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Anna Balcerek-Wieszala
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji 
personalnej w przedsiębiorstwie

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zestawu mierników, które mogą 
być wykorzystywane do pomiaru skuteczności zarządzania personelem 
w przedsiębiorstwie. W opracowaniu zaprezentowano mierniki strategiczne, 
polityki i obsługi kadrowej oraz szczegółową analizę fluktuacji i absencji pra-
cowników, uznając te zagadnienia jako istotne w pierwszym etapie pracy nad 
wdrożeniem zestawu mierników do oceny funkcji personalnej. Kolejne etapy 
powinny rozwijać istniejący system miar HR w przedsiębiorstwie o wskaź-
niki doboru, wynagradzania, motywowania i szkolenia pracowników.

Słowa kluczowe: mierniki funkcji personalnej ( HR metrics), zarządzanie zasobami ludzkimi ( hu-
man resources management), fluktuacja kadr ( turnover of staff), wartość kapitału ludzkiego (human 
capital value), zwrot z kapitału ludzkiego (human capital return on investment)

Istota pomiaru funkcji personalnej

Jednym z nadrzędnych celów stosowania pomiaru wskaźników funkcji personalnej jest 
możliwość podjęcia merytorycznej dyskusji pracowników działu kadrowego z pracowni-
kami działu finansowego. Na ogół wiedza pracowników departamentów finansowych, 
dotycząca relacji pomiędzy produktywnością, konkurencyjnością a inwestycją w rozwój 
kapitału ludzkiego jest niedostateczna. Krytycznie należy podejść także do wiedzy spe-
cjalistów ds. personalnych. Dotychczas wszelkie miary dotyczące zarządzania zasobami 
ludzkimi obliczane były (i są) przez działy finansowe i dopiero z odpowiednim komen-
tarzem kierowane do specjalistów ds. personalnych. Stosowanie mierników pozwoli 
wskazać mechanizmy i obszary oszczędności, które nie naruszą potencjału intelektu-
alnego przedsiębiorstwa. Co więcej, miary te pomogą skupić się na problemie zwrotu 
z zaangażowanych środków w zasoby ludzkie przedsiębiorstwa, a nie jedynie na analizie 
wydatków z tego tytułu. Podstawową kwestią nadającą sens wprowadzeniu systemu po-
miaru wskaźników polityki kadrowej jest odniesienie ich wartości do poziomu wyliczo-
nego w stosunku do innych przedsiębiorstw z danej branży [Stępień, 2001a, s. 20-23]. 
Problemem jest natomiast dokonanie wyboru stosownego miernika. Trzeba mieć na 
względzie dwie kwestie: dostępność danych oraz to, jakich danych potrzebujemy, by oce-
nić kluczowe determinanty sukcesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wybór 
mierników jest bardzo duży1 i, jak podają A. Baron i M. Armstrong [2008, s. 197-198], 

