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Agata Boroń, Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji - DHL Parcel Polska.
Związana z obszarem HR od prawie 15 lat. Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na 
kierunku Psychologia Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego. Z DHL Parcel Polska związana od 2007 r., wcześniej związana z branżą RTV. W 
portfolio jej doświadczeń znajduje się m.in. optymalizacja procesów, zarządzanie procesami w zmianie, a także  zarządzanie portfelem projektów, również tych 
z pogranicza HR/IT, wśród nich m.in wdrożenie rozwiązań chmurowych związanych z digitalizacją procesów HR. W swoim stylu pracy stawia na wykorzystanie 
potencjału ludzi i wymianę najlepszych praktyk. Prywatnie jest mamą dwóch córek – bliźniaczek i ceni sobie aktywny tryb życia. Wolny czas często spędza na 
Mazurach. Chętnie angażuje się również w działania społeczne.

Tomasz Dziekanowski , Compensation and Benefits Manager - Skanska S.A.
Od ponad 19 lat związany z obszarem wynagrodzeń. Specjalizuje się z zarządzaniu wynagrodzeniami dostosowując polityki, procedury i procesy do wyzwań 
strategicznych firmy. Patrzy całościowo na organizacje, próbując powiązać wyzwania jakie stoją przed firmą, oczekiwania pracowników, kulturę organizacyjną 
czy zmieniające się dynamicznie otoczenie rynkowe. Lubi tworzyć systemy motywacyjne, wspierające wyniki firmy (pay for performance). Aktualnie zarządza 
zespołem ds. wynagrodzeń w Skanska S.A. Poprzednio zarządzał zespołami ds. wynagrodzeń i benefitów m.in. w Grupie Allianz oraz PKO Cargo. Przez wiele 
lat konsultant w firmach doradczych PwC oraz Aon Hewitt. Przeprowadził wiele restrukturyzacji systemów, polityk i strategii wynagrodzeń. Wartościował i 
opracował systemy motywacyjne zarówno dla największych międzynarodowych korporacji jak i spółek  Skarbu Państwa. Prywatnie fan off roadu, outdooru 
oraz fotografowania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. 

Robert Łęcki, Kierujący zespołem rozwoju zasobów Ludzkich - BOŚ S.A.
Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat konsultant brytyjskiej formy consultingowej. Swoje doświadczenia przekazywał 
studentom jako wykładowca na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił także rolę Dyrektora Biura Zarządzania Wynagrodzeniami i HR MIS 
w grupie KBC (Warta, Kredyt Bank). Doradca Zarządów w zakresie konstruowania systemów motywacyjnych. Od kilkunastu lat związany zawodowo z 
sektorem bankowo – ubezpieczeniowym. 

Dr Krzysztof Hus, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim - Węglokoks S.A.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim WĘGLOKOKS S.A. w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS, adiunkt w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe – prawo pracy, dialog społeczny. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne, 
dydaktyczne jak i pisarskie w ww. zakresie.  Mediator w sporach zbiorowych związków zawodowych z pracodawcami. Wieloletni ekspert NSZZ „Solidarność”. 
Doradca w korporacjach ponadnarodowych.

Renata Sienkiewicz, Human Resources Director - Suez Polska S.A.
W SUEZ jest odpowiedzialna za całokształt polityki personalnej grupy SUEZ w Polsce. Posiada 15 letnie doświadczenie w obszarze HR, które zdobywała 
głównie w branży farmaceutycznej: AstraZeneca, MSD oraz FMCG: Warner Lambert and Mieszko SA. Dodatkowo przez 6 lat związana była konsultingiem 
HRowym, prowadząc praktykę Rozwój Liderów, Talentów i Przywództwa w Aon Hewitt oraz Accord Group. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, 
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Wydziału Psychologii w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkim. Ukończyła także program MBA w Akademii 
Leona Koźminskiego.

Marcin Fidecki, HR Director – Orlen S.A.
Obecnie odpowiada za kluczowe obszary związane zarządzaniem HR oraz efektywnością organizacji w międzynarodowej grupie kapitałowej ORLEN. 
Zajmował stanowiska menedżerskie w PKO BP,  PwC Polska. Był Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu Hewitt. Realizował między innymi dla Basell Orlen, JSW, TP, 
PKP Cargo, Polska Grupa Energetyczna, Zakłady Azotowe Puławy,WSK Rzeszów, PCC Rokita, Anwil, Uni Petrol, Ashland, Lotos. Z obszarem motywacji, 
controllingu, reorganizacji związany od 20 lat. Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach ze związkami zawodowymi.Zdobył wiedzę w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwami uczestnicząc w międzynarodowym programie menedżerskim MBA Minnesota University. Jest absolwentem Szkoły Głównej 
Handlowej – wydziałów Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Ukończył również podyplomowe studia na Wydziale Psychologii UW o specjalności 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zakończył kurs coachingowy w ramach akredytacji IFC. Autor publikacji, prelegent konferencji poświęconych problematyce 
zarządzania.

