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� Kapitał ludzki rozpatrywany jest w 
następujący sposób:

� jako koszt transakcyjny,
� Jako inwestycja  i potencjalne przyszłe źródło  

korzyści,
� źródło wewnętrznej przewagi konkurencyjnej 

poprzez odpowiednie kwalifikacje, 
kompetencje pracowników trudne do 
skopiowania.



� Zewnętrzne  - pokazanie interesariuszom 
zewnętrznym  roli wartości niematerialnych w 
tworzeniu wartości firmy; 

� Wewnętrzne: 
– pomiar KL ułatwia sformułowanie strategii 
opartej na kluczowych kompetencjach i ocenę 
jej wykonania,
- Pomoc w podejmowaniu wewnętrznych 
decyzji również w systemie kontroli i 
rachunkowości zarządczej



Trzy kategorie mierników KL
� 1) pomiar wydajności oparty na kosztach i 

raportowaniu finansowej wydajności 
pracowników operacyjnych

� 2) miary efektywności odzwierciedlające 
skuteczność programów HR   w zakresie 
kompetencji, motywacji, postaw 

� 3) wskaźniki wpływu - mierzące wpływ 
programów HR i procesów na wyniki 
przedsiębiorstwa 

Boudreau and Ramstad



MAŁE i ŚREDNIE FIRMY DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

1 EMC Computer Systems Poland

2 SAP Polska Sp. z o.o.

3 Shell Polska Sp. z o.o.

4 LeasePlan Fleet Management Polska

5 OMD

6 DuPont Poland

7 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

8 Petrotel Sp. z o.o.

1    Towarzystwo Ubezpieczeń LINK4

2 Intel Technology Poland

3 Nutricia Polska Sp. z o.o.

4 Grupa Pracuj

5   ex equo Dom Kredytowy NOTUS  

5   ex equo Liberty Direct

PRZEDSIĘBIORSTWA XXL

1 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2 Play 

3 Grupa LOTOS S.A.

Firmy te charakteryzuje  wysoki poziom zaangażowania pracowników, angażujący i 
skuteczni przywódcy, którzy kształtują kulturę organizacyjną zorientowaną na 

osiąganie wysokich wyników, a jako organizacje mają atrakcyjną markę pracodawcy.
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EMC Computer Systems Poland, SAP Polska Sp. z o.o.,  Shell 
Polska Sp. z o.o.,  LeasePlan Fleet Management Polska,  OMD,  
DuPont Poland, Intel Technology Poland, Nutricia Polska Sp. z 
o.o., Grupa Pracuj, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A..



� Przychody na 1 zatrudnionego w 
analizowanych firmach rosły z roku na rok. Są 
one trzykrotnie wyższe niż dla 
przedsiębiorstw w Polsce zatrudniających 
powyżej 50 pracowników.  

� Średnia produktywność kapitału ludzkiego 
badanych firm mierzona relacją przychodów 
ze sprzedaży do całkowitych kosztów pracy w 
latach 2009-2010 rosła od 6,1 do 7,9.



HRM
działania

„Black box” Wyniki 
organizacji

Jak i dlaczego HRM działania wpływają 
na wyniki ?

Które działania wpływają na wyniki?

Becker, Gerhard, Huselid, Becker, Delery, Purcel et al., Snape, 
Guest, Kaufman



� Strategia HRM Działania HRM (selekcja, 
szkolenia, ocena, nagradzanie, zakotwiczenie)      

HRM wyniki (zaangażowanie, jakość, 
elastyczność)        Behawioralne rezultaty 
(współpraca, kooperacja)      Rezultaty wydajności 
(wysoka produktywność, jakość,  innowacyjność, 
niska: absencja, rotacja, konfliktowość, 
niezadowolenie klientów)      Rezultaty finansowe 
(zysk, ROI)

(GUEST, 1997)
Wyniki zależą od indywidualnych cech pracownika, 
motywacji   i działań HR rozwijających je.



� Biznesowe i strategiczne inicjatywy     projekt 
systemu HRM      umiejętności pracowników, 
ich motywacja, struktura i rodzaj pracy       
kreatywność, produktywność, wysiłek 
poprawa wyników operacyjnych     Zysk i 
wzrost       wartość rynkowa 

� (Becker et. al., 1997)



� Zamierzone działania HR          rzeczywiste 
działania HR           postrzegane działania HR                                                                 

reakcje pracowników           wyniki 
organizacji 

� (Wright, Nishi 2006)



Mierniki kapitału ludzkiego (%) ogółu wskaźników 
wykorzystywanych przez 

22 autorów)

szkolenia 43%

Satysfakcja z pracy 39%

wykształcenie 39%

Rotacja 35%

Kompetencje odpowiednie do stanowiska pracy 35%

Staż pracy 30%

Innowacyjność i kreatywność 26%

motywacja 22%

Wiedza odpowiednia do stanowiska pracy 22%

absencja 13%

postawa 13%

zaangażowanie 13%

Relacje wewnętrzne 13%



� Pomiar wyników przedsiębiorstwa to proces
kwantyfikowania wydajności, efektywności, 
skuteczności działań. 

� System pomiaru wyników przedsiębiorstwa 
stanowi zestaw wskaźników  dokonujących 
jednocześnie pomiaru efektywności i 
skuteczności prowadzonych działań. 

� zawiera szereg mierników finansowych i 
niefinansowych we wszystkich perspektywach 
pomiaru (finansowej, klienta, wewnętrznej, 
uczenia się i wzrostu).



Strategia 
biznesowa Działania HRM 

Rezultaty 
HRM

Wyniki organizacji 

H 1

H 2

H 3
H 4

Opracowanie własne



� System pomiaru i zarządzania kapitałem ludzkim 
musi być wewnętrznie dopasowany do każdej 
organizacji i do realizowanej strategii.

� Wyniki pomiaru rezultatów HRM muszą być właściwe i 
ściśle powiązane z działaniami HR, 

� Powinny zawierać ważne indywidualne mierniki 
wyników oraz kompleksowy zestaw mierników 
wydajności i efektywności, 

� Wyniki finansowe będące „odległym rezultatem 
łańcucha działań i przyczyn” nie odzwierciedlają 
wyników HRM. 

� Przedsiębiorstwa „zaawansowane” w pomiarze 
kapitału ludzkiego  lepiej dopasują miary HRM i 
włączą je do systemu pomiaru wyników całej 
organizacji. 



� Dziękuję za uwagę


