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Różnorodność = wiele wspólnego
Jak Różnorodność wpływa na lokalne firmy?
Kultura organizacyjna w międzynarodowym środowisku pracy
Idealne środowisko do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami drogą do Różnorodności

Różnorodność drogą do zwiększenia
wydajności
Dyskusja warsztatowa na temat sprawdzownych case studies

.
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PRELEGENCI

Mariusz Kunda, Dyrektor HR – Bakalland S.A.
Prawnik, MBA. Podyplomowe studia marketingu Zrealizował procesy restrukturyzacji i optymalizacji w  Praxair, Agros 
Fortuna, Pliva, czy Mieszko.    Specjalizacja: organizacja funkcji HR w celu budowy wartości, fuzje i przejęcia, integracje czy  
zarządzanie zmianą. Od prawie 5 lat pełni funkcję Szefa HR w Bakalland SA, gdzie dokonał integracji spółek z Grupy 
Bakalland i Delecta, zbudował procesy i organizację HR, dokonał udanej transformacji kultury organizacyjnej i zbudował 
zgrany zespół. 

Jacek Kwieciński, Dyrektor Personalny i Członek Zarządu -  Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o. 
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową zaczynał w obszarach IT: najpierw jako 
programista, potem kierownik zespołów specjalistów IT, aż po prowadzenie dużego projektu wdrożeniowego związanego 
z systemem klasy ERP. Od kilku lat zajmuje się zarządzaniem i prowadzeniem zespołów HR. Od zawsze związany z 
korporacjami i pracą w międzynarodowym środowisku specjalistów. Doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej oraz zaangażowanie w projekty IT i HR w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw daje mu 
zrozumienie i szeroki punkt widzenia na potrzeby biznesu i wiedzę, jak te potrzeby realizować. Zajmuje się też coachingiem 
oraz wdrażaniem metod ciągłego doskonalenia w pracy biurowej. Współpracuje jako członek Rady Ekspertów z Klubem HR 
działającym przy ICAN Institute i HBR Polska.

Sylwia Gudzowska, Stanowisko ds. Rekrutacji Ocen i Rozwoju - Poczta Polska S.A.
Pracę zawodową rozpoczęła jako psycholog w Poradni. W latach 2000 – 2007 nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomii 
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2002 roku związana z Pocztą Polską, początkowo jako specjalista ds. 
zasobów ludzkich w Zielonej Górze, następnie jako kierownik działu zarządzania kadrami. Od 2012 -  dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Doradztwa Personalnego w Szczecinie, od 2014 roku - Strategiczny HR Business Partner w Warszawie, gdzie 
pracuje do dzisiaj obecnie na stanowisku ds. rekrutacji, ocen i rozwoju. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz 
studiów podyplomowych Zarządzanie ludźmi w firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Anna Krosnowska, Global Senior HR Manager - Oriflame Poland Sp. Z o.o.
Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obszarze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, które zdobywała 
pracując na stanowiskach eksperckich i managerskich w międzynarodowych firmach z branży z kosmetycznej, FMCG i IT. 
Przeprowadzała wielokrotnie procesy restrukturyzacyjne i transformacyjne. Specjalizuje się w projektowaniu pozytywnych 
doświadczeń pracowników na wszystkich etapach ich cyklu życia w firmie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uwielbia swoją pracę i możliwości wspierania ludzi i współtworzenia biznesu, 
jaką daje jej rola.

Wojciech Wala, HR Business Parter - Carlsberg Polska
Partner dla części działu sprzedaży, finansów i działu HR. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu SWPS i SGH. 
Stypendysta Uniwersytetu Wiedeńskiego. Od początku kariery w rolach zarządzania zasobami ludzkimi, posiada 
doświadczenie w takich firmach jak Ergo Hestia, Unilever, Amazon, Shell. Pracował w biurach w Sopocie, Katowicach, 
Warszawie a także w magazynie w Szczecinie. Od dziecka osoba z niepełnosprawnością, porusza się przy pomocy wózka 
inwalidzkiego co nigdy nie było barierą dla przeprowadzek i rozwijania kariery na równych zasadach z innymi na otwartym 
rynku pracy. Na co dzień 2x więcej miłości dla 2x Ani – żony i córki. Miesięcznie pokonuje ok. 5 tyś km pracując w rynku ze 
swoimi obszarami. Hobbystyczny gracz rugby na wózkach. 