Sylwia Gołębiowska, Head of Reward – Santander Bank Polska
Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i wsparcia sprzedaży zdobytym w dużych, międzynarodowych 
firmach. Specjalizuje się w budowaniu strategii wynagrodzeń, zarządzaniu wynikiem pracy i zwiększaniu efektywności pracy. Odpowiadała między innymi za 
realizację strategii HR pełniąc rolę HR Managera, za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń na rynkach Europy środkowo-wschodniej i w Meksyku pracując w Wielkiej 
Brytanii na stanowisku Reward Managera w International Personal Finance. Od września 2015 roku związana z Santander Bank Polska, gdzie odpowiadała za 
rozwój szeroko rozumianej strategii wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych. Starania te zostały uhonorowane nagrodą Best Benefits Strategy w 2017 i 2018 
roku. Odpowiedzialna za integrację kapitału ludzkiego podczas połączenia z Deutche Bank. Obecnie prowadzi funkcję HR Business Partnerów oraz centrum 
kompetencji skoncentrowane na budowaniu pozytywnego doświadczenia pracowników Banku Santander i kultury organizacyjnej opartej na wartościach. 
Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim, jak również jest absolwentką Oxford Brookes University z tytułem Executive MBA, Strategic 
Leadership Academy ICAN Institude jak również Santander W50 Executive Leadership Programme na Uniwesytecie Kalifornia w Los Angeles.

Karolina Kacprzyk, Starszy Specjalista ds. Polityki Wynagrodzeń - Santander Bank Polska
Związana z obszarem wynagrodzeń i benefitów od 2014 roku. Doświadczenie zdobywała głównie w branży konsultingowej: HRM partners S.A. oraz bankowej: 
Santander Bank Polska (BZ WBK). Realizowała projekty z zakresu kształtowania polityk wynagrodzeń, tworzenia taryfikatorów i siatek płac,  wartościowania i 
benchmarkingu rynkowego stanowisk, projektowania pakietów wynagrodzeń oraz systemów premiowych i motywacyjnych.
Magister kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wojskowej Akademii Technicznej. Prywatnie pasjonatka sportu i dalekich podróży. 

Agnieszka Koziara , SVP People & HR  – Fortaco Group
W Fortaco Group odpowiedzialna za rozwój globalnej polityki personalnej. Od 18 lat związana z obszarem HR  w firmach produkcyjnych: tj. Weibulls Poland, 
Ruukki. Dodatkowo dopowiedzialna za koordynację i budowanie współpracy z międzynarodowymi związkami zawodowymi. Jest absolwentką WSB Wrocław 
w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ukończyła także program MBA na 
WSB we współpracy z Franklyn University. Prywatnie mama dwójki dzieci i pasjonatka historii II wojny światowej. Uwielbia strzelać z broni automatycznej i 
jeździć na nartach. 

BMS Polska Group Sp. z.o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl
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ŚRODA | 17 czerwca

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.

Benefity i programy dla pracowników, wspierające 
budowę przyjaznego środowiska pracy – 
rozwiązania w DHL Parcel Polska.
•Elastyczne formy pracy: telepraca, home office, 
elastyczny czas pracy, dodatkowe dni wolne.
•Pozafinansowe benefity & Kafeteria.
•Programy dla pracowników: ergonomia, wellbeing, 
sport.
Agata Boroń, Dyrektor ds. Personalnych i 
Komunikacji - DHL Parcel Polska.

Przerwa na kawę.

Ewolucja rozwiązań motywacyjnych w GK ORLEN.
•Trendy rynkowe i wynikające z nich priorytety 
strategiczne.
•Narzędzie motywacyjne stosowanie w GK Orlen.
•TRS – podejście pakietowe do wynagradzania i 
benefitów.
•Dbanie o spójność z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych firm w GK.
•Benefity nowy filar motywacji.
•Komunikacja systemów motywacyjnych.
Marcin Fidecki, HR Director – Orlen S.A.

