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CZY WIESZ:

Jak zredukowaă koszty zatrudnienia bez
redukcji etatów?
Jakie alternatywne formy zatrudnienia
stosowaă w czasie kryzysu?
Jakie nowoczesne rozwiāzania kadrowo
– pâacowe sā skuteczne?

Jak obniŰyă koszty rekrutacji?
Dlaczego outplacement jest dziaâaniem
koniecznym w trudnych czasach?
ODPOWIEDZI SZUKAJ NA KONFERENCJI
I WARSZTATACH!
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KONFERENCJA

Program konferencji

Rejestracja Uczestników – Zapraszamy na kawĕ!

9.30 – 9.40

Rozpoczĕcie konferencji

9.40 – 10.30

Prawne aspekty optymalizacji kosztów zatrudnienia w czasach kryzysu.
Dr Krzysztof Walczak, Konsultant, Orâowski – Patulski – Walczak Sp. z o. o.
Poszukiwanie oszczĕdnoŒci w obszarze zatrudnienia pracowników wymaga rzetelnej wiedzy z zakresu prawa pracy, aby podejmowane w tym
aspekcie decyzje nie pozostawiaây wātpliwoŒci co do ich zasadnoŒci. Dlatego teŰ podczas wystāpienia omówiony zostanie kontekst prawny
towarzyszācy dziaâaniom optymalizujācym koszty zatrudnienia w przedsiĕbiorstwie. Zaprezentowane zostanā podstawy zatrudnienia z punktu
widzenia ich efektywnoŒci dla pracodawcy. Przeanalizowane zostanā korzyŒci i zagroŰenia wynikajāce z restrukturyzacji pracodawcy, a takŰe
ze zmiany warunków zatrudnienia pracowników.

10.30 – 11.20

11.20 – 12.10

SPRAWDZONE ROZWIĀZANIA

9.00 – 9.30

Inwestycja w zaangaŰowanie pracowników jako dâugofalowa metoda redukcji kosztów zatrudnienia.
Dr Izabela Koâodziejczyk – Olczak, Adiunkt, Uniwersytet áódzki, Clark University
Zaproszeni praktycy HR
Uczestnicy dyskusji panelowej odpowiedzā miĕdzy innymi na pytania: Po co firmie zaangaŰowani pracownicy? Jaka jest droga od satysfakcji
przez zaangaŰowanie do optymalizacji kosztów? Które ze stosowanych narzĕdzi budowania zaangaŰowania sā najbardziej efektywne? Czy
firmie opâaca siĕ inwestowaă w zaangaŰowanie swoich pracowników? Jak to sprawdziă, zmierzyă? Praktycy na co dzieĽ zajmujācy siĕ procesami
zarzādzania personelem pokaŰā, jak i dlaczego istotnā rolĕ w redukcji kosztów w reprezentowanych przez nich organizacjach, odegraâo
budowanie zaangaŰowania pracowników. Przedstawiā argumenty, dlaczego zaangaŰowanie pracownika prowadzi do dâugofalowego wzrostu
jego efektywnoŒci, a co za tym idzie, obniŰa koszty zatrudniania personelu.
Partnership jako narzĕdzie optymalizacji kosztów zatrudnienia.
Zenon Kozendra, Peânomocnik Zarzādu ds. Strategii Personalnej, PKP CARGO S.A.
Celem prezentacji jest przedstawienie projektu budowania kultury organizacji opartej na partnership w relacjach z partnerami spoâecznymi
na przykâadzie jednej z najwiĕkszych krajowych organizacji. Przedstawione zostanā doŒwiadczenia z procesu implementowania przywództwa
partnerskiego, jego wpâyw na zmniejszenie kosztów zatrudnienia oraz na osiāganie celów biznesowych. PodkreŒlone bĕdzie znaczenie
partnership w zarzādzaniu zmianā oraz znaczenie partnerstwa w przygotowaniu i przeprowadzaniu restrukturyzacji kilkudziesiĕciotysiĕcznej
organizacji. Partnership bĕdzie przedstawiony jako narzĕdzie sprzyjajāce budowaniu atmosfery dialogu i synergii dziaâaĽ niezbĕdnej do
optymalizowania kosztów zatrudnienia i zwiĕkszania skutecznoŒă realizowania zadaĽ biznesowych.
Zapraszamy na lunch

13.10 – 14.00

Model Master Vendor jako sposób na optymalizacjĕ kosztów rekrutacji.
Maâgorzata JasiĽska, Corporate Accounts Manager, HAYS Poland
Dziaây HR znajdujā siĕ obecnie pod presjā jak najwyŰszych osiāgniĕă przy jak najmniejszym wkâadzie finansowym i czasowym. Dlatego teŰ
praktykā coraz czĕŒciej stosowanā w caâej Europie jest outsourcing funkcji dotychczas uznawanych za kluczowe, jak na przykâad proces rekrutacji.
Oznakā dojrzaâoŒci rynku takich usâug sā próby objaŒniania rozwiāzaĽ typu Master Vendor czy RPO (Recruitment Process Outsourcing). Podczas
niniejszej konferencji podejmiemy próbĕ zdefiniowania uznanego modelu Master Vendor oraz porównania go z dotychczas popularnymi
formami wspóâpracy z firmami doradztwa personalnego. Odpowiemy na pytanie jak scentralizowany proces zakupów i rekrutacji przyczynia
siĕ do redukcji kosztów oraz przedstawimy inne jego zalety. Omówione zostanie takŰe odpowiednie studium przypadku.

