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PROGRAM 

 
 

9.30 - 9.50 Inauguracja  

dr hab. prof. SGH Roman Sobiecki,  

Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

dr hab. prof. SGH Agnieszka Wojtczuk-

Turek, Dyrektorka Instytutu Kapitału 

Ludzkiego  

 

9.50-11.20 Panel dyskusyjny 1 

Rynek pracy a strategie zatrudnienia  

na czas wychodzenia z kryzysu  

Paula Rejmer – Adecco 

John Guziak – Deloitte 

Krzysztof Wiśniak – Danone 

Agnieszka Szostek – mBank SA 

Moderator: dr Dariusz Danilewicz – SGH 

 

11.40-13.10  Panel dyskusyjny 2 

Nowe oblicza ZKL - jak zarządzać pracą  

w organizacjach 

Joanna Wierzbowska – Antal 

Monika Smulewicz – Grant Thornton, HR na 

szpilkach 

Mateusz Żydek – Randstad 

Moderator: dr hab. prof. SGH Marzena 

Fryczyńska – SGH 

 

13.30-15.00 Panel dyskusyjny 3 

Digitalizacja HR 

Agata Kaczmarska – Dentsu Aegis Network 

Polska 

Ewa Gołębiewska – Capgemini  

Łukasz Sobkowicz – Oracle  

Moderator: dr hab. prof. SGH Tomasz 

Rostkowski – SGH 
 



 

   

PANELIŚCI 
 

Ewa Gołębiewska 

Country HRD Capgemini Polska. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie  

w zarządzaniu działami HR w dużych międzynarodowych korporacjach z branży 

FMCG, produkcyjnej, retail oraz SSC/ BPO. Jej doświadczenie obejmuje tworzenie  

i wdrażanie strategii HR, budowanie efektywnych systemów wynagrodzeń, 

identyfikację i rozwój talentu organizacyjnego, kreowanie kultury organizacyjnej   

i marki pracodawcy. Od 2013 roku związana z Capgemini, gdzie pełni także rolę 

Chairwoman of Polish Country Board. 

John Guziak 
 

Partner w Deloitte, lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce. Ma blisko 

trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu firm doradczych w obszarze 

zarządzania oraz sprzedaży w Europie Środkowej i Południowej. W swojej karierze 

wspierał firmy z listy Fortune500 w Europie Zachodniej, regionie EMEA oraz 

Bliskiego Wschodu w projektowaniu rozwiązań wpierających kapitał ludzki, 

budowaniu strategicznych partnerstw w ramach kadry zarządzającej,  

w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych czy transformacji cyfrowej 

zorientowanej na ludzi pracujących oraz współpracujących z daną organizacją, jak 

również we wdrożeniach zarówno lokalnych, jak i globalnych. 

 
 

Agata Kaczmarska 
 

Agata Kaczmarska jest ekspertem w zarządzaniu kapitałem ludzkim, posiadającym 

wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla polskich i międzynarodowych 

organizacji z zakresu strategii HR, w tym wdrażania zmian, reorganizacji działów HR, 

rozwoju pracowników o wysokim potencjale oraz transformacji przywództwa na 

najwyższych szczeblach organizacji. W Dentsu Aegis Network Polska od 

października 2011 roku. Jako Chief People Officer grupy odpowiada za całokształt 

procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wsparcie strategiczne w rozwoju 

organizacji w Polsce i CEE. Jako członek Global Transformation Team brała udział w 

projekcie wdrożenia globalnie nowego modelu HR.  Z branżą HR jest związana od 

prawie dwudziestu lat. W latach 2008 – 2011 pracowała jako Consulting Director w 

Hay Group, międzynarodowej firmie specjalizującej się w doradztwie personalnym. 

Odpowiadała między innymi za współpracę z czołowymi klientami firmy, wspierając 

ich w procesach zarządzania zmianami i rozwoju organizacji. Wcześniej, przez trzy 

lata jako Supervisor w Cap Gemini Ernst & Young zajmowała się obszarem HR oraz 

projektami w ramach rozwoju strategii i restrukturyzacji. Ponadto, jest wykładowcą 

z obszaru HR i przywództwa na wydziale Zarządzania UW, w ramach projektów 

edukacyjnych realizowanych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członek 

Polskiego Stowarzyszenia HR oraz stowarzyszenia Human Explorers. Ekspert w 

Sektorowej Radzie ds. kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Od ponad 

dwóch lat mentorka w ramach programu Technologia w Spódnicy. 

 

 

 

 

 
 

 



 

   

PANELIŚCI 
 

Paula Rejmer 
 

Dyrektor Zarządzająca Zespołu Rekrutacji Stałych, The Adecco Group. Ekspertka The 

Adecco Group, od ponad piętnastu lat związana z obszarem rekrutacji  

i doradztwa personalnego. Na co dzień odpowiada za pracę kilkudziesięciu 

konsultantów, realizujących projekty rekrutacyjne w kluczowych obszarach 

gospodarki oraz działających w kilkunastu lokalizacjach na terenie kraju. 