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

11:15

Zaufanie partnerów zbiorowych stosunków pracy 
w zakładzie pracy,  fundamentem budowy  
systemu wynagradzania.
•Zakres przedmiotowy  systemu wynagradzania.
•Zaufanie pracowników do pracodawcy jako warunek 
sine qua non do zbudowania systemu wynagradzania 
i jego realizacji.
•Rozwiązanie praktyczne case study.
Dr Krzysztof Hus, Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim - Węglokoks S.A.

Przerwa na kawę.

Różnorodność, a wynagrodzenia. Jak zbudować 
system motywacyjny w przemyśle ciężkim?
•Czego oczekują pracownicy blue collars? Czy 
możliwe jest wspólne działanie?
•Związki zawodowe jako partner tworzenia 
systemów motywacyjnych.
•Pozafinansowe systemy motywacyjne , czyli 
zbudujmy zaangażowanie.
•Model flexibility – elastyczność jako narzędzie 
motywacyjne.
Agnieszka Koziara, SVP People & HR – Fortaco 
Group

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania 
i transfer do restauracji na przyjęcie integracyjne.

13:15

14:15

15:30
12:15

14:30



CZWARTEK | 18 czerwca

 „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

9:45 - Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe.

Negatywne przykłady wpływu systemów 
premiowania i motywacji na pracowników oraz na 
ich podstawie tworzenie nowych rozwiązań  – 
geneza oraz case study.
•Funkcje nagród w biznesie.
•Nagroda a premia – podstawowe różnice.
•Co lubią menadżerowie – elastyczność czy twarde 
regulacje.
•Nagrody jako ekwiwalent braku systemu 
motywacyjnego.
•Analityka w procesie nagród – czy zawsze Ci sami 
otrzymują nagrody?
•Zmiana zasad – czy zastąpienie nagród system 
motywacyjnym ma sens?
•Nowy system premiowy – jaki jest jego cel?
•Komunikacja nowego systemu motywacyjnego.
•Puls check nowego systemu. 
Tomasz Dziekanowski , Menadżer Zespołu ds. 
Wynagrodzeń i Benefitów – Skanska S.A.

Przerwa na kawę.

Jak zatrzymać najlepszych Pracowników? - Case 
study
•Najlepszy Pracownik w organizacji  – definicja i 
sposoby selekcji w Suez.
•Development Center – jedna z metod oceny 
potencjału Pracownika.
•Co motywuje najlepszych Pracowników?
•Programy rozwojowe jako element retencji 
najlepszych Pracowników.
Renata Sienkiewicz, Human Resources Director - 
Suez Polska S.A.

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

11:15

Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne na 
przykładzie wybranych case studies.
•Ewolucja rynku wynagrodzeń – wyzwania rynku.
•Quo Vadis - Zmiana znaczenia systemów 
motywacyjnych dla pracowników i organizacji.
•Budowa systemu motywacyjnego dziś - case study 
czyli węzeł gordyjski na krańcach nowoczesnej 
organizacji.
•System motywacyjny jako pułapka rozwoju biznesu 
czyli skutki niewłaściwych dyskusji.
•Alternatywne modele motywacyjne.
Robert Łęcki, Kierujący Zespołem Rozwoju 
Zasobów Ludzkich - BOŚ S.A.

Przerwa na kawę.

Strategic Workforce Planning, czyli nowoczesne 
podejście do długofalowego planowania zasobów 
ludzkich,  działań HRowych i wynagrodzeniowych 
w Santander Bank Polska. 
•Wyzwania rynku pracy w czasach transformacji 
cyfrowej.
•Kompetencje przyszłości.  Jak zidentyfikować i 
utrzymać grupy pracowników o kluczowych 
kompetencjach dla organizacji?
•Różnice pomiędzy tradycyjnym budżetowaniem a  
Strategic Workforce Planning.
•Strategic Workforce Planning jako narzędzie 
wspierające analizę obecnych zasobów ludzkich i 
kompetencyjnych banku, identyfikację przyszłych 
potrzeb ilościowych i kompetencyjnych, identyfikację 
grup pracowników o kluczowych kompetencjach dla 
organizacji, planowanie działań HRowych, w tym 
wynagrodzeniowych.
Sylwia Gołębiowska, Head of Reward – Santander 
Bank Polska
Karolina Kacprzyk, Starszy specjalista ds. polityki 
wynagrodzeń – Santander Bank Polska

Planowane zakończenie spotkania.

14:15

14:30

12:15

15:30

13:15


