
wytyczamy kierunki
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HRM partners jest czo∏owà polskà firmà doradczà oferujàcà rozwiàzania
usprawniajàce zarzàdzanie ludêmi w przedsi´biorstwach. Od 2001 roku 
pomagamy naszym klientom w budowaniu przewagi konkurencyjnej 
poprzez projektowanie i wdra˝anie efektywnych rozwiàzaƒ HR. Ka˝dy projekt
poprzedzamy analizà konkurencyjnoÊci w oparciu o w∏asne benchmarki 
kadrowo-p∏acowe oraz symulacjà kosztów wdro˝enia proponowanych 
rozwiàzaƒ. Nasze rozwiàzania wspierajà cele strategiczne klienta oraz sà 
dostosowane do jego modelu biznesowego i kultury organizacyjnej. 
Przywiàzujemy szczególnà wag´ do budowania atmosfery dialogu w organizacji.
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badania i raporty
HRM partners od 2001 r. przygotowuje raporty p∏acowe i prowadzi 
badania ankietowe pracowników. Dzia∏amy w oparciu o w∏asne, spraw-
dzone narz´dzia i metody badawcze.

raporty p∏acowe

Raporty p∏acowe HRM partners zawierajà precyzyjne dane o wynagro-
dzeniach zasadniczych i zmiennych oraz o pakietach Êwiadczeƒ pozap∏a-
cowych. Autorska metoda klasyfikacji stanowisk HRMap pozwala nam
porównaç ka˝de stanowisko z ponad 400 profilami, uwzgl´dniajàc jego
specyfik´ kompetencyjnà, funkcjonalnà i hierarchicznà.

raport ogólnobran˝owy

raporty o wynagrodzeniach wy˝szej kadry zarzàdzajàcej

raporty sektorowe

raporty regionalne

raporty specjalne - na ˝yczenie klienta lub grupy firm

HRM partners S.A.badania i raporty

stanowiska kierownicze

Pracownicy Specjaliści Kierownicy Zarząd

stanowiska niekierowniczekategoria wartość pakietu
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audyty wynagrodzeƒ

Prowadzony przez nas audyt polega na odnoszeniu wyna-
grodzeƒ na poszczególnych stanowiskach do oferowanych
przez inne organizacje dzia∏ajàce na tym samym rynku pracy.
Uwzgl´dnia on funkcje i role w organizacji, lokalizacj´ 
geograficznà stanowisk, a tak˝e dodatkowe kryteria dobierane
pod kàtem specyfiki konkretnej firmy i bran˝y. Z pomocà 
audytu firmy optymalizujà koszty p∏ac oraz Êwiadomie
kszta∏tujà pakiet wynagrodzeƒ, by przyciàga∏ kandydatów
oraz motywowa∏ i utrzymywa∏ w organizacji pracowników.
Wnioski z przeprowadzonego audytu pozwalajà usunàç 
niespójnoÊci w p∏acach na porównywalnych stanowiskach
oraz zapobiegaç dyskryminacji.

wyceny stanowisk

Wycena stanowisk zawiera informacje p∏acowe dotyczàce
rynkowego poziomu wynagrodzeƒ oferowanych na wybranych
stanowiskach. Uwzgl´dnia szczegó∏owy zakres obowiàzków
i wymaganych kompetencji oraz lokalizacj´ geograficznà 
i specyfik´ bran˝y. W przypadku wy˝szych stanowisk mene-
d˝erskich w wycenie bierzemy tak˝e pod uwag´ z∏o˝onoÊç
organizacyjnà oraz wielkoÊç przedsi´biorstwa.

badania i raporty
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ASPEKT  RACJONALNY
(np. wspieranie celów/kultury/

wartości organizacji)

ASPEKT  MOTYWACYJNY
(np. gotowość do podjęcia 

dodatkowego wysiłku)

ASPEKT EMOCJONALNY
(np. poczucie dumy 

z pracy w organizacji)

ZAANGAŻOWANIE

badania zaanga˝owania

Badania rynkowe wskazujà na silny zwiàzek mi´dzy zaanga˝owaniem pracow-
ników a wynikami ich firm.

Zaanga˝owani pracownicy spe∏niajà trzy warunki:

na poziomie racjonalnym (myÊlenia)
– rozumiejà strategiczne cele organizacji i wspierajà jej wartoÊci,

na poziomie emocjonalnym (odczuwania)
– czujà si´ zwiàzani z organizacjà i lojalni wobec niej, sà jej promotorami,

na poziomie motywacyjnym (dzia∏ania)
– wk∏adajà w swojà prac´ wi´cej wysi∏ku i energii ni˝ si´ tego od nich
wymaga.

