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Streszczenie: Artykuł wpisuje się w dyskusję związaną z poznaniem istoty kapitału ludz-
kiego i  problematyką jego pomiaru. Zaprezentowano w  nim typologię kapitału ludzkie-
go uwzgledniającą perspektywę indywidulaną i  instytucjonalną. Przedstawiono główne 
składniki kapitału ludzkiego, które dominowały w  badaniach naukowych prowadzonych 
w ostatnich dwóch dekadach. Należy do nich doświadczanie, edukacja, aktywności przed-
siębiorcze, dane demograficzne i aspekty psychologiczne. W artykule znajdziemy przykład 
pomiaru kapitału ludzkiego w dwóch firmach budowlanych. Autorzy zoperacjonalizowali 
model A. Mayo, wyliczając liczbową wartość kapitału ludzkiego. Wnioski prezentują wy-
zwania badawcze związane z pomiarem kapitału ludzkiego uporządkowane według trzech 
kluczowych obszarów: kontekst definicyjny, kontekst metodyczny i organizacja badań. 

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, typologia kapitału ludzkiego, pomiar, wskaźnik, monitor 
kapitału ludzkiego 

Abstract: The article is part of the discussions related to the knowledge of the essence of hu-
man capital and the problem of its measurement. The typology of human capital has been 
presented in the mainstream, taking into account the individual and institutional perspective. 
The main components of human capital were presented, which dominated in scientific rese-
arch conducted in the last two decades. These include experience, education, entrepreneurial 
activity, demographic data and psychological aspects. In these article we find an example of 
measuring human capital in two construction companies. The authors have modelled the A. 
Mayo model by calculating the numerical value of human capital. The conclusions present 
research challenges related to the measurement of human capital ordered according to three 
key areas: definition context, methodical context and organization of research.

Keywords: human capital, typology of human capital, measurement, index. Monitor of Hu-
man Capital

Wstęp

Współcześnie kapitał ludzki jest postrzegany jako jeden z kluczowych zasobów 
organizacji i chociaż dostrzegamy jego starzenie się1, liczy się jego wartość. War-
tość ta może być identyfikowana na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. 
W praktyce duży odsetek przedsiębiorstw (43%) nie ocenia swojego kapitału ludz-
kiego, uzasadniając to tym, że go nie zna, nie jest do niego przekonana2.

Współcześni badacze posługują się wieloma definicjami kapitału ludzkiego, z któ-
rych wynika, że główne jego składniki to wiedza, umiejętności i doświadczenie. Oce-
na tych elementów z perspektywy organizacji jest trudna, bo jak zdecydować, czy na 

1  B. Ziółkowska, Uwarunkowania zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Po-
litechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2016, nr 88, s. 361-362.
2  Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego – wdrożenie, analiza 
i wnioski, 2015, Raport PARP, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/parp%208_%20kapi-
tal%20ludzki __mm.pdf [dostęp: 14.07.2017].
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stanowisku główny księgowy ważniejsza jest wiedza z obszaru finansów czy ekonomii. 
Czy dwa lata doświadczenia w zawodzie są więcej warte niż dwa lata doświadczenia 
w branży? Z drugiej strony z perspektywy przedsiębiorstwa istotna jest ocena kapitału 
ludzkiego, który może być kluczowym elementem strategicznym. Zajmując się oceną 
kapitału ludzkiego, nasuwa się wiele pytań, m.in.: Co to jest kapitał ludzki? Jaka jest 
struktura kapitału ludzkiego? Jak można zmierzyć kapitał ludzki? Jakie są trudności 
w ocenie poszczególnych elementów kapitału ludzkiego w procesie badawczym?

Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję na temat lepszego poznania istoty 
kapitału ludzkiego (jego elementów) i metod pomiaru oraz zwrócenie uwagi na wy-
zwania badawcze związane z  jego ilościową oceną. Realizację celu zaprezentowano 
w kilku etapach: określenie istoty kapitału ludzkiego (elementów i  struktury), pre-
zentacja kluczowych metod jego pomiaru z perspektywy ich realnego wykorzystania, 
analiza studium przypadku, w  którym dokonano rzeczywistego pomiaru kapitału 
ludzkiego dwóch polskich firm. W procesie dedukcji sformułowano wnioski, które 
stanowią ocenę wyzwań badawczych związanych z pomiarem kapitału ludzkiego. 

1. Istota kapitału ludzkiego

Kapitał ludzki ma wiele znaczeń. Może być rozpatrywany ze względu na fazy 
jego formułowania, tj.: wczesny kapitał ludzki generowany głównie w środowisku 
domowym, kapitał ludzki wypracowany w rezultacie formalnej edukacji oraz ka-
pitał ludzki akumulowany w trakcie pracy zawodowej3. Dzisiaj jest identyfikowany 
jako kluczowy element w wielu obszarach, m.in. regionalnym4, strategicznym5 czy 
w kontekście kreowania innowacyjności6. 

Uważa się, iż twórcą pojęcia „kapitał ludzki” był W. Petty, lecz prawdziwy roz-
kwit rozważań nad kapitałem ludzkim datuje się od lat sześćdziesiątych XX wieku, 
kiedy to powstały prace Mincera, Schultza, Beckera7. Kapitał ludzki posiada wiele 
definicji8, które można uogólnić. Do kategorii najważniejszych wartości tworzących 

3  Ł. Jabłoński, Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki, „Nierówności Społeczne a Wzrost 
Gospodarczy” 2005, nr 6, s. 242. 
4  K.M. Bartnik, Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlan-
dii, „Studia Oeconomica Posnaniensia”  2016, nr 4(6), s. 13-17; G. Wronowska, Edukacja jako czynnik kształ-
tujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020, „Marketing i Rynek” 2016, nr (3 CD), s. 1061-1073.
5  M. Rosińska-Bukowska, Kapitał intelektualny jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej – wyzwa-
nia dla modeli zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, „Studia Ekonomiczne” 2017, nr 337, s. 9-26.
6  P. Krawczyk, Kapitał ludzki i innowacyjność jako determinanty dalszego rozwoju sektora MSP w Pol-
sce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 113, s. 207-218.
7  U. Gołaszewska-Kaczan, Wiedza jako element budujący kapitał ludzki, „Optimum. Studia ekono-
miczne” 2014, nr 4(70), s. 90-100.
8  W. Florczak, Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 2010, s. 28; I. Miciuła, K. Miciuła, 
Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2015, nr 11(858), 
s. 269-280; M. Grzebyk, A. Pierścieniak, P. Filip, Gospodarowanie kapitałem ludzkim... W kierunku 
poprawy efektywności pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 45.
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kapitał ludzki zalicza się kwalifikacje, kompetencje o charakterze społecznym9, jak 
również postawy i zachowania danego pracownika wobec przedsiębiorstwa, w któ-
rym jest on zatrudniony. Stan wiedzy i umiejętności jest wynikiem zdobytej eduka-
cji i wykształcenia. Kompetencje społeczne wynikają zaś z cech osobowościowych 
(charakterologicznych) danej jednostki. 

Kapitału ludzkiego nie można nabyć, ale można go w sobie wytworzyć dzięki 
nakładom czasu, pieniędzy, dóbr rzeczowych i usług innych osób10. W tym stwier-
dzeniu na temat kapitału ludzkiego zawarty jest wymiar rynkowy, który odnosi się 
do zasobów wiedzy, umiejętności, zdrowia, które osoby wykorzystują w swojej ka-
rierze zawodowej, oraz wymiar osobisty. 

