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Drodzy Czytelnicy

Jakich pracowników zatrudniać? Czy lepiej 
pracować z  ludźmi wewnątrzsterownymi, czy 
może zewnątrzsterownymi, z  pracownikami 
bezkrytycznie podporządkowanymi organiza-
cji, którzy nie mają własnego zdania, czy z nie-

subordynowanymi wizjonerami, którzy tworzą nieszablonowe projekty 
i potrafią je brawurowo wcielać w życie, zjednując sobie aprobatę mene-
dżerów? W naszych firmach coraz częściej będą się ścierać nowe i stare po-
kolenia pracowników, i to nie tylko poglądami, ale także stylem życia i fi-
lozofią pracy. Z pewnością coraz częściej w działach HR będziemy słyszeć 
o nowych wyzwaniach w związku z zarządzaniem pracownikami z pokole-
nia Y, o których tym razem na łamach „Benefitu” pisze Mateusz Grzesiak.

W miesięczniku  możecie Państwo przeczytać, jak budować lojalność 
i zaangażowanie zespołu motywując pracowników za pomocą nowocze-
snych technik i narzędzi, wśród których coraz większą rolę odgrywają be-
nefity.

W lipcu Ewa Foley mówi o użyteczności, która motywuje ją do dzia-
łania. Tak rozumiana motywacja jest niewątpliwie wartością uniwersal-
ną, ważną dla wielu z nas. Pragniemy być użyteczni, zauważani, doceniani, 
w przeciwnym razie nasze życie traci sens, a my zatracamy chęć do działa-
nia.

Zachęcam Państwa do czytania miesięcznika „Benefit” również w cza-
sie wakacji. Jesteśmy także w Internecie na www.miesiecznik-benefit.pl.

Jacek Babiel
redaktor naczelny

www.miesiecznik-benefit.pl
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WARTO TAM BYĆ

IV Konferencja Lato HR 
Organizatorzy stawiają na: HR przyszłości – 
trendy demograficzne a zapewnienie zasobów 
ludzkich.
Stawiamy na: klimatyczne miejsce, kreatywną 
atmosferę, a przede wszystkim wartość mery-
toryczną.
Swój udział w  roli prelegentów potwierdzi-
li już m.in. przedstawiciele firm: Bonduelle, 
ABC Data, Deloitte, DOZ, Microsoft, Dent-
su Aegis Network, Capgemini, Orange Polska, 
a  także Akademii Leona Koźmińskiego oraz 
Stowarzyszenia Interim Managers SIM.
Adresatami wydarzenia są pracownicy dzia-
łów HR – dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, 
a także wszystkie osoby związane z branżą za-
rządzania zasobami ludzkimi.
W  trakcie konferencji prezentowane będą 
nowe trendy, narzędzia i  rozwiązania dla 
branży HR. Każdy poruszany temat odwo-
łuje się do konkretnego studium przypadku. 
Tegoroczna merytoryka została rozszerzona 
o możliwość udziału w jednym z trzech warsz-
tatów – tematyka do wyboru przez uczestnika.
2 lipca 2014 – Warszawa
Organizatorzy: Inwenta oraz Zachorowska  
& Partners.
Informacje: www.latohr.pl

Wyzwania dla podkarpackiego 
rynku pracy – Bilans Kapitału 
Ludzkiego 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizu-
je projekt Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). 
Projekt ten jest największym w  Polsce ba-
daniem rynku pracy. Wyniki badań BKL za-
prezentowane zostaną podczas seminarium, 
które odbędzie się 15 lipca w Rzeszowie. Se-
minarium adresowane jest do wszystkich 
związanych z  regionalnym rynkiem pra-
cy, w szczególności do pracodawców, przed-
stawicieli działów HR, przedstawicieli firm 
szkoleniowych, szkół wyższych i administra-
cji. Seminarium w  Rzeszowie poświęcone 
będzie wyzwaniom, jakie stoją przed firmami 
na podkarpackim rynku pracy. Nie zabrak-
nie również wyników badań, które staną się 
podstawą dyskusji o  tym jakie jest faktycz-
ne zapotrzebowanie na wyższe kompetencje 
w polskich firmach i instytucjach? Jakie stra-
tegie inwestycji w  kadry i  rekrutacji stosują 
firmy w regionie? 
15 lipca – Rzeszów
Organizator: PARP 
Informacje: www.bkl.parp.gov.pl

