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Drodzy Czytelnicy

Rywalizacja sportowa podobna jest do 
współzawodnictwa w  biznesie. Te same zasa-
dy obowiązują w pracy trenera piłki nożnej oraz 
specjalisty od zarządzania zasobami ludzkimi. 
O analogiach między światem piłki nożnej i re-

aliami pracy w firmie możecie Państwo przeczytać w wywiadzie z Jerzym 
Engelem, byłym trenerem reprezentacji Polski.

W  listopadowym numerze wiele miejsca poświęcamy tematyce mo-
tywacji. Autorzy tekstów piszą o znaczeniu takich czynników, jak premie, 
które zwiększają zaangażowanie pracowników, oraz o roli benefitów w bu-
dowaniu kultury organizacyjnej w nowoczesnych firmach.

Na łamach listopadowego „Benefitu” publikujemy ciekawe artyku-
ły ukazujące problematykę wypalenia zawodowego i rutyny, które są nie-
uniknione w pracy doświadczonego menedżera i  jednocześnie mogą sta-
nowić punkt zwrotny w jego karierze. Nie stronimy też od podejmowania 
trudnych tematów. By skutecznie motywować, należy świecić przykładem 
i  swoim postępowaniem potwierdzać  wartości, które stawiamy za wzór 
swoim podwładnym. Nierzadko menedżerowie mają z tym problemy. Jak 
je przezwyciężać? Jak wprowadzać zmiany? Jak je komunikować, by skut-
kowały rozwojem ludzi i przedsiębiorstwa – o tym w naszym miesięczniku.

Życzę miłej lektury.

Jacek Babiel
redaktor naczelny

www.miesiecznik-benefit.pl

PISZEMY JAK
MOTYWOWAĆ
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WARTO TAM BYĆ

Cztery obozy dla 60 dzieciaków nie-
pełnosprawnych i  w  trudnej sytuacji 
życiowej udało się zrealizować dzię-
ki akcji Obozy Zdobywców Biegunów, 
zorganizowanej przez Fundację Marka 
Kamińskiego we współpracy z  Bene-
fit Systems i użytkownikami kart Mul-
tiSport. Dziecięce relacje z  obozów 
mówią same za siebie – taka inicjatywa 
jest potrzebna, bo daje motywację do 
realizacji marzeń i uczucie spełnienia. 
Pora na podsumowanie.

Obozy Zdobywców Biegunów to 
projekt realizowany przez Fundację Mar-
ka Kamińskiego od 2013 r. Założeniem 
projektu jest wsparcie dzieci niepełno-
sprawnych oraz w  ciężkich sytuacjach 
życiowych poprzez organizację obozów 
dziecięcych i  młodzieżowych, pomoc 
w pokonywaniu barier i realizacji ich ma-
rzeń. 

W  tym roku akcję postanowił wes-
przeć Benefit Systems – firma, która od 
lat dostarcza innowacyjne i  nowator-
skie rozwiązania w  obszarze pozapłaco-
wych świadczeń pracowniczych z zakresu 
sportu i  rekreacji, kultury oraz specjal-
nych, szytych na miarę programów kafe-
teryjnych. Benefit Systems wspiera ludzi 
i  organizacje w  rozwoju, osiąganiu rów-
nowagi i  budowaniu zaangażowania, za-
pewniając im możliwość rozwoju na 
różnych płaszczyznach życia. Idea przy-
świecająca organizatorom Obozów Zdo-
bywców Biegunów doskonale współgra 
z misją Benefit Systems. 

W celu wsparcia akcji Fundacji Marka 
Kamińskiego i zaangażowania w nią użyt-
kowników kart MultiSport Benefit Sys-
tems założył dedykowaną stronę interne-
tową www.kartasportowa.pl. Rejestrując 
się, na niej użytkownicy przekazywali au-

Motywowanie jest proste
Podsumowanie akcji Obozy Zdobywców Biegunów

tomatycznie, za pośrednictwem Benefit 
Systems, na konto Fundacji kwotę 2 zł. 
Zgromadzona suma 137 560 złotych po-
zwoliła na zorganizowanie czterech obo-
zów dla dzieci niepełnosprawnych oraz 
w  ciężkich sytuacjach życiowych. Łącz-
nie akcja przyciągnęła ponad 68 tys. użyt-
kowników kart MultiSport. 