Kapitał ludzki jest przedmiotem wielu analiz i badań na całym świecie. Analizowany 
jest w wielu kontekstach, np. jako kluczowy element sukcesu współpracy11, innowacyj-
ności12 czy jakości13. Jedną z ciekawszych koncepcji jest typologia kapitału ludzkiego14, 
która prezentuje perspektywę trzech najistotniejszych elementów kapitału: wiedzy, 
umiejętności, zdolności (tabela1). W prezentowanej koncepcji przyjęto dwa wymiary 
analizy; pierwszy to wymiar korzyści, czyli inwestycje w kapitał ludzki (perspektywa 
biznesowa), drugi to perspektywa rozwoju (perspektywa indywidualna). 

9  M. Stelmaszczyk, Kapitał społeczny a organizacje działania zespołowego, „Studia i Prace Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie” 2008, 1, t. 2), s. 428-435.
10  A. Oleksiuk, Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2009, s. 9.
11  A. Pierścieniak, Czynniki sukcesu struktur współpracy nauki z praktyką, „Przedsiębiorczość i Zarzą-
dzanie” 2014, nr 15, cz. 2. Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębior-
czości, s. 119-128.
12  I. Krawczyk-Sokołowska, Zasoby kadrowe jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] A. 
Herman, K. Poznańska (red.), Przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnych, Wyd. Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 265.
13  M. Grzebyk, A. Pierścieniak, Zarządzanie kadrami administracji a jakość usług publicznych, „Eko-
nomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2015, nr 6. 52-63.
14  M.R. Marvel, J.L. Davis, C.R. Sproul, Human capital and entrepreneurship research: A critical review 
and future directions,  “Entrepreneurship and Practice” 2016, nr 40(3), s. 599-626.
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Tabela 1. Typologia kapitału ludzkiego
Table 1. Typology of Human Capital

Wymiar korzyści (instytucjonalny)

W
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w
id
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ln

y)

Po
sia

da
ni

e

Inwestycje Profity
Edukacja – inwestycja w działalność 
edukacyjną o wyraźnej wiedzy
- Zmienia się od ogólnych do określo-
nych rodzajów edukacji.
- Różnice w kosztach, różnorodności 
i długości inwestycji.

Wiedza – zrozumienie zasad, faktów 
i procesów
- Rozwój w dziedzinach formalnej 
edukacji.
- Zmienia się od ogólnych do szcze-
gółowych.

Ro
zw

ija
ni

e 
się

Szkolenie/doświadczenie – instru-
menty uczenia się poprzez wykony-
wanie czynności
- Ogólne lub specyficzne (w branży) 
lub zadania (np. opracowanie proto-
typu).
- Zróżnicowane pod względem kosz-
tów, kwoty, czasu i rodzaju.

Umiejętności – dające się zaobserwo-
wać zastosowanie wiedzy w celu roz-
wiązania problemów lub ukończenia 
zadania.
- Specjalistyczne lub specyficzne 
umiejętności (np. branża lub zadania).
- Zmieniają status od początkującego 
do eksperta.

N
ab

yw
an

ie

Rekrutacja – inwestycje w działania 
rekrutacyjne mające na celu nabycie 
umiejętności
- Źródła mogą obejmować zespół 
przedsięwzięcia, firmę, sojusze, sieć, 
powiązania, zewnętrzne badania 
i rozwój itp.
- Różni się pod względem kosztów, 
formy i jakości.

Zdolności – trwałe, podobne do cech, 
charakterystyczne, przydatne w zakre-
sie zadań
- Bardziej ogólne, z implikacjami do 
szerokiego zakresu kontekstów i za-
dań.
- Trudno jest wewnętrznie rozwijać 
się w porównaniu do umiejętności, 
które się posiada.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.R. Marvel, J.L. Davis, C.R. Sproul, Human 
capital and entrepreneurship research: A critical review and future directions, “Entrepreneur-
ship and Practice” 2016, nr 40(3), s. 599-626. 