1 Podobnie jak w przypadku każdego złożonego problemu, opracowanie to nie zawiera 
wszystkiego, co można by przedstawić na temat wskaźników wykorzystywanych do pomiaru 
funkcji personalnej.
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lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie niewielkiej liczby miar. W pierwszym etapie do-
konywania pomiaru funkcji personalnej warto skupić się na wskaźnikach strategicznych, 
pozwalających określić wartość dodaną kapitału ludzkiego lub stopę zwrotu z kapitału 
ludzkiego. Wskaźniki te są najistotniejsze, gdyż odpowiadają na pytanie, ile kosztują 
zatrudnieni w przedsiębiorstwie pracownicy i jaki generują zysk. Wskaźniki polityki i ob-
sługi kadrowej określają jakość zarządzania zasobami ludzkimi w badanym przedsiębior-
stwie, liczbę pracowników przypadającą na jedną osobę zatrudnioną w dziale HR czy 
stopień oddelegowania funkcji kadrowej. Liczba zatrudnionych w dziale HR pracowni-
ków wpływa zapewne na liczbę i jakość projektów zrealizowanych w ramach zarządzania 
personelem. Znaczne oddelegowanie funkcji kadrowej świadczy natomiast o tym, że 
zarządzanie zasobami ludzkimi w danym podmiocie traktowane jest jako działalność 
poboczna, zbędna, której prowadzenie można zlecić podmiotom zewnętrznym (outsour-
cing). Opisane w artykule wskaźniki fluktuacji i absencji mogą dać sygnał o nieefektywnej 
polityce personalnej – znacznych odejściach lub nieobecnościach pracowników. Celem 
wykorzystania zaprezentowanego zestawu miar powinno być przede wszystkim zacho-
wanie prostoty i możliwość dokonania pomiaru porównawczego. Oczywiście zupełnie 
inne będzie podejście do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwach małych niż 
w dużych. Na istotę pomiaru porównawczego wpływa także branża czy nawet komórka 
organizacyjna, której pomiar dotyczy. Zdecydowanie istotniejszy będzie pomiar w przed-
siębiorstwach bazujących na wiedzy, czy jednostkach badawczo-rozwojowych. Rosnące 
znaczenie kapitału ludzkiego jako czynnika przewagi konkurencyjnej sprawia, że granice 
wielkości przedsiębiorstw, branży czy nawet terytorium działalności będą coraz mniej 
wyraźne. Dominowały będą te podmioty które wykażą się najwyższą efektywnością poli-
tyki personalnej. Warto jednak zdać sobie sprawę z następującej kwestii: skoro pracow-
nicy są najcenniejszym aktywem firm, należałoby oczekiwać, że rzetelne informacje na 
temat personelu znajdą się w ich rocznych raportach. Tymczasem jedyne szczegółowe in-
formacje, jakie można znaleźć, dotyczą kapitału czy całkowitego zatrudnienia. Przypusz-
czalnie wiele danych gromadzi się na własny użytek (niestety sporadycznie), a mierniki 
personalne są w znikomy sposób wykorzystywane przez menedżerów do podejmowania 
decyzji strategicznych. Warto więc stworzyć wewnątrzorganizacyjne punkty odniesienia, 
a tam, gdzie to możliwe, dokonywać benchmarkingu zewnętrznego. Zaprezentowane 
w artykule zestawy mierników należy traktować jako możliwe do zastosowania – ich 
wybór powinien być subiektywną decyzją menedżerów.

Mierniki strategiczne funkcji personalnej

Mierniki koncentrujące się na trzech zjawiskach związanych z zasobami ludzkimi: przy-
chodach, kosztach i zyskach, można nazwać wskaźnikami strategicznymi. Pozwalają one 
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odkryć i zrozumieć prawdziwą wartość kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Posiadając 
wiedzę o czynnikach oddziaływania na dostrzegalne trendy oraz starając się określić przy-
szłe kształtowanie się tych czynników, możemy przewidzieć, jak będzie kształtowała się 
przyszłość. Mierniki te są szczególnie użyteczne, gdy mamy zamiar zidentyfikować obszary, 
w jakich mogą pojawić się problemy. Szczegółową ich analizę zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Wskaźniki strategiczne funkcji personalnej

Wskaźnik Interpretacja

( )
Ogół zatrudnionych

i i i
⎡ ⎤× − × − ×⎣ ⎦=
∑ ∑R t Oe t Be t

HCVA

gdzie:
R – przychody, które mogą być definiowane dwojako: zysk 
brutto (EBIT) lub zysk operacyjny
Oe – koszty operacyjne
Cc – koszty wynagrodzeń brutto
Bc – koszty dodatkowe ponoszone w związku z budżetem 
wynagrodzeń (nagrody, beneficja)
ti – okres, dla którego liczony jest indeks (jeśli jest to rok 
bilansowy według stanu na dzień 31 grudnia)
Ogół zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 
dany dzień kończący okres analityczny, np. 31 grudnia

Wartość dodana kapitału 
ludzkiego – Human Capital Value 
Added (HCVA). Wskaźnik ten 
generalnie określa, ile pracownicy 
są warci przez pryzmat wypraco-
wanego zysku w kontekście kosztu 
pracy. W Japonii stosuje się inną 
odmianę tego wskaźnika, ocenia-
jącą efektywność generowania 
zysku brutto przez pryzmat liczby 
przepracowanych godzin przez cały 
zasób ludzki. 