Prowadzone przez HRM partners badania:

pozwalajà okreÊliç wspó∏czynnik zaanga˝owania pracowników,

definiujà jego wartoÊç w odniesieniu do poszczególnych rodzajów 
zaanga˝owania (myÊlenie, odczuwanie, dzia∏anie),

identyfikujà czynniki najsilniej wp∏ywajàce na zaanga˝owanie w firmie,

prezentujà procentowy rozk∏ad zaanga˝owania,

zawierajà analiz´ mocnych i s∏abych stron oraz potencjalnych szans 
i zagro˝eƒ dla wyników firmy w kontekÊcie zaanga˝owania jej pracowników.

badania ankietowe klientów wewn´trznych

DoÊwiadczenia zdobyte przy ankietyzacji pracowników oraz przy projektowaniu
systemów zarzàdzania wykorzystaliÊmy, opracowujàc unikalne rozwiàzania na
potrzeby oceny dzia∏ów wsparcia, takich jak ksi´gowoÊç, HR, IT czy administracja.
Ocena ta ma zazwyczaj charakter cykliczny i prowadzona jest za poÊrednictwem
ankiet elektronicznych przygotowanych w oparciu o uzgodnione mi´dzy stronami
iloÊciowe i jakoÊciowe standardy operacyjne (SLA). Wyniki badaƒ wykorzystywane
sà cz´sto przy podejmowaniu decyzji kadrowo-p∏acowych dotyczàcych mene-
d˝erów i pracowników dzia∏ów wsparcia.
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doradztwo p∏acowe
Oferujemy firmom pomoc zarówno w przebudowie ca∏ych systemów 
wynagrodzeƒ, jak i ich poszczególnych elementów. Naszà specjalnoÊcià jest
integracja rozwiàzaƒ p∏acowych i kadrowych w oparciu o kompetencyjne 
wymogi stanowisk.

opisy stanowisk

Przy projektowaniu opisów stanowisk korzystamy zarówno ze standardowych
opisów pochodzàcych z raportów p∏acowych, jak i z informacji zebranych 
w organizacji w toku wywiadów, ankiet i analizy dokumentacji wewn´trznej.
Dok∏adamy staraƒ, by opisy by∏y zwi´z∏e i zrozumia∏e oraz by - poza definicjà
zadaƒ i wymogów formalnych - uwzgl´dnia∏y równie˝ zakresy odpowiedzial-
noÊci, decyzyjnoÊci oraz uprawnieƒ.

wartoÊciowanie stanowisk

W zale˝noÊci od potrzeb klienta, wykorzystujemy ró˝ne metody wartoÊciowania: 

analityczno-punktowe, zorientowane na sprawiedliwà hierarchi´ p∏ac 
wewnàtrz organizacji,

ca∏oÊciowe, zorientowane na hierarchi´ p∏ac na konkurencyjnym rynku
pracy.

Efektem wartoÊciowania jest hierarchia p∏acowa stanowisk uznana za spra-
wiedliwà zarówno przez pracodawc´, jak i pracowników.

tabele zaszeregowania

W oparciu o wyniki wartoÊciowania projektujemy tabele zaszeregowania 
stanowisk, a po uzupe∏nieniu ich o wymogi awansowe – taryfikatory pracy.
Stosujemy zarówno tradycyjne, „jednowymiarowe” tabele zaszeregowania,
jak i „dwuwymiarowe”, w postaci odr´bnych tabel dla wyró˝nionych rodzin
stanowisk. W tabelach zaszeregowania wykorzystujemy cz´sto metodyk´
HRMap, opracowanà przez naszych konsultantów do celów klasyfikacji stano-
wisk w raportach p∏acowych. Pozwala ona elastycznie kszta∏towaç polityk´
p∏ac zasadniczych, zmiennych oraz Êwiadczeƒ pozap∏acowych, uwzgl´dnia ró˝-
nice w wymaganiach kompetencyjnych dla poszczególnych rodzin stanowisk
i umo˝liwia integracj´ systemów p∏acowych z systemami awansów i rozwoju.

doradztwo p∏acowe

opisy stanowisk

wartościowanie stanowisk

tabela zaszeregowania stanowisk

rynek pracy polityka płac

siatka płac

wynagrodzenia zmienne

system świadczeń pozapłacowych

procedury
utrzymania
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polityka p∏ac