Wcześniejsze doświadczenia są efektem jej współpracy zarówno z polskimi, jak  

i międzynarodowymi organizacjami świadczącymi usługi profesjonalnego 

doradztwa. 

 

Monika Smulewicz 
 

Ekspert, praktyk, a nade wszystko pasjonat prawa pracy. Zawodowo, od ponad 20 

lat, "sparing partner biznesu". Wspiera przedsiębiorców w obszarze kadrowo-

płacowym, rozwiązując problemy, z którymi borykają się dynamicznie rozwijające 

się organizacje. Od wielu lat, na salach szkoleniowych, edukuje pracowników  

i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, 

jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. 

Zamiłowanie trenerskie doprowadziło ją do stworzenia kolejnego  

w karierze projektu szkoleniowego - autorskiej Akademii Mistrzostwa Kadrowo-

Płacowego wpisanej na listę placówek oświatowych MEN, która jest spełnieniem jej 

marzeń o edukacji bez barier terytorialnych – w projekcie z sukcesem 

przeszkolonych zostało już ponad 4000 osób z całej Polski.  

Znakiem rozpoznawczym Eksperta jest zamiłowanie do czasu pracy – Monika 

Smulewicz jest pomysłodawcą i partnerem merytorycznym oprogramowania do 

planowania i rozliczania czasu pracy, aplikacji chmurowej ePlanneR.pl.   

 

Agnieszka Szostek 
 

Magister psychologii, ze specjalnością psychologia pracy i stresu zdobytą na 

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, absolwentka studiów 

podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego, Kierowania Rozwojem  

i Coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Od 2009 roku związana z bankowością, 

gdzie z sukcesami realizuje procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i 

managerskie, zaangażowana w liczne projekty w obszarze HR i employer brandingu. 

Aktywnie wspiera pracowników w rozwoju, prowadzi konsultacje rozwojowe, pełni 

rolę doradcy zawodowego. Ekspert rynku pracy i pasjonat zagadnień HR z 

praktyczną wiedzą z zakresu rekrutacji oraz znajomością metodologii Assessment 

Center.  Twórca zadań i assessor podczas sesji Assessment/ Development Center. 

Autorka i prowadząca szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, rynku pracy, candidate 

expirience, pokolenia Millennialsów dla kadry managerskiej i specjalistów. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

PANELIŚCI 
 

Łukasz Sobkowicz 
 

Ekspert w firmie Oracle odpowiedzialny za projekty w działaniach związanych  

z Digitalizacją procesów HR. W ramach swojej ponad 20 letniej kariery zawodowej 

zrealizował wiele projektów doradczych z zakresu rekrutacji, HR outsourcingu  

i szeroko rozumianego doradztwa HR. Pasjonuje się zagadnieniami związanymi  

z „Future of Work” i technologią cyfrową. Współpracuje głównie z Zarządami 

dużych polskich firm oraz międzynarodowych korporacji. Prywatnie miłośnik sportu, 

dobrego filmu i motoryzacji. Jest absolwentem wydziału zarządzania na Akademii 

Łazarskiego i wykładowca na studiach podyplomowych Akademii Leona 

Koźmińskiego. 

 

Joanna Wierzbowska 
 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze HR. Przez istotną jego część 

związana była z branżą budowlaną, wcześniej zaś z branżą ubezpieczeniową  

i doradczą. Sama o sobie mówi, że ma to szczęście, że wie czego chce od życia, stąd 

najpierw precyzyjnie określiła swoją ścieżkę edukacji, a potem kariery  

w ramach HRM.  W obszarze jej doświadczeń znajdują się rekrutacja, planowanie 

zasobów, oceny pracownicze, systemy zarządzania kompetencjami, programy 

szkoleniowe i rozwojowe, diagnoza potencjału oraz zarządzanie sukcesją. Jak sama 

o sobie mówi, orientacja procesowa to naturalna dla niej potrzeba porządkowania 

styku biznesu i psychologii w organizacji. Prywatnie osoba, dla której nie ma rzeczy 

niemożliwych, ale czasem trzeba dłużej poszukać właściwego rozwiązania, mama 

dwóch synów, ciągle w ruchu.  