Letnie warsztaty w Akademii 
HRnews
Skuteczna rekrutacja, odpowiednie motywo-
wanie pracowników oraz dbanie o  ich wła-
ściwy rozwój to istotne elementy zarządzania 
zasobami ludzkimi. Od dobrze dobranych, za-
angażowanych i  wciąż rozwijających się pra-
cowników zależy sukces każdej organiza-
cji. Dlatego też podczas „Letnich warsztatów 
w  Akademii HRnews” każdy z  uczestników 
będzie miał możliwość wzięcia udziału w  2 
wybranych przez siebie warsztatach z  takich 
obszarów jak: rekrutacja, rozwój, motywacja.  
Część warsztatową poprzedzi panel dyskusyj-
ny z  udziałem 6 ekspertów-praktyków, w  ra-
mach którego będzie można podzielić się swo-
ją opinią na temat kondycji polskiego HR-u, 
roli HR-owca, a  także wyzwań związanych 
z zarządzaniem ludźmi. 

30 lipca 2014 – Warszawa
Organizator: HRNews.pl
informacje: www.akademiahrnews.pl 

Seminarium „Sztuka radzenia sobie 
ze stresem – oswoić stresss…”
Seminarium z Ewą Foley - cenioną promotor-
ką pozytywnego życia, doradcą rozwojowym 
i  charyzmatycznym liderem seminariów. Au-
torką popularnych książek-poradników (tak-
że w formie audiobooków) zwanych „trylogią 
życia”: Zakochaj się w życiu – podręcznik ma-
łych i dużych kroków dla poszukującej duszy, 
Powiedz życiu tak – poradnik dobrostanu oraz 
Bądź Aniołem swojego życia – jak oczyszczać 
i wzmacniać energię życiową.
Poruszane tematy:
– Błędne koło stresu
– Istota relaksu
– Sposoby relaksacji
– Medytacja
3-10 sierpnia 2014 – Nowe Kawkowo pod 
Olsztynem
Organizator: Inspiration Seminars Interna-
tional
Informacje: www.foley.com.pl

Festiwal Inspiracji 
Do tej pory Festiwal Inspiracji dedykowa-
ny był głównie zawodowym mówcom i  sta-
nowił platformę wymiany najlepszych prak-
tyk. Tegoroczna odsłona wydarzenia otwiera 
potencjał mówców profesjonalnych na zasto-
sowania biznesowe. Podczas Festiwalu Inspi-
racji będą podejmowane takie tematy, jak: 
personal branding, networking oraz sztu-
ka właściwej prezentacji biznesowej. Głów-
ną myślą przewodnią wydarzenia jest budo-
wanie unikatowego potencjału firmy poprzez 
przewagę opartą na doskonaleniu umiejętno-
ści miękkich. Gośćmi tegorocznej edycji Fe-
stiwalu Inspiracji będą m.in.: Jacek Walkie-
wicz, Robert Krool, Sebastian Kotow, Dariusz 
Milczarek, Łukasz Jakóbiak, Marek Skała oraz 
Anna Szubert. Seminarium adresowane jest 
do wszystkich tych, którzy są zainteresowani 
sztuką właściwego zarządzania własnym wize-
runkiem w biznesie. 
29 sierpnia 2014 – Warszawa,
Centrum Konferencyjne ANTRAKT
Organizator: 360 Smart Business
Consulting Sp. z o.o.
Informacje: www.festiwalinspiracji.pl

Akademia HRnews
Projekt szkoleniowo-doradczy przeznaczo-
ny dla specjalistów i menedżerów HR. Atuty 
Akademii:
– Specjalizacja tylko i wyłącznie w obszarze 

HR
– Doskonale przygotowane programy zajęć 

– w oparciu o badania i obserwacje
– Konsultacje poszkoleniowe udzielane na 

każdym etapie wdrażania procedur we wła-
snej organizacji

Akademia HRnews zaprasza na szkolenia 
otwarte:
– 8 września 2014 – Efektywność bizneso-

wa szkoleń – jak to osiągnąć?
– 15 września 2014 – Tworzenie opisów 

stanowisk i  ich rola w  efektywnym zarzą-
dzaniu ludźmi 

– 18-19 września 2014 – Modelowanie 
i ocena kompetencji. Jak zapewnić organi-
zacji właściwych ludzi na właściwych sta-
nowiskach? 