Ka˝dy projekt doradztwa p∏acowego poprzedzany jest wnikliwym audytem
obecnych praktyk wynagradzania. Nasi analitycy opracowujà polityki p∏ac 
w oparciu o symulacje efektywnoÊci kosztowej, motywacyjnej i konkurencyjnej.
W symulacjach tych wykorzystujà dane pochodzàce z raportów p∏acowych
HRM partners. Proponowane przez nas rozwiàzania zachowujà równowag´
pomi´dzy konkurencyjnoÊcià oferowanych wynagrodzeƒ i kosztami p∏ac.

siatki p∏ac

Projektowane przez nas systemy p∏ac zasadniczych godzà wymogi taryfikatora
z przyj´tà w organizacji politykà wynagradzania. Dzi´ki nim pracownicy otrzymujà
jasnà informacj´ na temat mo˝liwoÊci awansu p∏acowego na zajmowanym
stanowisku oraz zale˝noÊci pomi´dzy poziomem wynagrodzenia a posiadanymi
kompetencjami. To z kolei zapewnia konkurencyjnoÊç i efektywnoÊç kosztowà
p∏ac.

wynagrodzenia zmienne

Projektujàc systemy wynagrodzeƒ zmiennych, staramy si´ zrozumieç model 
biznesowy klienta, jego cele oraz wp∏yw poszczególnych grup stanowisk na wy-
niki przedsi´biorstwa. Starannie dobieramy form´ wynagrodzenia zmiennego
do fazy rozwoju firmy oraz jej kultury organizacyjnej. WysokoÊç wynagrodzeƒ
zmiennych zestrajamy z przyj´tà politykà p∏ac. Opracowane przez nas systemy
sà zrozumia∏e i proste w naliczaniu, a jednoczeÊnie pe∏nià funkcj´ motywacyjnà
i retencyjnà oraz budujà zaanga˝owanie pracowników.

pakiety Êwiadczeƒ pozap∏acowych

Konstruujàc pakiety Êwiadczeƒ pozap∏acowych, tak dobieramy poszczególne
elementy pakietu, by podnosi∏y atrakcyjnoÊç oferty w oczach kandydatów 
do pracy i pozwala∏y utrzymaç najlepszych pracowników w firmie. Wykorzy-
stujemy przy tym zarówno analiz´ konkurencyjnà, jak i badanie oczekiwaƒ.
Znajàc preferencje poszczególnych grup pracowników, w uzasadnionych przy-
padkach rekomendujemy klientom alternatywne pakiety o podobnej wartoÊci.

procedury utrzymania systemu

Aby raz zaprojektowany system wynagrodzeƒ dobrze s∏u˝y∏ firmie przez lata,
niezb´dne jest jego w∏aÊciwe utrzymanie. Konsultanci HRM partners przeka-
zujà klientom nie tylko opis poszczególnych elementów systemu, ale tak˝e 
zasady post´powania w zakresie jego prawid∏owego funkcjonowania w przy-
sz∏oÊci. Na ˝yczenie klientów przygotowujemy regulaminy wynagradzania, 
regulaminy premiowe lub uk∏ady zbiorowe pracy.

HRM partners S.A.doradztwo p∏acowe
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zarzàdzanie talentami
Poprzez zarzàdzanie talentami poczàtkowo rozumiano programy adresowane
do pracowników o najwy˝szym potencjale rozwojowym oraz uzyskujàcych
najlepsze wyniki pracy. HRM partners, zgodnie z rynkowym trendem, rozszerza
t´ definicj´ na ogó∏ pracowników firmy.

Kompleksowe zarzàdzanie talentami wymaga wdro˝enia zintegrowanych narz´dzi
HR, dzi´ki którym organizacja pozyskuje, rozwija i motywuje pracowników. 

Specjalizujemy si´ w budowie i wdra˝aniu takich narz´dzi, jednoczeÊnie 
zapewniajàc ich spójnoÊç z istniejàcymi ju˝ w firmie systemami i praktykami.

modele kompetencyjne

Model kompetencji to podstawa nowoczesnych systemów zarzàdzania zaso-
bami ludzkimi. Pozwala on skutecznie powiàzaç w jeden spójny system ró˝ne
obszary HR, takie jak rekrutacja i selekcja, ocena, taryfikacja pracy, Êcie˝ki 
karier czy zarzàdzanie wynikami pracy. Jednym z proponowanych przez nas
rozwiàzaƒ jest model kompetencji oparty na autorskim rozwiàzaniu HRMap.

systemy rekrutacyjne

Wspieramy klientów w opracowaniu obiektywnych standardów rekrutacji 
i oceny kompetencji kandydatów m.in. poprzez:

zdefiniowanie strategii rekrutacyjnej opartej na rekrutacji zewn´trznej
oraz wewn´trznej, wykorzystujàcej oceny pracownicze, a tak˝e 
uwzgl´dniajàcej Êcie˝ki karier i plany sukcesji,

opracowanie procedur oraz narz´dzi rekrutacji i selekcji pracowników.

