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PRELEGENCI

Edyta Snakowska-Estorninho, Head of Legal and Compliance – Pratt and Whitney
Radca prawny, OIRP Warszawa, Dyrektor Działu Prawnego i Compliance w jednej z największych firm produkcyjnych, gdzie odpowiada za 
kwestie prawne i compliance, wcześniej przez wiele lat związana z doradztwem prawnym na rzecz biznesu infrastrukturalnego, 
nieruchomościowego i technologicznego; przez wiele lat współpracownik kancelarii prawnych; arbiter SIDIR, autorka praktycznych 
komentarzy, zwłaszcza z obszaru prawa zamówień publicznych, prawa publicznego gospodarczego,  publikowanych w prasie i 
wydawnictwach specjalistycznych. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Cambridge University w zakresie prawa 
europejskiego, ALK (International Commercial Law, Prawo Nowoczesnych Technologii) oraz  INP PAN – Prawo Konkurencji. Ukończyła 
aplikację sądową i adwokacką. Uczestniczy w wielu zawodowych szkoleniach dotyczących umiejętności menadżerskich ( m.in Thayer 
Leader Development Group (TLDG) at West Point). W 2018 otrzymała tytuł „Lew Koźmińskiego w kategorii „Prawnik”, laureatka konkursu 
„Prawnik Przedsiębiorstw” w 2019 r.   

Marta Krukowska, Chief HR Officer – Empik Group
Doświadczenie zawodowe w branży HR budowała w polskich i międzynarodowych koncernach oraz private equity. W Grupie Empik od 
2017 r. odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii personalnej wspierające osiąganie celów biznesowych firmy i podnoszenie 
efektywności organizacji i pracowników. Politykę personalną opiera na zaangażowaniu pracowników, ale i trosce o dobry wizerunek 
pracodawcy, za co spółka jest dostrzegana i nagradzana, m.in. nagrodami i wyróżnieniami Most Attractive Employer Universum 2018, oraz 
Employer Branding Excellence Awards 2019, EB Kreator 2019 czy HR Dream Team 2018 i 2019 ( pracuj.pl.)  Jako radca prawny specjalizuje 
się w przeprowadzaniu organizacji przez duże zmiany w obszarze spraw pracowniczych, począwszy od przejęć, przez reorganizacje i 
optymalizacje (w tym zwolnienia grupowe), oraz tworzenie i zmiany systemów wynagrodzeń, czy organizacji pracy. Aktualnie pracuje nad 
doktoratem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego, w tematyce wynagrodzeń. Jej zainteresowania 
praktyczne i naukowe to wynagrodzenia i systemy premiowe, struktura i rozwój organizacji, kultura organizacyjna, zarządzanie 
strategiczne i change management.

Piotr Korzuch, Head of Industrial Relations, Compliance & HR Risk – BNP Paribas
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium z zakresu BHP na Politechnice 
Warszawskiej. Autor publikacji z zakresu prawa pracy. Członek zespołu ekspertów przy PKPP Lewiatan do spraw zbiorowego prawa pracy, 
w ramach którego uczestniczył m. in. W pracach nad zmianami w ustawie o związkach zawodowych. Menadżer z 15-letnim 
doświadczeniem w obszarze HR, związany głównie z branżą finansową z kilkuletnią przerwą spędzoną w sektorze energetycznym, w 
trakcie której jednym z jego głównych projektów było ujednolicenie wewnątrzzakładowego prawa pracy po konsolidacji działalność w 
obszarze dystrybucji gazu. Od początku pracy w BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiadał za relacje pracownicze, zgodność i ryzyko 
obszaru HR oraz BHP. Od ponad roku odpowiada także za digitalizacje obszaru HR oraz za zarządzanie różnorodnością. Od 2017 
odpowiedzialny w Banku za tematykę związaną z pracą zdalną.
  
Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr - Orlen S.A.
Od ponad 6 lat związana z branżą HR. Odpowiedzialna za strategię HR w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz dialog społeczny 
ze związkami zawodowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednej z największych krajowych firm energetycznych tj. w 
Grupie ENERGA oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największej agencji płatniczej w Europie. Ukończyła liczne 
szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Mediator w sprawach pracowniczych i 
wewnątrzorganizacyjnych. Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie oraz Executive MBA certyfikowanym przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Doktorantka Wydziału Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się wpływem dialogu społecznego na kształtowanie 
zakładowych źródeł prawa pracy.

Piotr Sabat, Dyrektor Działu Prawnego - FM Logistic
Prawnik  i  Ekonomista, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  Członek Rady Nadzorczej i Komitetu 
Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektor Działu Prawnego w FM Logistic, właściciel SCG Sabat Consulting Group. Absolwent studiów 
prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z    
ekonomii  w INE Polskiej Akademii Nauk , studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International 
Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów 
podyplomowych z windykacji należności  w Szkołe Głównej Handlowej   oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na 
Uniwesytecie SWPS. Posiada ponad 14 – letnie doświadczenie prawne i biznesowe, które prócz obecnych aktywności zawodowych  
zdobywał  w  GEFCO Group, Wyższej Szkołe Zarządzania i Prawa w Warszawie, firmie szkoleniowej Gamma S.J oraz w  kancelariach  
prawniczych.