W tabeli 1 zwrócono uwagę na złożoność kapitału ludzkiego. M.R. Marvel, J.L 
Davis i C.R. Sproul15 oraz to, że wiedza to posiadanie i rozumienie zasad, faktów, pro-
cesów i interakcje między nimi. Wiedza ma większą wartość, gdy jest specyficzna dla 
konkretnej domeny i gdy jest związana z konkretną działalnością przedsiębiorczą16. 
Ustalili, że umiejętności są również wynikami kapitału ludzkiego, ale odnoszą się do 
możliwych do zaobserwowania zastosowań lub know-how. Umiejętności niekoniecz-
nie są trwałe i zależą od doświadczenia lub ćwiczeń. H.G. Heneman, T.A. Judge i J.D. 

15  Ibidem, s. 612.
16  G.D. Markman, R.A. Baron, Person-entrepreneurship fit: Why some people are more successful as 
entrepreneurs than others, “Human Resource Management Review” 2003, nr 13(2), s. 281-301.
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Kammeyer-Mueller17 zidentyfikowali różne umiejętności związane z pracą – od pod-
stawowych (np. wystąpienia publiczne, matematyka, aktywne uczenie się) do prze-
krojowych (np. umiejętności społeczne, umiejętności rozwiązywania problemów, 
umiejętności techniczne). Trzecim elementem zidentyfikownym przez M.R. Marvela, 
J.L. Davisa i C.R. Sproula są zdolności. Zdolności różnią się od umiejętności, w związ-
ku z czym rzadziej będą się zmieniać w czasie i mają zastosowanie w szerokim zakre-
sie zadań, które można napotkać w wielu różnych kontekstach18. 

Zaprezentowany model to jedna z wielu koncepcji kapitału ludzkiego skupio-
ny na cechach człowieka związanych z rozwojem i poznaniem. Nie uwzględniono 
w nim pozostałych elementów, które charakteryzują kapitał ludzki, takich jak zdro-
wie czy postawa związana z  wykorzystaniem posiadanej wiedzy.

2. Kapitał ludzki jako kategoria badawcza

Badanie kapitału ludzkiego samo w sobie określane jest jako problematyczne. 
Metody służące pomiarowi kapitału ludzkiego powstają nieustannie. Dostępność 
do wszelkiego rodzaju danych statystycznych jak i rozwój w odniesieniu do metod 
matematycznych mają wpływ na szacowanie kapitału ludzkiego19. Niegdyś kapitał 
ludzki mierzony był na podstawie dwóch podstawowych metod: kosztowej, któ-
ra polegała na podliczaniu wartości wszystkich pojawiających się wydatków, któ-
re zainwestowane zostały w  człowieka (jej zwolennikami byli E. Engel oraz T.W. 
Shultz)20; dochodowej popularyzowanej przez W. Petty’ego , J.M. Clarka czy też D. 
Lorgensona. Metoda ta polegała na podliczaniu jedynie aktualnych wartości stru-
mienia dochodów21.

Współcześnie w literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele wzorów i indeksów, 
za pomocą których badacze mniej lub bardziej dokładnie próbują ocenić kapitał 
ludzki. Niektóre z nich prezentuje tabela 2. 

17  H.G. Heneman, T.A. Judge, J.D. Kammeyer-Mueller, Staffing organizations, Mendota House, 2009
18  A.J. Nyberg, T.P. Moliterno, D. Hale, D.P. Lepak, Resource-based perspectives on unit-level human 
capital a review and integration, “Journal of Management” 2014, nr 40(1), s. 316-346.
19  M. Bratnicki, I. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, Katowice 2011, s. 98.
20  Ibidem, s. 100.
21  Z. Czajkowski, Kapitał ludzki – pojęcie i miary, „Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej” 
2012, nr 312, s. 32.
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Tabela 2. Konstrukcje wybranych mierników kapitału ludzkiego
Table 2. Constructions of selected indexes of human capital

Idea pomiaru kapitału ludzkiego/
Autor Wzór 

 W roku 1966 B. Kiker zaproponował, 
by kapitał ludzki oszacować na podsta-
wie bieżącej wartości zarobków, które 
osiągane będą przez daną jednostkę 
w przyszłości, pomniejszając je jedno-
cześnie o wydatki ponoszone na życie. 
Koncepcję Kikera rozwinęli badacze 
tacy jak Dublin oraz Lotka. Odnieśli 
się oni także do stopy zatrudnienia.

