
Szanowni Państwo, 

W czerwcu br. poznaliśmy nowe oblicze inflacji – osiągnęła rekordowo niski poziom 0,2% (!) i jesteśmy już  
o krok od… deflacji. Dla specjalistów C&B to zupełnie nowe wyzwanie. HRM partners oferuje szereg odpowiedzi na pytanie jak 
„zarządzać krótką kołdrą”, czyli  jak efektywnie regulować płace gdy  brak na nie środków. Wśród naszych propozycji: 

 Akademia HRM partners  

 nasze raporty płacowe 

 rozwiązania integrujące kompetencyjne systemy oceny pracowników z mechanizmami podwyżkowymi. 

Zachęcam do lektury zarówno biuletynu i naszych stron WWW, jak i do kontaktów bezpośrednich z naszymi konsultantami. 

Piotr Sierociński 
Dyrektor Generalny HRM partners 

PRAKTYKI  ZARZĄDZANI A 
TALENTAMI  W POLSCE  

Na przełomie lipca i sierpnia przeprowadzili-
śmy drugą edycję ogólnopolskiego badania 
„Praktyki Zarządzania Talentami w Polsce”. 

Udało nam się uzyskać dane od ponad 
100 firm. 

Zachęcamy do zapoznania się z najciekaw-
szymi wnioskami na temat praktyk progra-
mów dla talentów już na początku września 
w miesięczniku „Personel i Zarządzanie” 
oraz na naszej stronie internetowej. 

Artykuł podsumowujący poprzednią edycję 
raportu znajdą Państwo tutaj: 
www.hrmpartners.pl/talenty 

W SKRÓCIE:  

SIERPIEŃ 2013  

RYNKOWA ANALIZA WYNAGRODZEŃ 2013:   
POZNAJ TEGOROCZNE RAPORTY PŁACOWE  

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
naszym Klientom proponujemy na-
stępujące  
Rynkowe Analizy Wynagrodzeń: 

 raporty dla sektorów 

 Transport-Spedycja-Logistyka,  

 produkcyjnego,  

 BPO / SSC—usługi dla bizne-
su/centra usług wspólnych,  

 bankowego  

 oraz raport ogólnobranżowy. 

 raport dla Regionu Łódzkiego. 

Ponadto, w tym roku uruchomiliśmy 
nowe produkty: 

 dla firm zajmujących się windy-
kacją należności, 

 dla stanowisk programistycz-
nych i IT, 

 dla firm z branży Call Center. 

Aktualności HRM partners  

Dla kogo i za ile: profesjonalistów C&B, HR Biznes Partnerów i menedżerów HR 
już od 750 zł za dzień szkoleniowy 

Kiedy i gdzie: Od 5.09, Europrofes, ul. Czerska 14, Warszawa 

Formularz zgłoszeniowy i szczegóły: www.hrmpartners.pl/AkademiaHRMp 

Prowadzenie: Dorota Raniszewska (więcej o trenerce) 

CZYM JEST AKADEM IA HRM PARTNERS?  
Jest to unikatowy na naszym rynku cykl szkoleniowy dotyczący zarządzania wynagrodzeniami.  

 połączenie wiedzy z doświadczeniem projektowym oraz najnowszymi trendami światowymi  

 metody zakładające aktywny udział uczestników: case study, symulacje, burze mózgów, dyskusje, wywiady  

z uznanymi na świecie guru od wynagrodzeń, wymiana doświadczeń 

 prowadzenie przez trenerkę biznesową z doświadczeniem doradczym, menedżerskim, trenerskim  

i coachingowym 

Chyba jedyne obecnie na rynku 
obejmujące tak szeroki zakres 
zagadnień. Prawdziwa biblia  
dla wszystkich C&B.  
 
Adam Dymkowski, Accenture 

Trener bardzo zaangażowany z ogromną wie-

dzą. Osoby pracujące w mniejszych firmach 

znajdą tu bardzo wiele cennych wskazówek 

przy wdrażaniu zagadnień w swo-

ich organizacjach.  

Agnieszka Korzeniecka, MMP Neupack 

Tematy dotyczące wycinka ZZL ale przedsta-
wienie ich na bardzo wysokim poziomie, na-
świetla szerszą perspektywę i daje podstawy 
do poszerzania i rozbudowania wiedzy z ZZL. 
Znakomite merytorycznie. 
 
Katarzyna Kuniczyk, Johnson & Johnson 

OPINIE UCZESTNIKÓW O AK ADEMII  

Do niektórych raportów nadal 
zbieramy dane—przekazanie 
danych pozwoli Państwu uzy-
skać atrakcyjną zniżkę. 

 

Więcej informacji, w tym harmo-
nogram publikacji, u naszych 
konsultantów: 

 Karolina Cisoń 

 Jacek Siennicki 

 

oraz na stronie internetowej  
raportów płacowych. 
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