Dorota Ciołak, HR Director - Vive Group 
wieloletnie doświadczenie w dużych organizacjach na stanowiskach zarządczych HR i Administracji w firmach sprzedażowych, 
produkcyjnych oraz w obszarze BPO.  Dyrektor Personalny VIVE Group – organizacji zatrudniającej ponad 2000 osób. Trener Biznesu, 
Coach z 4 dyplomami wyższych uczelni oraz certyfikatami kursów. Od ponad 20 lat w dużych organizacjach zajmuje się obszarem HR, 
Admistracją i BHP. W swoim życiu zawodowym  realizowała duże projekty unijne i biznesowe, prowadzi konferencje oraz uczestniczy w 
wielu przedsięwzięciach związanych zarówno z rozwojem pracowniczym jak i szeroko rozumianym rynkiem pracy. Praca zawodowa jest 
dla niej pasją, kocha to co robi. Żródłem energii są dla niej ludzie i nowe wyzwania. 



ŚRODA | 16 października

WTOREK | 20 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.

Referencje

B
U

SI
N

ESS

 

ME D I A

 

S O LUTIO
N

S

9:00  ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA 

Obszary ryzyka pracodawców w zakresie 
stosowania pracy zdalnej. Konieczność  
uregulowań prawnych – case study.
•Jak zbudować kulturę pracy zdalnej w firmie 
(zasady, narzędzia, well being ect).
•Wewnętrzne regulacje programów pracy 
zdalnej.
•Identyfikacja i minimalizacja ryzyk 
związanych z pracą zdalną i rotacyjną.
•Postulaty w zakresie regulacji prawnych – 
de lege ferenda.
Edyta Snakowska – Estorninho, Director 
Compliance & Contracts - Pratt & Whitney 
Rzeszów S.A.

Przerwa na kawę.

Praca zdalna w dobie kryzysu i po kryzysie.
•Uwagi ogólne dot. ustaw 
antypandemicznych.
•Zalety i wady pracy zdalnej.
•Praca zdalna a telepraca.
•Praca zdalna po kryzysie – jak?
Marta Krukowska, Chief HR Officer – Empik 
Group

9:15 Przerwa na kawę.

Praca zdalna w BNP Paribas Bank Polska, 
czyli od odpowiedzi na pytanie „czy cztery 
dni pracy zdalnej to nie za dużo?” do 
odpowiedzi na pytanie „ile dni pracy zdalnej 
w nowej normalności?”
•Dlaczego postanowiliśmy uregulować 
zasady świadczenia pracy w formie zdalnej?
•Pilotaż, czyli zaangażowanie organizacji w 
projekt.
•Pełne wdrożenie pracy zdalnej.
•Wykorzystanie systemu kadrowego do 
zlecania pracy zdalnej.
•Zmiany w zasadach pracy zdalnej 
wprowadzone w życie od dnia 1 stycznia 
2020 r.
•COVID – 19, czyli ci co nie mogli pracować 
zdanie naglę mogą i co z tego wynika na 
przyszłość.
Piotr Korzuch, Head of Industrial Relations, 
Compliance & HR Risk Department – BNP 
Paribas

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

12:00

10:15

11:15



Obszary ryzyka pracodawców w zakresie stosowania pracy zdalnej.

Praca zdalna w dobie kryzysu i po kryzysie.

Ile godzin pracy zdalnej to za dużo?

Aspekty prawne i praktyczne w pracy zdalnej.

Bezpieczeństwo pracy zdalnej w kontekście danych firmowych.

 “Chciałam podziękować za profesjonalną organizację spotkania “Prawo Pracy”, które odbyło się w 
Warszawie. 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

Praca zdalna – dzisiejsze wyzwanie 
organizacji.
•Korzyści pracy zdalnej dla pracownika.
•Praca zdalna – wyzwanie dla pracodawcy.
•Higiena pracy w formie pracy zdalnej.
•Bezpieczeństwo pracy zdalnej w aspekcie 
danych pracodawcy, dostępów sieciowych, 
wideokonferencji.
•Aspekty prawne pracy zdalnej.
Dorota Ciołak, Dyrektor Personalny Pion 
Personalno- Administracyjny – Vive Group

Planowane zakończenie spotkania, 
wręczenie certyfikatów, wymiana 
wizytówek

Praca zdalna – aspekty prawne i 
praktyczne.
•Praca zdalna w obowiązujących przepisach 
prawa.
•Praca zdalna a telepraca.
•Zarządzanie zespołem rozproszonym.
•Organizacja pracy na odległość w Grupie 
Orlen – case study.
Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy 
ds. Kadr - PKN Orlen S.A.

Przerwa na kawę.

Problematyka prawna pracy zdalnej - case 
study.
•Regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej 
w Polsce.
•Problemy prawne i faktyczne związane z 
pracą zdalną.
•Dokumentacja pracy zdalnej i telepracy.
•Czy biura w ogóle potrzebne ? Wady i 
zalety z punktu widzenia 
organizacyjno-prawnego i finansowego.
Piotr Sabat, Dyrektor  Działu Prawnego – 
FM Logistic

Przerwa na kawę.

WTOREK | 20 października
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