 „Ta kampania udowadnia, że połą-
czenie działań biznesu i  organizacji poza-
rządowych daje  fantastyczny i  wymier-
ny efekt. Postawiliśmy na maksymalnie 
prosty model wsparcia – aby pomóc, wy-
starczyło zarejestrować się na specjalnej 
stronie internetowej. Okazało się, że to roz-
wiązanie sprawdziło się znakomicie. Efek-
tem są cztery obozy dla dzieci, podczas 
których dostały one solidną porcję moty-
wacji. Dla nas ich zaangażowanie to naj-
większa nagroda” – podsumowuje Anna 
Wieczorek-Wiśniewska z Benefit Systems. 

dawniej MetLife Amplico

Rozwijamy się dla Ciebie od ponad 145 lat.

Ubezpieczenie, które dobrze pracuje.
Pracownicy stanowią najcenniejszy kapitał każdej fi rmy. Czując się bezpiecznie, pracują efektyw-

niej. W MetLife rozumiemy to doskonale. Od ponad 145 lat rozwijamy się, aby dziś przez swoje 

spółki zależne i stowarzyszone obsługiwać 90 ze 100 czołowych fi rm z rankingu Fortune 500®. 

W Polsce oferujemy:

 Grupowe ubezpieczenia na życie.

 Pracownicze programy inwestycyjne.

 Pracownicze programy emerytalne.

Te produkty pozwolą zadbać o bezpieczeństwo fi nansowe Twoich Pracowników i ich rodzin, 

bez względu na nieprzewidziane sytuacje życiowe. Skontaktuj się z nami, a indywidualny doradca 

pomoże Ci dobrać rozwiązanie, które najlepiej odpowie na potrzeby Twojej fi rmy i Pracowników.

Sprawdź na www.metlife.pl
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XX Jubileuszowy Kongres 
Kadry & Expo
Kongres Kadry & Expo to wydarzenie, na któ-
rym spotkają się przedstawiciele działów perso-
nalnych i rozwoju największych polskich firm. 
Kongres Kadry towarzyszy menedżerom i spe-
cjalistom personalnym od 2005 r. Ciekawe stu-
dia przypadków, uznani eksperci, światowej 
sławy prelegenci i  mówcy motywacyjni przy-
ciągają na kongres liczne grono uczestników. 
Wśród gości znajdą się niekwestionowane auto-
rytety polskiego biznesu, światowej sławy prak-
tycy zarządzania ludźmi, przedstawiciele nauki 
z Polski i z zagranicy, a także mistrzowie sportu. 
Dwudziesta edycja kongresu będzie okazją do 
podsumowania kondycji polskiego HR-u i jego 
wpływu na sukcesy biznesowe firm.
Jak zwykle jesienią kongresowi towarzyszyć 
będzie wystawa dostawców produktów i usług 
dla branży HR – Expo Kadry. 
5–7 listopada 2014 – Warszawa 
Organizator: Nowoczesna Firma SA 
Informacje: www.kongreskadry.pl

HRD Innovations EXPO 2014
HRD Innovations EXPO 2014 to targi skie-
rowane do profesjonalistów rynku szkoleń 
i  doradztwa; trenerów, coachów, manage-
rów i specjalistów działów HR odpowiedzial-
nych za rozwój potencjału ludzkiego w  orga-
nizacji, a  także do wszelkich instytucji rynku 
szkoleń i  rozwoju. Celem targów jest identy-
fikacja i  promowanie na rynku innowacyj-
nych rozwiązań i narzędzi w obszarze inwesto-
wania w rozwój ludzi, które mogą skutecznie 
wesprzeć polskie przedsiębiorstwa i  instytu-
cje w maksymalizacji potencjału ludzkiego na 
rzecz poprawy wyników polskiej gospodarki.
Podczas targów odbędą się także sesje mery-

toryczne oraz samplingi prezentujące ciekawe 
rozwiązania i narzędzia. 
21 listopada 2014 – Warszawa, Centrum 
Wystawiennicze EXPO XXI
Organizator: Stowarzyszenie PSTD
Informacje: www.hrexpo.pl