system ocen okresowych

System ocen okresowych integruje poszczególne narz´dzia zarzàdzania 
pracownikami. Obejmowaç mo˝e ocen´: kompetencji (model kompetencji),
wyników pracy (MBO), wiedzy merytorycznej, pracy projektowej (system ocen
poprojektowych), a tak˝e planowanie rozwoju pracownika. Opracowany 
w oparciu o w∏aÊciwie dobrane kryteria system ocen pozwala:

zarzàdzaç wynagrodzeniami, podwy˝kami oraz awansami w sposób
efektywny i adekwatny do kompetencji i wyników pracowników,

sprawnie zarzàdzaç procesem rozwoju, optymalizowaç koszty szkoleƒ
oraz planowaç Êcie˝ki karier i polityk´ zatrudnieniowà,

usprawniç komunikacj´ pracowników z prze∏o˝onymi.

zarzàdzanie talentami

systemy
rekrutacyjne

modele
kompetencji

systemy ocen
okresowych

ścieżki karier
i planowanie

sukcesji

systemy rozwoju
pracowników

ZAR
ZĄDZ

ANIE TALENTAMI

pozyskanie, rozwój i utrz
ymani

e

programy
dla

kluczowych
talentów
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systemy rozwoju 
pracowników

Opracowane przez nas systemy defi-
niujà niezb´dne programy szkoleniowe, 
samorozwojowe, mentoringowe i coach-
ingowe wspierajàce realizacj´ za∏o˝o-
nych scenariuszy rozwoju pracowników.
Ich podstawà sà profile kompetencyjne
stanowisk. W powiàzaniu z systemem
oceny okresowej pozwalajà one elimi-
nowaç luki kompetencyjne pracowników
oraz przygotowaç ich do obj´cia nowych
ról w oparciu o ustalenia z rozmowy
oceniajàcej, dotyczàce Êcie˝ek karier.

Êcie˝ki karier 
i plany sukcesji

Âcie˝ki karier pozwalajà zidentyfikowaç zarówno pionowe, jak i poziome mo˝-
liwoÊci awansu w organizacji. Komunikujà równie˝ kryteria, które muszà 
zostaç spe∏nione, aby taka zmiana by∏a mo˝liwa. Mened˝erowie wykorzystujà
Êcie˝ki karier do planowania indywidualnych Êcie˝ek rozwoju i awansu 
pracowników oraz planowania dzia∏aƒ rozwojowych. Uzyskana w ten sposób
transparentnoÊç kariery w organizacji zmniejsza niepo˝àdanà fluktuacj´ kadr,
prowadzàc równie˝ do:

ograniczenia kosztów rekrutacji zewn´trznych,

systemowego i zorganizowanego rozwoju kwalifikacji pracowników,

wzrostu satysfakcji i zaanga˝owania pracowników wszystkich szczebli.

Plany sukcesji opracowane dla kluczowych stanowisk w organizacji eliminujà tak˝e
ryzyko utraty ciàg∏oÊci zarzàdzania. Budowa planów sukcesji obejmuje opisanie
zasad wyboru kluczowych stanowisk, identyfikacj´ sukcesorów oraz opracowanie
programów rozwojowych i utrzymaniowych dla tej grupy pracowników.

programy dla kluczowych talentów

Programy dla kluczowych talentów to szereg dzia∏aƒ obejmujàcych identyfi-
kowanie lub pozyskiwanie oraz rozwój osób o ponadprzeci´tnym potencjale,
a tak˝e efektywne wykorzystanie ich zdolnoÊci dla osiàgni´cia celów biznesowych
organizacji. Wspieramy swoich klientów w budowaniu takich systemów poprzez: 

opracowanie za∏o˝eƒ systemu,

ustalenie kryteriów i narz´dzi kwalifikacji do puli kluczowych talentów,

opracowanie programów rozwojowych dla osób o najwi´kszym potencjale,

przygotowanie programów utrzymania kluczowych talentów w firmie,

opracowanie narz´dzi oceny wyników osób zakwalifikowanych do programu.