( )i i i

i i

× − × + ×
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HCRI
Cc t Bc t

objaśnienia jw.
R – zysk operacyjny brutto

HCRI – Human Capital Rev-
enue Index. Przychód z kapitału 
ludzkiego. Bywa też nazywany 
czystym wskaźnikiem efektywności 
zasobów ludzkich. Zysk operacyjny 
analizowany jest tutaj pod kątem 
ogólnego kosztu zasobów ludzkich 
– nie tylko produkcyjnych, czyli 
robocizny bezpośredniej.
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i i

⎡ ⎤× − × − × + ×⎣ ⎦=
× + ×

∑ ∑ ∑
∑ ∑

R t Oe t Cc t Bc t
HCROI

Cc t Bc t

objaśnienia jw.

Human Capital ROI (Return On 
Investment) – wskaźnik zwrotu 
z kapitału ludzkiego. Wskaźnik 
ten można uznać za podstawowy 
miernik rentowności zasobów 
ludzkich w skali całego przedsię-
biorstwa. Wskaźnik ten z oczy-
wistych powodów nie może być 
ujemny, ale gdyby taki się pojawił, 
oznacza to, że zasoby ludzkie 
pochłaniają więcej zasobów niż wy-
twarzają dochodu. Konieczne jest 
odniesienie poziomu tego wskaź-
nika do analogicznych wskaźników 
liczonych dla firm konkurencyj-
nych z branży na danym rynku. 
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Wskaźnik Interpretacja

Całkowite koszty personalne
Całkowita liczba pracowników

zatrudnionych obecnie w organizacji

Wskaźnik kosztów kapitału 
ludzkiego. Całkowite koszty 
personalne obejmują płace i świad-
czenia na rzecz pracowników, 
koszty pracowników doraźnych 
oraz koszty absencji i fluktuacji. Im 
wyższy wskaźnik, tym istotniejsze 
są dla przedsiębiorstwa zasoby 
ludzkie lub niska efektywność 
zarzadzania zasobami ludzkimi, 
wynikająca z nieuzasadnionych, 
wysokich wynagrodzeń. Wskaź-
nik ten należy zdezagregować na 
poszczególne grupy pracowników 
czy stanowiska. Należy podkreślić, 
że wskaźnik ten będzie kształtował 
się różnie w zależności od branży 
i powinien być wyższy w przedsię-
biorstwach, których działalność ma 
charakter specjalistyczny lub które 
funkcjonują na szybko zmieniają-
cym się rynku (rynek IT) i muszą 
bardziej konkurować o pracow-
nika. Wskaźnik ten powinien być 
rozpatrywany wraz z innymi wskaź-
nikami wymienionymi poniżej.

Całkowite koszty personalne
Koszty przedsiębiorstwa ogółem

Miernik ten wskazuje, jaki udział 
wśród wszystkich kosztów pono-
szonych przez przedsiębiorstwo 
mają koszty personalne. Moment 
wysokiej wartości tego wskaźni-
ka można zinterpretować jako 
zamiar podjęcia nowych wyzwań 
rynkowych, które bazują na wy-
sokiej jakości kapitału ludzkiego. 
Wskaźnik ten jest dokonały do 
benchmarkingu konkurencyjnego. 
Koszty personalne nie powinny być 
traktowane jako wielkości rezydu-
alne. Należy także zwrócić uwagę 
na koszty, które bezpośrednio 
wynikają z uregulowań prawnych.
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Wskaźnik Interpretacja