III Konferencja Personal Branding 
Polska 
Konferencja Personal Branding Polska to wy-
darzenie dedykowane wszystkim przedsię-
biorcom, którzy poszukują wiedzy z  zakresu 
e-marketingu, komunikacji i  brandingu, oraz 
osobom, które zarządzają przedsiębiorstwem 
– nie będąc właścicielem. To spotkanie rów-
nież dla tych, którzy dojrzewają do podjęcia 
decyzji o założeniu własnej firmy i od pierw-
szych chwil chcą świadomie kształtować jej 
pozycję.
Swoją wiedzę uczestnikom przekażą eksperci 
w dziedzinie komunikacji marki: m.in. Moni-
ka Czaplicka, Anna Szubert, Magdalena Jagiel-
ska czy Michał Zwierz.
28 listopada 2014 – Warszawa, Centrum 
Konferencyjne „Golden Floor”
Organizator: Personal Branding
Informacje: www.personalbrandingpolska.pl

Ogólnopolska Konferencja Prawa 
Pracy 
II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa 
Pracy, podczas której uczestnicy będą mieli 
okazję zapoznać się z najnowszymi zmianami 
w przepisach z zakresu prawa pracy. Wydarze-
nie to będzie również poświęcone zagadnie-
niom planowania i zarządzania zasobami ludz-
kimi w  kontekście najnowszych przepisów. 
Podczas konferencji uczestnicy wezmą udział 
w dwóch sesjach plenarnych, a także w prelek-

cjach w ramach trzech ścieżek tematycznych. 
To doskonała okazja do konsultacji z eksper-
tami posiadającymi bogate doświadczenie 
w  zakresie doradztwa i  rozwiązywania pro-
blemów prawno-pracowniczych. Na program 
składają się również dwa równoległe warsz-
taty, które będą miały charakter praktyczny. 
Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy to 
kompleksowa wiedza ekspercka, różnorodne 
ścieżki tematyczne i nowe relacje biznesowe.  
1–2 grudnia 2014 – Warszawa, 
Hotel Mercure Warszawa Centrum
Organizator: Nowoczesna Firma SA 
Informacje: www.prawo-pracy.nf.pl

Forum Dyrektorów Finansowych
Forum Dyrektorów Finansowych jest to spo-
tkanie przedstawicieli Zarządów i Dyrektorów 
Finansowych największych przedsiębiorstw, 
będące podsumowaniem roku 2014 i  kreują-
cym wyzwania roku 2015.
Podczas Forum zaproszeni eksperci wskażą 
m.in., w  jaki sposób zabezpieczać procesy fi-
nansowe w  firmie, jakie są warunki udziela-
nia finansowania przez banki i  jak przebiega 
ocena inwestycji, a także w jaki sposób zwięk-
szać efektywność operacyjną firmy i zarządzać 
płynnością finansową.
W  trakcie Forum uczestnicy wezmą udział 
w  dwóch inspirujących sesjach plenarnych, 
a  także w  wielu prelekcjach w  ramach ścieżek 
tematycznych. Dzięki case studies oraz udzia-
łowi w warsztatach uczestnicy będą mogli wy-
korzystać nabytą wiedzę w swojej praktyce za-
wodowej.
8–9 grudnia 2014 – Warszawa, Hotel 
Mercure Warszawa Centrum
Organizator: Nowoczesna Firma SA 
Informacje: dyrektorfinansowy.nf.pl
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