HRM partners S.A.zarzàdzanie talentami
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strategia HR
Ka˝da zmiana d∏ugoterminowych celów biznesowych przedsi´biorstwa wymaga
zdefiniowania na nowo strategii HR, w tym:

okreÊlenia priorytetów poszczególnych polityk HR,

wyboru modelu obs∏ugi kadrowo-p∏acowej firmy,

okreÊlenia przebiegu procesów HR,

zdefiniowania struktury organizacyjnej s∏u˝b HR,

okreÊlenia potrzeb w zakresie wsparcia informatycznego procesów HR,

przygotowania mened˝erów do efektywnego wspó∏uczestniczenia 
w procesach HR,

zapewnienia spójnoÊci kultury organizacyjnej z misjà przedsi´biorstwa
oraz wizjà sposobu realizacji celów biznesowych,

opracowania systemu kontrolingu HR.

W organizacjach naszych klientów diagnozujemy poziom dopasowania strategii
HR do strategii biznesowej i opracowujemy nowe, dostosowane do potrzeb
firmy rozwiàzania.

efektywna organizacja HR

Kluczem do efektywnego dzia∏ania funkcji HR jest jej optymalna i dostosowana do
potrzeb firmy organizacja. Wspieramy swoich klientów w procesie doboru
modelu obs∏ugi kadrowo-p∏acowej firmy do jej rzeczywistych potrzeb:

ustalamy optymalny zakres outsourcingu i informatyzacji HR,

modyfikujemy przebieg procesów HR,

opracowujemy nowà struktur´ organizacyjnà,

redefiniujemy role i profile kompetencyjne,

przygotowujemy propozycje dotyczàce optymalnej etatyzacji.

HR jako partner biznesowy

Wspieramy du˝e organizacje o zaawansowanych procesach kadrowo-p∏acowych
w transformacji s∏u˝b HR do modelu Partnera Biznesowego:

projektujemy profile nowych ról,

we wspó∏pracy z firmà HRK prowadzimy rekrutacj´ wewn´trznà 
lub zewn´trznà na te stanowiska,

przygotowujemy pakiety p∏acowe dla nowych ról,

zapewniamy transfer wiedzy z zakresu HR dla osób z innych dzia∏ów 
zaanga˝owanych do nowych ról.

strategia HR

HR biznes
partnerzy

centrum
ekspertyzy

centrum
usług HR

menedżerowie pracownicy
portal HR

(samoobsługa
menedżerów)

portal HR
(samoobsługa
pracowników)

outsourcing
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szkolenia z zakresu HR
Pomagajàc klientom w prowadzeniu efektywnej polityki HR, dzielimy si´ z nimi
swojà wiedzà podczas szkoleƒ i warsztatów. DoÊwiadczenia wyniesione z realizacji
wielu projektów doradczych pozwalajà nam omawiaç poszczególne rozwiàzania
na konkretnych przyk∏adach. W trakcie szkoleƒ wykorzystujemy zestawy çwiczeƒ
wspierajàce rozwój umiej´tnoÊci analizy wskaêników HR oraz umiej´tnoÊci 
mi´kkich, szczególnie po˝àdanych na stanowiskach zwiàzanych z zarzàdzaniem
ludêmi. Oferujemy szkolenia zamkni´te, dotyczàce komunikowania zmian 
w ramach prowadzonych przez nas projektów oraz szkolenia otwarte.

integracja narz´dzi i polityk HR

Wdra˝ajàc modele kompetencji i taryfikatory pracy, podej-
mujemy si´ cz´sto tak˝e aktualizacji stosowanych w firmie 
narz´dzi HR, ich integracji oraz wpisania w strategi´ bizne-
sowà organizacji. Nasze dzia∏ania dotyczà m.in.:

powiàzania oceny kompetencji pracowników z pomiarem
wyników ich pracy oraz ze stopniem realizacji celów 
i zadaƒ,

wykorzystania wniosków z ocen pracowniczych przy 
podejmowaniu decyzji dotyczàcych awansów lub rozwoju
pracowników, a tak˝e przy planowaniu sukcesji oraz 
w zarzàdzaniu funduszami podwy˝kowymi i premiowymi,

tworzenia mapy ryzyk utraty kluczowych pracowników 
w oparciu o dane na temat ich kompetencji i wyników
pracy, konkurencyjnoÊci pakietów p∏acowych oraz 
popytu/poda˝y na specjalistów o takim profilu na 
rynku pracy,

planowania d∏ugofalowej polityki zatrudniania i szkoleƒ 
w oparciu o dane demograficzne oraz ocen´ pracowników,

wbudowania elementów strategii, wizji, misji oraz kluczo-
wych wartoÊci korporacyjnych w narz´dzia HR. 

W oferowanych rozwiàzaniach wykorzystujemy ogólnodost´p-
ne narz´dzia informatyczne (MS Office) lub zaawansowane
oprogramowanie do zarzàdzania talentami.
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