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Rejestracja 8.30 – 9.00 

 

 

9.00-9.15 

Powitanie 

Łukasz Żelewski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 

Dariusz Gobis, Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP 

 

9.15 -10.00  

Sztuka tworzenia efektywnego zespołu 

Budowanie zespołów to sztuka czy rzemiosło? Jakie są dobre i złe praktyki w budowaniu zespołów. Co cechuje skutecznego 

szefa? Jakie są relacje pracodawca - pracownik. 

Paulina Basta, Kierownik ds. Personalnych IBM GSDC Polska 

 

10.00 -10:45 

Kompetencje - jak je dobierać by wzmacniać pracowników i zespoły 
Przedstawienie modelu kompetencji dla MŚP jako sposobu na rozwój organizacji i realizację celów strategicznych. Dobór 

kompetencji do stanowisk oraz ról, uwzględnienie zespołów w firmowym modelu kompetencji. 
Sabina Węsierska, Konsultant ODITK Consulting 

 

Przerwa kawowa 10.45 – 11.15 

 

11.15 -12.00  

Pokolenie X,Y, Z - nowe znaczenie skutecznego przywództwa 
Jak łączyć atuty pokolenia X, Y i Z oraz jak ich odmienność może przyczyniać się do większej kreatywności i budowania przewagi 
konkurencyjnej?   

Monika Reszko, Managing Director, Human Concept & Solutions 

 
12.00-12.45   

Co naprawdę motywuje pracowników? 
Jakie są płacowe, dookoła płacowe i pozapłacowe sposoby motywowania pracowników? Kiedy i jak stosować różne metody 

motywowania pracowników. 

Karol Zielinski, Prezes Zarządu, PayLane Sp. z o.o. 

 

12:45 – 13:30  

Jak oceniać pracownika? Czyli o skutecznej informacji zwrotnej. 
Czym jest i jaki jest cel oceny pracowniczej? Czy ocena pracownicza jest skuteczna? Jeśli nie, to co w zamian? Czyli feedback, 
który robi różnicę. 

Małgorzata Kusyk, Partner Zarządzający, AgilePMO 

 

 

Lunch 13:30 – 14:30 / networking 

 

PROGRAM                  
Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu. 

Temat przewodni: BUDOWANIE ZESPOŁU 
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Paulina Basta  

Autorka popularnego bloga o tematyce HR-

owej (www.paulinabasta.com). Zawodowo HR 

Business Partner w IBM we Wrocławiu. 

Fascynują ją ludzkie motywacje – szczególnie te 

związane ze środowiskiem pracy. Praktykę 

pracy w biznesie, zamieniła na HR. Tą ścieżką, 

konsekwentnie idzie od prawie dekady. Ma 

doświadczenia w pracy z zespołami lokalnymi, 

jak i w zarządzaniu ludźmi w środowisku 

wirtualnym. Zespoły, które prowadzi są 

wyjątkowe. Zawsze tak było. Ich zawodowe 

sukcesy są dla niej powodem do dumy. 

 

Sabina Węsierska 

Certyfikowany Coach ICC. Doświadczony konsultant w 

obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalista ds. 

Rozwoju Pracowników. Rekruter. Od 2001 związana z 

obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

Zajmowała się rekrutacją i rozwojem pracowników w 

wiodących firmach branży FMCG (w tym: Philip Morris 

Polska). Zrealizowała wiele projektów z  

Zakresu Zarządzania Kapitałem Ludzkim (w tym z zakresu: 

modeli kompetencji, systemów motywacyjnych, systemów 

ocen, zarządzania wiedzą) dla klientów biznesowych 

pracując najpierw w dziale Management Consulting firmy 

KPMG, a następnie w ODiTK Consulting. Prowadziła audyty 

funkcji personalnej oraz badania kultury organizacyjnej. 

  Monika Reszko  
 
Ekspert ds. komunikacji i relacji 

wewnętrznych, executive coach, autor 

i koordynator programów rozwoju 

kompetencji.  

Pomysłodawca konferencji, seminariów i 

wydarzeń sportowych dla biznesu. 

Wprowadziła m.in. pionierski na Pomorzu 

cykl konferencji "HR śniadania", a także 

konkurs HR Osobowość, wyłaniający 

najlepszych praktyków HR w Polsce 

północnej. Spod jej rąk wyszedł także 

cieszący się ogromnym powodzeniem 

coroczny turniej biznesowy Beac. 

współpracuje z Centrum Kompetencyjnym 

Praca – Agora SA h Volleyball Business Cup.  

 

Małgorzata Kusyk  

 
Ekspert zarządzania 

projektami, certyfikowany 

kierownik projektu, partner 

zarządzający AgilePMO, 

mentor, trener biznesu, 

wykładowca MBA, twórca 

innowacyjnych szkoleń i 

metodyk z zakresu 

zarządzania projektami, 

prezes Project 

Management Institute 

Poland Chapter. 

Karol Zielinski  

Przedsiębiorca, manager, bloger. Prezes 

zarządu i dyrektor zarządzający w PayLane. 

Wcześniej związany między innymi z takimi 

firmami jak Implix, Gratka, Wirtualna 

Polska, Openlearning. Piastował różne 

stanowiska, od programisty, przez project 

managera, na prezesie zarządu kończąc. 

Prelegent na kilkudziesięciu polskich i 

zagranicznych konferencjach i eventach 

branżowych. Na co dzień poza 

zarządzaniem PayLane doradza osobom 

tworzącym biznes w Internecie, rozwija 

Squidility.com oraz publikuje m.in. na 

karolzielinski.com. 

PRELEGENCI 
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