Anna Gugała, HR BP IT and Shared Services, Head of HR Operations Poland - Arla Foods S.A.
Od 15 lat zdobywam i wykorzystuje swoje doświadczenie w strategicznych obszarach HR w międzynarodowych 
organizacjach. Największą satysfakcje czerpie z pracy HR Business Partner, a wiedza w zakresie rekrutacji, rozwoju 
talentów, budowy organizacji, różnorodności oraz zarządzania zmianą pomaga mi efektywnie wspierać liderów. Mo-tywują 
mnie obecne wyzwania HR związane z rozwojem technologii, automatyzacją, robotyzacją, sztuczną inteligencją. Moją 
ambicją jest razem z liderami projektować, kształtować i budować organizacje przyszłości już dziś. Prywatnie uwielbiam 
odkrywać nowe miejsca, smaki i zwyczaje w towarzystwie męża, córki i syna.
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motywacja w cc multikanałowość w cc

 “Po raz kolejny miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach 
zorganizowanych przez firmę BMS Group, które odbyły się w hotelu Hilton 
w Warszawie. Były 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 wzorowa organizacja spotkania przez zespół BMS Group.”
Mariusz Cierliński, Kasa Stefczyka 
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8:30 - Rozpoczęcie spotkania. Sesja networkingowa

Pomimo różnorodności mamy ze sobą wiele 
wspólnego
•5 zakładów ulokowanych w różnych 

odmiennych regionach z różniącymi się 
kulturami organizacyjnymi

•Ustalenie wspólnoty celów biznesowych
•Wspólne wypracowanie wartości
•Biznesowa platforma ciągłej kreacji wspólnoty 

wokół wspólnych celów
•Czy troska o kompetencje motywuje?
•Rezultat – jesteśmy różni, ale mamy ze sobą 

wiele wspólnego
Mariusz Kunda, Dyrektor HR – Bakalland S.A.

Przerwa na kawę

Globalizacja i  Korporacja – jak różnorodność 
wpływa na lokalne firmy.
•To samo a jednak inaczej – interpretacje 

różnorodności
•Moda czy rzeczywista potrzeba na przyszłość 

… ?
•Jak to widać z perspektywy lokalnej firmy 
•Co to oznacza dla międzynarodowej firmy 

wielooddziałowej
•Czy zarządzanie różnorodnością się opłaca?
Jacek Kwieciński, HR Director - Pratt&Whitney 
Kalisz Sp. z o.o.
Dariusz Banach , Associate Director HR 
Aftermarket Services – Collins Aereospace

Przerwa na kawę

8:45

9:45

9:55

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w 
Poczcie Polskiej S.A.. Nasza droga do 
różnorodności.
•Świadoma polityka zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami.
•Osoby z niepełnosprawnościami w Poczcie 
Polskiej w liczbach.
•Udział Poczty Polskiej S.A. w Pilotażowym 
Projekcie Praca – Integracja.
•Działania na rzecz zwiększania zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnościami w Poczcie 
Polskiej S.A..
•Pokonywanie barier w zatrudnianiu osób z 
niepełnosprawnościami.

Sylwia Gudzowska – Stanowisko ds. 
Rekrutacji Ocen i Rozwoju
Agnieszka Grzegorczyk - Dyrektor 
Zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w 
Poczcie Polskiej S.A.
Joanna Nagodzka – Dyrektor Regionu Pionu 
Kapitału Ludzkiego Warszawa II

Przerwa na lunch12:05

11:05

10:55
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 „Zaletą spotkania było kameralne grono, pozwalające na swobodne zabieranie głosu w 
dyskusji i aktywny udział. Dużym plusem było „przemieszanie” wśród uczestników praktyków 
(kierujących działami HR) oraz prawników, patrzących na problemy w sposób bardziej 
sformalizowany. Jak się okazało, głos praktyki mógł także wiele nauczyć profesjonalnych 
prawników. Poziom merytoryczny spotkania był na bardzo zadowalającym poziomie. Widać 
było, że wszyscy prelegenci mają duże doświadczenie w zakresie tematów, które prezentowali.”
Rafał Wyziński, RK Legal 

Budowanie spójnej kultury organizacyjnej w 
międzynarodowym środowisku pracy
•Skuteczny onboarding cudzoziemców
•Rozumiemy się lepiej mimo różnic – czy 
szkolenia z różnorodności mają sens?
•Short-term assignement jako globalna 
perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi i 
burzenie barier współpracy
•One Size Does Not Fit All – to już wiemy, ale co 
z tą wiedzą zrobić?
Anna Krosnowska, Senior HR Manager - 
Oriflame Poland Sp. z o. o.
Agnieszka Chojara Sobczyk, Regional HR 
Business Partner w Oriflame Poland Sp. Z o.o.

Przerwa na kawę

Różnorodność w liczbach i wskaźnikach. I co 
dalej?
•Wyzwania organizacji różnorodnej 
narodowościowo nie kończą się na osiągnieciu 
„zie-lonych” KPI.
•Tolerancja, szacunek, kultura włączająca są 
niezbędne do budowania organizacji High 
Performance.
•Właściwa diagnoza i rozwój różnorodnej 
organizacji muszą być elementem strategii 
biznesowej. Łatwiej powiedzieć niż zrobić?
Anna Gugała, HR BP IT and Shared Services, 
Head of HR Operations Poland - Arla Foods 
S.A.

12:45 Przerwa na kawę

INSPIRACJA (PRELEKCJA DODATKOWA): 
Niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji.
•Otwarty rynek pracy – wybór i moja droga 
przez biura i magazyny,
•Korporacja – idealne środowisko do 
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, 
•Bariery po każdej ze stron.

Wojciech Wala, HR Biznes Partner – Carlsberg 
Polska

Planowane zakończenie spotkania, 
podsumowanie, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek

15:05

15:35

13:55
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13:45

14:55