– 22 września 2014 – Środowisko pracy zo-
rientowane wyłącznie na wyniki (Results
-Only Work Environment) 

Miejsce: Warszawa
Organizator: HRNews.pl
Informacje: www.akademiahrnews.pl

X Kongres Contact Center 
Najważniejsze wydarzenie dla branży contact 
center. Kongres skupi się wokół największych 
wyzwań stawianych zarówno ze strony klien-
tów zewnętrznych i  wewnętrznych,  oczeki-
wań  pracowników,  ale  również  technologii  
i  nowych  trendów.
Gościem specjalnym wydarzenia jest Ann 
Marie Stagg, jedna z  najbardziej uznanych 
przedstawicieli branży CC w  Wielkiej Bry-
tanii, wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. 
Anna Marie Stagg pełni funkcję  Executive 
Director w  Call Centre Management Asso-
ciation oraz President of the European Con-
federation of Contact Centre Organisations 
(ECCCO). 
22-23 września 2014 – Warszawa
Organizator: Nowoczesna Firma S.A.
Informacje: www.kongrescontactcenter.pl

Wielki Sukces Niewielkim Kosztem
Spotkanie z  profesorem Robertem Cialdi-
nim, światowej sławy naukowcem oraz naj-
lepiej rozpoznawanym  psychologiem spo-
łecznym w  dziedzinie wywierania wpływu 
i  perswazji. Konferencja „Wielki sukces nie-
wielkim kosztem” stanowi podsumowanie 
wieloletniego dorobku badawczego profeso-
ra Cialdiniego. Jest okazją na uzyskanie kon-
kretnych odpowiedzi na pytania jak wybrać 
odpowiedni moment aby zastosowanie tych 
podstawowych zasad przyniosło największe 
korzyści. 
3 października 2014 – Warszawa
Organizator: 360 Smart Business Consulting 
Sp. z o.o. 
Informacje: www.robert-cialdini.pl 

Konferencja „Po pierwsze sprzedaż, 
Po drugie sprzedaż, Po trzecie 
SPRZEDAŻ”
Największe wydarzenie poświęcone naj-
nowszym trendom w  sprzedaży. Brian Tra-
cy i  inni najlepsi specjaliści w  dziedzinie 
pozyskiwania i  utrzymania klientów poru-
szą tematy dotyczące najnowszych  strate-
gii sprzedaży, które są odpowiedzią na wciąż 
zmieniające się warunki na  rynku. Konfe-
rencja „Po pierwsze  sprzedaż, Po drugie 
sprzedaż, Po trzecie SPRZEDAŻ” to wy-
jątkowe wydarzenie dla osób, które szuka-
ją sprawdzonych technik  sprzedaży. Brian 
Tracy korzystając ze swojego doświadczenia 
we współpracy z międzynarodowymi firma-
mi powie jak to zrobić aby w  czasie globa-
lizacji zadbać o Klienta,  aby był z nami jak 
najdłużej.  Na przykładzie jednej z firm po-
każemy jak diametralnie zwiększyć sprze-
daż, dzięki doskonale przygotowanym  ze-
społom handlowym. Poszczególne moduły 
konferencji prowadzą oprócz Briana Tracy 
także Aleksandra Anklewicz, dr Anna Czar-
czyńska. Konferencję poprowadzi jeden 
z  najbardziej znanych i  cenionych dzienni-
karzy – Robert Kozak. 
7 października 2014 – Warszawa – Hotel 
Gromada Airport
Organizator: Brian Tracy International Sp. z o.o. 
Informacje: http://btigroup.pl/sprzedaz/

http://www.akademiahrnews.pl
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