14.00 – 14.50

REKRUTACJA W SáUůBIE OPTYMALIZACJI

12.10 – 13.10

Tania i efektywna rekrutacja w ramach Grupy Kapitaâowej ENEA.
Andrzej Nitecki, Dyrektor Departamentu Kadr i Administracji, Prokurent ENEA SA
Jolanta Cabaj, Wiceprezes Zarzādu, IDEA! Management Consulting PoznaĽ Sp. z o.o.
Podczas wystāpienia pokaŰemy na przykâadzie Grupy Kapitaâowej ENEA, w jaki sposób optymalizowaă koszty zatrudnienia pracowników
poprzez narzĕdzia prowadzāce do obniŰenia kosztów rekrutacji. PodkreŒlimy wagĕ budowania wizerunku solidnego pracodawcy, poprzez
m.in. udziaâ w targach pracy czy benchmarkach. Zaprezentujemy na podstawie regulacji wewnĕtrznych w Grupie, jak jasne i przejrzyste zasady
rekrutacji wpâywajā na redukcjĕ jej kosztów. PokaŰemy wagĕ sâuŰb HR w procesach rekrutacyjnych w grupie, omawiajāc rolĕ Rady HR oraz
Centrum Kompetencji, stanowiācego wewnĕtrzny assessment center. Uczestnicy dowiedzā siĕ, jak wpisaă dziaâania rekrutacyjne w strategiĕ
firmy i jak obniŰaă koszty zatrudnienia poprzez budowanie wâasnych sâuŰb HR.
Zapraszamy na kawĕ!

15.10 – 16.00

Administracja procesu kadrowo–pâacowego – optymalizacja kosztów i inne korzyŒci organizacji ze wspóâpracy z firmā outsourcingowā.
Dominik Maciejewski, Project Manager ds. wdroŰeĽ i obsâugi kluczowych klientów, Vattax – Personel Sp. z o.o.
Celem wystāpienia jest zapoznanie uczestników konferencji z procesem wspóâpracy firmy outsourcingowej z innymi podmiotami gospodarczymi
o róŰnej wielkoŒci (20, 200, 1000 osób zatrudnionych). W oparciu o przykâady chcemy pokazaă PaĽstwu jak wyglāda codzienna praca firmy
administrujācej kadry i pâace, jakie sā korzyŒci finansowe i rzeczywiste koszty, na czym zgodnie z literā prawa polega przejĕcie odpowiedzialnoŒci
zwiāzanej z pracā dziaâu personalnego przez firmĕ outsourcingowā. Przedstawimy sposoby zabezpieczenia danych osobowych, jak
i moŰliwoŒă monitorowania przez Klientów bieŰācych zmian (stan zatrudnienia, fluktuacja, listy pâac etc). Omówiony zostanie równieŰ proces
wdroŰenia z uwzglĕdnieniem sposobów przekazania informacji dotyczācych pracowników (programy kadrowo–pâacowe, bazy danych, listy
pâac, dokumentacja)

16.00 – 16.50

16.50 – 17.00

SKUTECZNE NARZĔDZIA

14.50 – 15.10

Interim management – elastyczna i nowoczesna forma pozyskania kapitaâu ludzkiego do realizacji projektów biznesowych.
Paweâ Szabelewski, Partner Zarzādzajācy, In–House Managers Potyraâa i Szabelewski Sp.j.
Beata Janczur, Executive Director for HR, Lukas Bank S.A.
Celem wystāpienia jest przedstawienie metody zarzādzania Interim Management – nowej, elastycznej formy zaangaŰowania doŒwiadczonych
managerów do realizacji projektów wewnātrz przedsiĕbiorstwa w dwóch perspektywach: makroskali – rynku polskiego i znacznie bardziej
zaawansowanego rynku niemieckiego oraz mikroskali – na podstawie case study dotyczācego dziaâania interim managera wewnātrz
przedsiĕbiorstwa z branŰy finansowej. Wystāpienie pokaŰe, na czym polega rozwiāzanie interim management i jakie sā trendy rozwoju
tej usâugi w Polsce i za granicā. Uczestnicy uzyskajā odpowiedŮ na pytanie, dlaczego jest to rozwiāzanie szczególnie popularne w okresie
spowolnienia gospodarczego, a takŰe w jaki sposób znaleŮă na rynku interim managera oraz na co zwróciă uwagĕ, by jak najlepiej skorzystaă
z jego usâug, kiedy ten jest juŰ wewnātrz organizacji
ZakoĽczenie konferencji i losowanie nagród.
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