V0= P0,x(Ex*Yx-Cx)/(1+i)x

gdzie: i  - stopa procentowa P  0,x - prawdopodo-
bieństwo przeżycia x-lat (w momencie narodzin,
Ex - stopa zatrudnienia dla osób w wieku x lat,
Yx - indywidualny roczny przychód w wieku x do 
x+1 lat,
Cx - roczny koszt życia.

W 1995 roku C. Mulligan oraz X. Sa-
la-Martin zaproponowali koncepcję 
indeksu. Koncepcja ta polegała przede 
wszystkim na aproksymacji kapitału 
ludzkiego na podstawie wskaźnika, 
który powstaje z podzielenia przecięt-
nego wynagrodzenia w  gospodarce 
przez typowo przeciętne wynagrodze-
nie otrzymywane przez robotnika bez 
kwalifikacji.

hi=wi,e*Li,e/wi,0

gdzie: 
wi,e - wynagrodzenie w i-tym państwie posiadają-
cego e-ty poziom wykształcenia, w i,0 - wynagro-
dzenie przeciętnego pracownika z minimalnym 
wykształceniem (podstawowe lub brak) wystę-
pującym w i-tym państwie,
Li,e - odsetek siły roboczej legitymującej się wy-
kształceniem na e-tym poziomie w i-tym państwie

Metoda autorstwa Messinissa i  Ah-
meda opiera się na indeksie nowo-
czesnych kwalifikacji. Obliczana jest 
na podstawie tak zwanego czynnika 
ukrytego. Metodę tę opracowano na 
potrzeby pomiaru jakości patentów. 
Miało to na celu ujęcie w  jednym 
mierniku zaawansowania o  charakte-
rze technologicznym oraz przejawia-
nej wartości ekonomicznej. Zdaniem 
autorów ważne jest bowiem uwzględ-
nienie jakości edukacji oraz rynkowej 
wyceny umiejętności Metoda ta opiera 
się na analizie tak zwanych czynników 
wspólnych

Ik,jt=μk+λk * hjt+ekjt

Ikjt - logarytm naturalny k-tego wskaźnika dla j-
-tego państwa w roku t,
μk - wartość średnia k-tego wskaźnik,
λk - ładunek czynnika wspólnego dla k-tego 
wskaźnika,
hjt - czynnik wspólny
ek,jt - błąd idiosynkratyczny
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Monitor kapitału ludzkiego A. Mayo 
dotyczy oceny kapitału ludzkiego 
z  uwzględnieniem perspektyw przed-
siębiorstwa (element kosztowy) oraz 
pracownika (subiektywna ocena war-
tości indywidulanej). 

HAW = (ECxIAM)/1000
 gdzie:
HAW - wartość kapitału ludzkiego (Human As-
seys Worth)
Ec - koszty zatrudnienia pracownika (Employ-
ment cost)
IAM - indywidualny mnożnik wartości (Indywi-
dual Asset Multiplier)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L.I. Dublin, A.J. Lotka, The Money Value of 
a man, Amo Press, New York 1977, s. 45; A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem 
ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2010, s. 76; W. Florczak, Kapitał ludzki a rozwój gospo-
darczy, PWE, Warszawa 2010, s. 49-50; S. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, 
PWN, Warszawa 2000, s. 27; A. Mayo, The Human Value of the Enterprise: Valuing people 
as assets, Nicholas Brealy, London 2001; Raport PARP 2015 s. 194, https://www.parp.gov.pl/ 
storage/publications/pdf/zbior%20ekspertyz%20p10%20interaktyw__mm.pdf.

