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Zarządzanie zasobami ludzkimi
w spółce giełdowej w warunkach
niepewności – rola hr w strategii firm

17-18 kwietnia 2012 roku
Hotel OSSA, Ossa
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Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych chciałbym serdecznie zaprosić
do udziału w I Kongresie HR SEG, którego tematem przewodnim będzie Zarządzanie
zasobami ludzkimi w spółce giełdowej w warunkach niepewności – rola HR
w strategii firmy.
Nasz Kongres organizujemy w czasach, w których nikt już nie ma wątpliwości,
że najważniejszym czynnikiem rozwoju jest czynnik ludzki. Doceniając rolę zmian
technologicznych i ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw, rozwój ten byłby niemożliwy
bez właściwego zarządzania kadrami. Tym większy szacunek należy się menedżerom
HR, którzy potrafili i potrafią w niełatwych czasach gospodarczych zawirowań
zachować właściwe standardy i nie poddać się pokusom łatwych rozwiązań.
Każdego roku SEG organizuje niekomercyjne kongresy dla różnych grup reprezentujących kadrę zarządzającą spółek
giełdowych. Spotkania te zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem oraz liczną frekwencją. Mając na względzie
specyficzne wyzwania, jakie stoją przed osobami zarządzającymi kadrami w spółkach giełdowych, w tym roku
postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o kongres dla działów HR aby mogli Państwo we własnym gronie spotkać się
i w trakcie dyskusji znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące specyfiki Państwa pracy.
Liczymy, że ciekawe panele dyskusyjne, liczne warsztaty prowadzone przez naszych ekspertów ale również możliwość
dyskusji z osobami odpowiedzialnymi za HR w innych spółkach giełdowych, zachęcą Państwa do udziału w Kongresie.
I Kongres HR SEG odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia br. w hotelu OSSA, w Ossie k. Rawy Mazowieckiej.

Serdecznie zapraszam do udziału!

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania. Zgłoszenia należy przesyłać drogą
elektroniczną na adres hr@seg.org.pl, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
www.seg.org.pl lub po wypełnieniu załączonej karty zgłoszeniowej pod nr faxu: (22) 828 15 13.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy przedstawicieli spółek giełdowych.
W sprawie członkostwa w SEG prosimy o kontakt z p. Joanną Bielecką pod numerem tel. (22) 826 26 89
bądź mailowo na adres: joanna.bielecka@seg.org.pl

Program Kongresu
17 KWIETNIA (wtorek)		
12.30 – 13.30

Rejestracja gości

13.30 – 14.30

Lunch

14.30 – 14.45

Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14.45 – 15.15

Specyfika HR w spółce giełdowej
Mirosław Szczepański, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.

15.15 – 16.30	
Dyskusja panelowa I: Jak motywować pracowników w warunkach przejrzystości
finansowej spółki giełdowej?
		

• zaangażowanie pracowników

		

• programy motywacyjne

		

• pozafinansowe metody motywacyjne

		
		
		
		

Uczestnicy:
Katarzyna Derdzińska, Dyrektor Programu Najlepsi Pracodawcy, Aon Hewitt
Radosław Szubert, Prezes Zarządu, POLMED S.A.
Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

Dyskusja panelowa II: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach niepewności
16.45 – 18.00	
		

• aspekty prawne w restrukturyzacji zatrudnienia

		

• znaczenie właściwej komunikacji z pracownikami

		

• rola zarządu i rola HR we wdrażaniu znaczących zmian w firmie

		
Uczestnicy:
		
Justyna Kubicka-Daab, Director Leadership & Assessment, Amrop
		
Mec. Agnieszka Lechman-Filipiak, radca prawny, partner kierująca praktyką prawa pracy
i świadczeń emerytalnych, DLA Piper Wiater sp.k.
		
Romeo Grzębowski, Prezes Zarządu, Extended DISC Polska Sp. z o.o.
		
Michał Kurtyka, Prezes Zarządu, BPI Polska Sp. z o.o.
20.00 – 24.00

Kolacja przy muzyce na żywo

18 KWIETNIA (środa)
9.00 - 10.30

Pierwsza tura warsztatów w grupach*

10.30 - 11.00

Przerwa kawowa

11.00 - 12.30

Druga tura warsztatów w grupach*

12.30 - 12.45

Podsumowanie i zakończenie Kongresu

* szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdują się w Formularzu Zgłoszeniowym oraz na stronie www.seg.org.pl
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