
zawodowymi:

•zasady dialogu społecznego – praktyka czyni 
mistrza,
•rola działów personalnych we współpracy ze 
związkami zawodowymi,
•partnerzy społeczni czy odwieczni rywale,
•reprezentowanie pracowników w sprawach 
indywidualnych i zbiorowych,
•konsultacje, negocjacje, uzgodnienia – co 
każdy pracodawca wiedzieć powinien.   

Agnieszka Okołotowicz - Ekspert 
Zarządzania Korporacyjnego i 
Personalnego

Przerwa na kawę

10:30

10:15

11:30



 “Chciałam podziękować za profesjonalną organizację spotkania “Prawo Pracy”, które odbyło się w 
dniach 17–18 września 2014 r. Dzięki temu, że uczestniczyli w nim przedstawiciele firm o różnych 
profilach działalności, mogliśmy poznać różny sposób załatwianie spraw z szeroko rozumianym prawem 
pracy. Poznaliśmy też różne role służb HR oraz działania korygujące w celu doskonalenia procesów w 
firmie. Spotkanie dało możliwość networkingu, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych 
kontaktów zawodowych. Warto również dodać, że szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane od 
strony administracyjnej- gratulacje dla zespołu BMS Polska. Życzę dalszych sukcesów i mam nadzieję, że 
spotkamy się wkrótce na kolejnym spotkaniu.”
Ewa Ciszewska, GRUPA EUROCASH

Przerwa na kawę

„Dobra współpraca popłaca”. 
Współpraca ze związkami zawodowymi 
– Uniqua case study.
•Wielkie zmiany organizacji – główni aktorzy
•Po co nam relacje ze związkami 
zawodowymi?
•Jak zadbać o interesy wszystkich stron
•Komunikacja jako ważny element procesu 
zmian
Ewa Górska, HR Dyrektor – UNIQA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Planowane zakończenie spotkania, 
wręczenie certyfikatów, wymiana 
wizytówek

Dialog ze związkami zawodowymi. 
Kiedy informować, konsultować lub 
uzgadniać.
•Jak kształtować strategię komunikacji ze 
związkiem zawodowym w krótkim i długim 
terminie?
•Kiedy można odmówić związkowi 
zawodowemu przekazania informacji i na jakiej 
podstawie?
•Czy i dlaczego można lub należy szkolić 
członków związku zawodowego?

Aleksandra Minkowicz-Flanek, Radca Prawny, 
Partner - Dentons
 

Przerwa na lunch

„Drugie życie firmy” – luka w 
zarządzaniu wykorzystywana przez 
związki zawodowe
•Ambicje i motywacje liderów związkowych
•Związkowcy nie są monolitem – przykłady z 
RUCH SA, Krośnieńskie Huty Szkła SA, PLL LOT, 
PGE SA
•Socjotechniki stosowane przez działaczy 
związków zawodowych i Pracodawców we 
wzajemnych relacjach
•Polityczne zaangażowanie działaczy związków 
zawodowych – barierą we wzajemnych relacjach

Artur Pawłowski - Niezależny Ekspert, 
Likwidator Spółek

CZWARTEK | 17 października
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