Kapitał ludzki jako konstrukt złożony jest trudny do oceny. Na podstawie prze-
glądu literatury przeprowadzonego przez M.R. Marvela, J.L. Davisa i C.R. Sproula 
w  2016 roku, przeglądu, który obejmował ponad 100 prac naukowych w  wiodą-
cych czasopismach z  zakresu zarządzania i  przedsiębiorczości opublikowanych 
w ostatnich 20 latach, można wyróżnić główne składowe kapitału ludzkiego iden-
tyfikowane w  badaniach naukowych. Najczęściej badanym konstruktem kapitału 
ludzkiego było doświadczenie zawodowe (39,9%), potem edukacja (26,6%). Jak 
podkreślają autorzy, przykłady typowych działań edukacyjnych obejmują lata nauki 
lub ukończenie uniwersytetu albo stopień techniczny. Przykłady miar opartych na 
doświadczeniu to np. prace w branży lub liczba zajmowanych stanowisk kierowni-
czych. Trzecim najczęściej stosowanym miernikiem były aktywność przedsiębior-
cza (19,8%), m.in doświadczenie w zakresie rozpoczynania działalności lub wcze-
śniejsza własność biznesowa. Rzadziej w ocenie uwzględniano dane demograficzne, 
takie jak wiek, płeć lub czy członkowie rodziny byli przedsiębiorcami. Niecałe 5% 
badań obejmowało środki poznawcze i/lub psychologiczne (np. orientacja na osią-
gnięcia) jako kluczowe aspekty kapitału ludzkiego22. Chociaż badania były prowa-
dzone z perspektywy przedsiębiorczości, uzyskane wyniki dają obraz konstruktów 
badawczych. 

Innym wymiarem badań kapitału ludzkiego jest perspektywa poznawcza. Do-
tyczy ona ustalenia perspektyw oceny kapitału ludzkiego. Najczęściej w literaturze 
przedmiotu można spotkać badania przeprowadzone na poziomie indywidualnym 
(86% badań), rzadziej (14%) oceniające kapitał ludzki na poziomie firmy. To nie-
proporcjonalne ustalenie może częściowo wynikać z łatwości dostępu do indywi-

22  M.R. Marvel, J.L. Davis, C.R. Sproul, Human capital and entrepreneurship research…, s. 615.
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dualnych danych, takich jak lata doświadczenia lub osiągnięty poziom edukacji. 
Jednak ta koncentracja badań na poziomie indywidualnym uwidacznia trudności 
w operacjonalizacji zmiennych na poziomie przedsiębiorstwa23.

3. Pomiar kapitału ludzkiego w firmie budowlanej. 
Studium przypadku

Analizując konkretny przypadek pomiaru kapitału ludzkiego na poziomie 
przedsiębiorstwa, przedstawiono badania wykonane w 2018 roku w dwóch firmach 
o profilu budowlanym należących do Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra „In-
nowator”. Firma X pochodzi z Podkarpacia. Powstała w 2002 roku, funkcjonuje jako 
spółka z.o.o i zatrudnia 5 pracowników. Zajmuje się produkcją maszyn do specjal-
nego przeznaczenia. Firma Y pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Działa od 
roku 1971 i zatrudnia 175 pracowników. Zajmuje się budową dróg do transportu 
kołowego oraz szynowego. 

Celem pomiaru kapitału ludzkiego była obiektywna jego ocena uwzgledniają-
ca perspektywę przedsiębiorstwa i pracownika. Proces badawczy przeprowadzono 
w 4 etapach. Etap 1 obejmował analizę metod pomiaru kapitału i wybór wskaźnika 
dopasowanego do celu pomiaru oraz do dostępności danych. Kamieniem milowym 
tego etapu był wybór wskaźnika Mayo. Etap 2 dotyczył interpretacji i odnosił się do 
dopasowania wzoru monitora kapitału ludzkiego E. Mayo24 do polskiej rzeczywi-
stości oraz operacjonalizacji przyjętych zmiennych (rys. 1).

