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Rozdział 6

Kluczowe wskaźniki  
pomiaru wellbeingu  

w firmie

Ewa Stelmasiak 

Ekspert ds. komunikacji organizacyjnej i zarządzania wellbeingiem, założycielka The 
Wellness Institute. Certyfikowany coach wellness (CWHC). Certyfikowany menedżer 
programów wellness dla firm (CWWPM). Dyplomowana trenerka specjalizująca się 
w tematyce stresu i dbania o siebie. Praktyk biznesu z 13-letnim doświadczeniem w 
działaniach z obszaru komunikacji organizacyjnej, employer brandingu, wellbeingu 
i HR. Innowator społeczny. Organizatorka pierwszej międzynarodowej konferencji 
„Wellbeing w Biznesie”. Autorka badań i publikacji naukowych oraz prelegentka na 
światowych konferencjach w obszarze wellness i medycyny. Wykształcenie zdoby-
wała w USA (m.in. MSc in Communications Management, Syracuse University). Od 
2012 roku promuje wellness w Polsce. 



Znaczenie szeroko rozumianego dobrego samopoczucia pracownika (wellbeingu) w miejscu pracy 
dla funkcjonowania i wyników działania wszelkiego typu organizacji jest zagadnieniem stosunkowo 

nowym, słabo rozpoznanym i mało upowszechnionym. Publikacja taka jak ta ma szansę znacząco przyczynić 
się do zmniejszenia luki w tym zakresie i spopularyzowania idei wellbeingu z korzyścią dla pracowników i pra-
codawców. W części pierwszej książki poświęconej aspektom teoretycznym zjawiska wellbeingu wyjaśniono 
jego pojęcie i zakres, uzasadniono znaczenie i omówiono sposoby mierzenia. Część druga została napisana 
przez osoby, które są odpowiedzialne za wellbeing w przedsiębiorstwach z różnych branż. Ta kompleksowość 
ujęcia problemu sprawia, że książka może zainteresować zarówno naukowców, studentów, jak i praktyków 
odpowiedzialnych za kreowanie samopoczucia pracowników w swoich organizacjach.

Dr hab. Alina Daniłowska  
profesor nadzwyczajny SGGW

Dziś już nie wystarczy wynagrodzenie i finansowe benefity, nowe pokolenie wymusza na pracodawcach 
nowe podejście. Wellbeing w organizacji to lektura obowiązkowa, w której fachowcy dzielą się jeszcze 

unikatową na polskim rynku wiedzą na temat nowoczesnych organizacji i odpowiedniego podejścia do 
kształtowania miejsca pracy dostosowanego do współczesnych wymagań. Jeśli chcemy mieć zmotywo-
wanych pracowników na długo, to czerpmy inspiracje z tej książki. Polecam.

Beata Rzymowska 
Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim INFOR PL SA 

978-83-65947-88-8

CENA 69 ZŁ

Rekomendacje

Katarzyna Kulig-Moskwa 
Ekspert w zakresie kapitału ludzkiego i społecznej odpowiedzialności 
biznesu.  Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludz-
kimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, członek rady nadzorczej 
kompleksu sportowego, lider wrocławskiego oddziału Polskiego Stowa-
rzyszenia HRBP.  Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. 
Jako trener biznesu tworzy i prowadzi programy szkoleniowe z zakre-
su zarządzania, przywództwa, wellbeingu, CSR, doradza organizacjom, 
pracuje projektowo. Autorka i współautorka wielu publikacji: artykułów 
i książek, m.in. Dylematy HR-owców.
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