
Szanowni Państwo, 

Okres letni to dla zdecydowanej  większości z nas sezon urlopów i odpoczynku. Przynajmniej teoretycznie. Jak się bowiem  

okazuje, coraz częściej zatracamy umiejętność odpoczywania - aktywnego podjęcia decyzji o tym, aby nie zajmować się  

sprawami służbowymi, wyłączyć telefon i nie zaglądać do poczty elektronicznej. Wszechobecna technologia nie pomaga nam  

w zachowaniu równowagi  pomiędzy życiem prywatnym a pracą. 

Równowaga ta to jeden z aspektów dobrostanu pracownika - kwestii coraz częściej stanowiącej obszar aktywnego zaintereso-

wania organizacji. W jego skład wchodzi nie tylko dbanie o odpoczynek, ale szeroko rozumiane zdrowie, zarówno fizyczne  

jak i psychiczne: żywienie, ruch, higiena umysłowa, walka ze stresem. Jest to w naszym kraju temat stosunkowo nowy,  

dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w badaniu dotyczącym praktyk zarządzania dobrostanem pracowników.  

Link do niego znajdą Państwo w dalszej części „Aktualności”. Mamy nadzieję, że wnioski z wyników posłużą  jako punkt wyjścia 

do dyskusji na temat świadomego adresowania kwestii zdrowia przez organizacje. 

Agnieszka Syguła 

Starszy Konsultant w Zespole Doradztwa HRM partners 

JESIENNA AKADEMIA HRM PARTNERS W NOWEJ TRZYDNIOWEJ FORMULE:  

COMP&BEN W PIGUŁCE  

 

Zakres tematyczny:  

 Architektura stanowisk 

 Wartościowanie stanowisk:  
metody i taryfikatory 

 Polityka płac: definiowanie  
i siatka płac zasadniczych 

 Motywacyjne systemy premiowe 

 Premie w sprzedaży 

 Utrzymanie systemów wynagra-
dzania 

 Rewitalizacja systemów wyna-
grodzeń: case studies 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania praktyk premiowania dla bankowości, które prowadziliśmy wiosną. 

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo dwa rodzaje podsumowania: o profilu HR-owym oraz o profilu finansowym. 

Przeczytaj podsumowanie 

SIERPIEŃ 2014 

Wyniki badania praktyk premiowania w sektorze bankowym 

Zapraszamy do udziału w badaniu praktyk zarządzania dobrostanem pracowników. Jego celem jest zebranie 
informacji na temat funkcjonujących w polskich organizacjach rozwiązań dotyczących zdrowia fizycznego, 
żywienia, stresu i innych aspektów związanych z dobrostanem pracownika. Nawet jeżeli Państwa organizacja 
nie prowadzi aktywnych działań w tym obszarze, zachęcamy do wypełnienia ankiety — każdy uczestnik 
otrzyma bezpłatnie podsumowanie wyników. 

Aby otrzymać bezpłatny raport wystarczy wypełnić ankietę umieszczoną tutaj: Wypełnij ankietę.  

Badanie Praktyk Zarządzania Dobrostanem Pracowników 2014 

 

Zapraszamy na trzecią edycję 
Akademii HRMp. 

Zgodnie z oczekiwaniami Klien-
tów, nadaliśmy szkoleniu nowy 
format: trzydniowa formuła wiąże 
się z rezygnacją z części wykła-
dów teoretycznych na rzecz  
ćwiczeń praktycznych i case-
studies w bardziej skondensowa-

nej formie. 

 

Szczegółowe informacje oraz 
formularz zgłoszeniowy znajdu-
ją się na stronie internetowej 

 

 

Cena: 2 700 zł netto 

Dla kogo: HR Biznes Partnerzy  
i Specjaliści C&B  

Termin: 7-9.10 

Miejsce szkolenia: Warszawa, 
plac Bankowy 

  

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać  
więcej informacji, prosimy o kon-
takt:  

szkolenia@hrmpartners.pl  

http://www.hrmpartners.pl/publikacje/raporty/2014/04/22/badanie-praktyk-premiowania-w-sektorze-bankowym---wyniki
http://surveys.hrmpartners.pl/s3/dobrostan
http://www.hrmpartners.pl/us%C5%82ugi/szkolenia-z-zakresu-hr
mailto:szkolenia@hrmpartners.pl