Na wartość aktywów ludzkich składa się koszt zatrudnienia pracownika, który 
w analizowanym przypadku stanowi średni koszt zatrudnienia pracownika w firmie. 
Co istotne, dla każdej analizowanej firmy wskaźnik jest obliczany osobno. Koszty 
zatrudnienia stanowią te wydatki, które ponosi dana organizacja za zatrudnienie, 
jak również rozwój personelu25. W  określeniu poszczególnych kosztów pracy za-
wierają się wydatki, które wykraczają poza nakłady rzeczowe. Wydatki te obejmują: 
płace oraz ich opodatkowanie, nagrody dla pracowników, odszkodowania, dojazdy 
do miejsca pracy, podróże służbowe, szkolenia dla personelu.

23  Ibidem, s. 612.
24  A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2010, s. 76.
25  E. Papaj, Koszty pracy we współczesnych przedsiębiorstwach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach, Katowice 2016, s. 95.
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Rysunek 1. Monitor kapitału ludzkiego dostosowany do polskich realiów
Figure 1. Human Capital Monitor adapted to Polish realities

Wartość Aktywów Ludzkich =
Koszty zatrudnienia x indywidualny mnożnik KL

1000

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem 
ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2010, s. 76.

Indywidualny mnożnik kapitału ludzkiego to wystandaryzowane dane pozy-
skane z kwestionariusza ankiety skierowanej do pracowników, takie jak: posiadane 
przez pracownika wykształcenie, posiadane przez pracownika dyplomy i  certyfi-
katy odnoszące się do ukończonych studiów, także tych podyplomowych, kursów 
i szkoleń, zgłoszone inicjatywy, ocena stopnia radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
w pracy (ocena własna pracownika), staż pracy ogółem, staż pracy w badanej firmie.

Etap 3 obejmował przygotowanie kwestionariusza i przeprowadzenie badań. Opra-
cowane narzędzie skierowane było do pracowników, którzy odpowiadali na 6 krótkich 
pytań zamkniętych z kafeterią adekwatną do badanej cechy. Mimo że narzędzie było 
krótkie, wystąpiły trudności w zebraniu danych związane z niechęcią pracowników do 
dzielenia się informacjami oraz ich obawą przed tym, jak ich odpowiedzi zostaną ode-
brane przez kierownictwo. W firmie X z uwagi na osobisty kontakt z właścicielem udało 
się zebrać 100% ankiet. W firmie Y zwrot ankiet nie był wysoki. Innym zadaniem ba-
dawczym było pozyskanie informacji na temat średniego wynagrodzenia, co nie było 
trudne ze względu na ogólność danych i fakt, ze firma takie informacje gromadzi. 

Tabela 3. Przykład obliczania IMKL dla pracownika
Table 3. Example of IMKL calculation for an employee
Przykład obliczenia IMKL dla pracownika:

Pracownik posiadający wykształcenie wyższe, certyfikaty studiów podyplomowych, kursy 
lub szkolenia, zgłoszone inicjatywy oraz bardzo dobrze radzący sobie z trudnymi sytu-
acjami w pracy. Pracownik posiada 20 lat stażu pracy ogółem, w tym 15 lat stażu w firmie. 

Kodowanie danych pracownika 1: wykształcenie wyższe (5), certyfikaty o ukończonych 
studiach podyplomowych, kursach lub szkoleniach (5), zgłoszone inicjatywy (5), bardzo 
dobrze radzący sobie z trudnymi sytuacjami w pracy (5), staż (20), staż w firmie (15).

IMKL dla Pracownika 1: 5+ 5 + 5 + 5 + 15 + 20 = 55 

Źródło opracowanie własne.