 

Krzysztof Wiśniak 
 

Kierownik HR w obszarze operacyjnym na kraje Europy Centralnej i kraje nordyckie 

w Danone, absolwent Politechniki Opolskiej oraz Robert H. Smith School of Business 

Uniwersytetu w Maryland, gdzie ukończył studia Executive MBA. Członek Think 

Tanku HR Influencers. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte 

w działach sprzedaży i HR firm z branży FMCG (m.in. Unilever Polska S.A., SSL 

Healthcare Polska Sp. z o.o, Grupa Żywiec S.A., Żywiec Zdrój S.A.). Przeszedł bogatą 

ścieżkę kariery w obszarze sprzedaży: od roli Przedstawiciela Handlowego po rolę 

Regionalnego Kierownika Sprzedaży, odpowiadającego za teren 1/4 Polski. W 

latach 2007-2014 pracował w Dziale Personalnym Grupy Żywiec S.A., gdzie pełnił 

rolę Trenera, Kierownika Personalnego, a następnie Dyrektora ds. Rozwoju 

Organizacji. Z grupą spółek DANONE jest związany od 2014 r. Początkowo zarządzał 

HR w obszarze operacyjnym Żywiec Zdrój S.A., następnie odpowiadał za Dział 

Personalny w fabryce Danone w Bieruniu (śląskie) a obecnie odpowiada za HR w 

obszarze Operacyjnym w Regionie obejmującym Polskę, kraje Europy Centralnej 

oraz kraje nordyckie. 

 

Mateusz Żydek 
 

Ekspert rynku pracy, socjolog, specjalista z zakresu komunikacji społecznej firm, od 

2016 roku związany z Randstad Polska, gdzie odpowiada m.in. za analizy i badania. 

Wieloletni dziennikarz radiowy i prasowy, specjalizujący się m.in. w tematyce 

zatrudnienia. Związany wcześniej z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie 

prowadził zajęcia poświęcone komunikacji przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

INSTYTUT KAPITAŁU LUDZKIEGO 
 

Instytut Kapitału Ludzkiego jest czołową jednostką naukowo-dydaktyczną  

w Polsce. Oferuje programy nauczania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim 

na studiach licencjackich i magisterskich oraz studiach podyplomowych. 

 

Instytut stanowi swoisty łącznik między środowiskiem akademickim  

a środowiskiem biznesu i administracji. Jako pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Instytutu z jednej strony dostarczamy praktykom (np. przedstawicielom biznesu, 

administracji centralnej i lokalnej, organizacjom pozarządowym, instytucjom 

rynku pracy oraz rynku edukacji) najnowszą wiedzę i umiejętności menedżerskie, 

z drugiej zaś prezentujemy studentom najnowsze dobre praktyki zaczerpnięte  

z naszych doświadczeń we współpracy z tymi środowiskami. Naszą misją jest 

wzbogacanie najcenniejszego dobra naszego kraju – wartości kapitału 

ludzkiego.   

 

Od lat prowadzimy liczne, pogłębione badania dotyczące różnorodnych aspektów 

zarządzania kapitałem ludzkim z udziałem przedstawicieli innych ośrodków 

naukowych w Polsce i za granicą, z udziałem przedstawicieli wiodących 

przedsiębiorstw, administracji centralnej i lokalnej, sektora edukacji i innych. 

Naszymi partnerami w działalności naukowej i dydaktycznej są stowarzyszenia 

zrzeszające praktyków zarządzania kapitałem ludzkim. 

 

Przykładem wyrazu uznania za poziom wiedzy i umiejętności pracowników 

Instytutu jest zainteresowanie praktyków naszą ofertą studiów podyplomowych. 

Są to:  

• Podyplomowe Studia Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, Kierowanie 

Rozwojem i Coaching 

• Menedżerskie Studia Podyplomowe – Przywództwo, Przedsiębiorczość, 

Partnerstwo 

• Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzki 

• Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji 

• Postgraduate Study Academy of Leadership in English 

Instytut jest wydawcą kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Do 

publikacji na jego łamach zapraszamy autorów z kraju i zagranicy. 

 

EDUKACJA EKONOMISTÓW  

I MENEDŻERÓW 
 

Kwartalnik dotyczy zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko 

rozumianym rozwojem zawodowym. Kierowany jest zarówno do pracowników  

i studentów uczelni wyższych, jak i menedżerów, specjalistów HR, działających  

w obszarze praktyki gospodarczej. Profil naukowy czasopisma ma charakter 

interdyscyplinarny, problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy 

wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem 

jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego 

dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego. 



 

 

 

 

ORGANIZATORZY  
 

Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

Podyplomowe Studia Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe,  

Kierowanie Rozwojem i Coaching (SGH) 

 

Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (SGH) 

 

KONTAKT 

 

dr hab. prof. SGH Marzena Fryczyńska 

mfrycz@sgh.waw.pl 

 

dr Dariusz Danilewicz 

dariusz.danilewicz@sgh.waw.pl 

 

 
 

 

Polskie Stowarzyszenie HR 

 

 
 

 
 

 

Edukacja Ekonomistów  

i Menedżerów 

 

 
 
 

 

E-mentor 
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