
Więcej informacji znajdziesz na : pracahybrydowa.pl/konferencja

Agenda zdalnej konferencji #PracaHybrydowaKonferencja

08.09.2020 - motyw przewodni I. dnia konferencji: LUDZIE 

2. 9:00 Check-in - przywitanie i rozpoczęcie konferencji 

3. 9:15 Inaki Escudero, Hyper Island 

„You’ll have to work in the future too” 

4. 10:05 Magda Ferretti 

„Bez lukru o pracy zdalnej - błędy i porażki innych, czyli szokujące historie i wyniki badań na 

temat prawdziwych wyzwań współpracy na odległość.” 

5. 10:55 Michał Gieczewski & Magdalena Bargieł, The Adecco Group 

„Mierzenie efektywności i satysfakcji pracowników.” 

6. 11:45 Kaja Prystupa-Rządca, Akademia Leona Koźmińskiego 

„Realne przewodzenie w wirtualny otoczeniu- najlepsze praktyki dla liderów w organizacjach 

hybrydowych” 

7. 12:30 Dłuższa przerwa - obiadowa, regeneracyjna, networkingowa 

8. 13:10 Patryk Wójcik, Architektura Sukcesu 

„5 nawyków, które pomogą Ci zwiększyć efektywność swojej pracy w modelu hybrydowym i 

nie tylko.” 

9. 14:00 Małgorzata Kuś, Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz, RASP -  

„Jak komunikować, gdy świat staje na głowie? Komunikacja NOW w Ringier Axel Springer 

Polska” 

10. 14:45 - Zakończenie dnia konferencji i podsumowanie
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Agenda zdalnej konferencji #PracaHybrydowaKonferencja

09.09.2020 - motyw przewodni II. dnia konferencji: PROCES 

2. 9:00 Check-in - otwarcie II. dnia konferencji i przywitanie uczestników 

3. 9:15 Iwona Michalczyk & Karolina Zygmunt-Glaba, Inpost 

„O istocie dostosowania warunków pracy do potrzeb i obaw Pracowników. Model hybrydowy 

w InPost” 

4. 10:05 Fernando Amenedo Botella, KPMG 

„How might we scale customer-centric innovation in a remote working 

environment ?” (prelekcja w języku angielskim) 

5. 10:55 Karolina Królikowska-Grzelak & Marta Woźniak, Provident 

„Nauka bez granic. Szkolenia w rzeczywistości hybrydowej” 

6. 11:40 Jacek Jedut, Orange 

„Cała góra lodowa zmiany - czego w procesie wdrożenia pracy zdalnej nie widać? Z jakimi 

wyzwaniami się mierzymy?” 

7. 12:30 Dłuższa przerwa - obiadowa, regeneracyjna, networkingowa 

8. 13:10 Przemysław Kotecki, Netguru 

„Whenever, wherever, we’re meant to be together - czyli jak wdrożyć pracę hybrydową, by 

wygrać” 

9. 14:00 Mike Pinder, poprzednio Board of Innovation 

„Best Virtual Consulting Collaboration Practices & Learnings with World Economic Forum 

(WEF) to Enable the Creation of Circular Economy Ecosystems Across the Globe.” 

10. 14:50 Piotr Nabielec, produktywni.pl 

„Jak rozmawiać o priorytetach? Zarządzanie produktywnością pracowników w czasach 

hybrydy” 

11. 15:30 - Zakończenie dnia konferencji i podsumowanie
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Agenda zdalnej konferencji #PracaHybrydowaKonferencja

10.09.2020 - motyw przewodni III. dnia konferencji: NARZĘDZIA 

1. 9:00 Check-in - otwarcie III. dnia konferencji i przywitanie uczestników 

2. 9:10 Tash Willcocks, Hyper Island 

„Hybrid Toolbox.” 

3. 10:00 Monika Ugodowska, ManpowerGroup Talent Solutions 

„Jak dobierać narzędzia i wdrażać je w organizacji? Wskaźniki doboru, na co zwrócić uwagę?” 

4. 10:50 Przemysław Galiński, Accenture 

„Modern Workplace – cloud i rozwiązania oparte na cloud jako wsparcie modelu 

hybrydowego pracy w dużych organizacjach” 

5. 11:40 Adrian Witkowski, Gamfi & Karolina Rymkiewicz, T-Mobile 

„Jak zaplanować proces zmiany i skutecznie go przeprowadzić? Tworzenie nowych rytuałów 

pracy hybrydowej i zdalnej z wykorzystaniem grywalizacji.” 

6. 12:30 Dłuższa przerwa - obiadowa, regeneracyjna, networkingowa 

7. 13:10 Ola Jarosz & Mateusz Zych, PWC 

„Dane zamiast intuicji, czyli o szczególnej roli People Analytics” 

8. 14:00 Anna Dziadkowiec, Nowy Styl 

„Witaj w biurze - nowym biurze! Przestrzeń pracy w czasach niepewności.” 

9. 14:45 - Zakończenie konferencji i podsumowanie
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