Etap 4 to analiza wyników. Pozyskane dane zostały zakodowane. W kwestiona-
riuszu ankiety dla pracowników zastosowano kodowanie, przypisując punkty w po-
szczególnych kategoriach. Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z ankiet skierowa-
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nych do pracowników firmy X i Y został wyliczony indywidualny mnożnik kapitału 
ludzkiego (zwany dalej w skrócie IMKL) dla każdego pracownika osobno (przykład 
w tabeli 3) oraz średni mnożnik dla firmy. Podstawowe dane do obliczenia wartości 
aktywów ludzkich przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Zestawienie danych do pomiaru wartości aktywów ludzkich
Table 4. Data summary for measuring the value of human assets

Liczba 
respondentów

% ankietowanych 
pracowników

Koszty zatrud-
nienia (PLN)

Średni 
IMKL

Wartość akty-
wów ludzkich

Firma X 5 100 7800 42,6 332,26
Firma Y 30 17 8150 42,2 343,95

Źródło: opracowanie własne.

Badania pokazały, że w obydwu firmach wartość aktywów ludzkich jest podob-
na. W  obu przypadkach większość pracowników posiada długi staż pracy, są to 
więc osoby z dużym doświadczeniem. Ponadto większość z nich posiada staranne 
wykształcenie, gdyż respondenci deklarowali w większości wykształcenie wyższe. 
Dzięki certyfikatom, które posiadają, wiadomo, że podnoszą swoje kompetencje, 
angażując się przy tym w rozwój przedsiębiorstwa. Jednakże osoby te nie są zaanga-
żowane w realizowanie własnych inicjatyw, ponieważ w tym obszarze odpowiedzi 
pozytywne były rzadkością. Może to być sygnał skierowany do kadry kierowniczej 
firm, który wskazuje, że należy bardziej popierać i  motywować pracowników do 
realizowania ich własnych pomysłów i włączać ich w działania firmy.

 
Podsumowanie

Kapitał ludzki jest pojęciem wielowymiarowym i  jego jednoznaczna definicja 
nie jest możliwa. Określając jego istotę, warto odnieść się do badań i uwzględnić 
fakt, że należy go oceniać z dwóch perspektyw: indywidualnej oraz instytucjonalnej. 

Proces pomiaru kapitału ludzkiego jest bardzo skomplikowany, składa się na to 
wiele czynników. Można je podzielić na kilka grup. Pierwsza z nich to ustalenie de-
finicji kapitału ludzkiego (co badamy?) i celu badań (w jakim celu chcemy oceniać 
kapitał ludzki?). Jest to związane z doborem zmiennych do pomiaru kapitału ludzkie-
go i  wyznaczeniem elementów, które musimy zoperacjonalizować. Związane jest to 
z wpisaniem się w konkretną teorię i powiazaniem konstrukcji wybranego miernika 
z  wyznaczonymi celami (hipotezami badawczymi). Druga grupa czynników, które 
musimy wziąć pod uwagę oceniając kapitał ludzki, to organizacja badań (w jaki spo-
sób zgromadzimy dane?). Często jest tak, że narządzie badawcze wykracza poza rze-
czywistość i percepcję respondentów. Z perspektywy firmy trudno jest uzyskać dane, 
które ktoś specjalnie dla nas musi przygotować, np. dokonując obliczeń. Z perspek-
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tyw pracownika istotne są takie elementy jak miejsce i forma przeprowadzenia badań, 
czasochłonność, zrozumienie przez respondenta zestawu pytań, na które ma udzie-
lić odpowiedzi. Trzecia grupa czynników dotyczy analizy zebranych danych. W tym 
obszarze istotne jest zarówno właściwe kodowanie danych czy ich standaryzacja, jak 
i dobór narzędzi analitycznych wykorzystanych do oceny kapitału ludzkiego. 

Mimo że proces badawczy kapitału ludzkiego niesie ze sobą wiele wyzwań, jego 
poznanie przyczynia się do rozwoju wiedzy o roli człowieka w organizacji i otocze-
niu gospodarczym. 
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