(1)Liczba wytworzonych produktów
Wielkość zatrudnienia

(2)Wartość wytworzonych produktów
Wielkość zatrudnienia

(3)Wartość sprzedanych produktów
Wielkość zatrudnienia

Mierniki te określają efektywność 
pracy. Pierwszy z nich (1) określa, 
ile średnio w danym okresie 
produktów wytwarza jedna osoba 
zatrudniona w przedsiębiorstwie. 
Może być rozbity na poszcze-
gólne grupy pracownicze. Drugi 
wskaźnik (2) informuje nas o tym, 
jaką średnio wartość produktów 
lub usług wytwarza jedna osoba 
zatrudniona w przedsiębiorstwie. 
Istotny jest pomiar tego wskaźni-
ka, gdy wytworzone produkty lub 
świadczone usługi nie są jedno-
rodne. Trzeci wskaźnik (3) mówi 
o tym, jaki przychód ze sprzedaży 
średnio generuje jeden pracownik. 
Wskazane jest, by wskaźniki te 
porównywać z wynikami osiąga-
nymi przez konkurentów, a także 
dokonywać porównań pomiędzy 
różnymi oddziałami czy rejonami 
działalności przedsiębiorstwa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stępień, 2001c, s. 46-47 oraz Nowak, 2008, 
s. 191-195

Mierniki polityki i obsługi kadrowej

Zaprezentowana w tabeli 2 grupa wskaźników to mierniki określające jakość polityki 
kadrowej i koszty związane z jej prowadzeniem. Do grupy tej należy także wskaźnik mó-
wiący o oddelegowaniu zadań kadrowych do innych podmiotów (outsourcing) i wskaź-
ników mówiący o efektywności polityki personalnej w zakresie planowania zatrudnienia 
(wskaźnik nazwany tutaj wydajnością pracy). Warto też poddać analizie czas trwania 
określonych procedur kadrowych. Wymienione wskaźniki nie mają wartości optymal-
nych, dlatego w celu określenia jakości polityki kadrowej warto odnaleźć zewnętrznego 
partnera porównań. Bardzo istotne jest to, by były to podmioty działające na tym samym 
lub podobnym rynku oraz zajmowały się taką samą działalnością. Niewielka liczba pra-
cowników w dziale personalnym w stosunku do ogółu pracowników nie jest problemem 
w przedsiębiorstwach małych, których główna działalność nie zależy od wiedzy i specy-
ficznych umiejętności pracowników. Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w jednost-
kach opierających swoją działalność na ludziach, bazujących na wiedzy, zajmujących się 
przykładowo pracami badawczo-rozwojowymi. Jednostki opierające swoją działalność 
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na ludziach odgrywają znaczącą rolę w gospodarce państw rozwijających. W rzeczywisto-
ści podmioty te należą do szerokiego wachlarza branż, które rozciągają się od doradztwa 
informatycznego ( IBM Global Services) po zarządzanie nieruchomościami (Tyco) i od 
pośrednictwa finansowego (Merrill Lynch) po usługi telekomunikacyjne (NTT Systems 
Integration). W Ameryce Północnej i Europie Zachodniej przypada na nie około 25% 
zatrudnienia w sektorze prywatnym. Ekonomika działalności tych jednostek wymaga 
innych praktyk zarządzania personelem i dlatego benchmarking polityki kadrowej powi-
nien stać się w podmiotach tych sprawą nadrzędną [Barber, Strack, 2007, s. 63-76.]

Tabela 2. Wskaźniki polityki kadrowej

Wskaźnik Interpretacja

Liczba pracowników
w dziale personalnym

Całkowita liczba pracowników
zatrudnionych obecnie w organizacji

Wskaźnik ten określa z jednej strony dostęp do 
usług kadrowych. Innymi słowy, informuje on 
o realnej pozycji zarządzania zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwie oraz o podejściu do zasobów 
ludzkich. Wskazuje on z drugiej strony na kom-
plikację procedur kadrowych. Ze względu na to, 
że często problematyką kadrową nie zajmują się 
tylko osoby zatrudnione w dziale personalnym, 
do wyliczenia wskaźnika obsługi kadr wykorzy-
stuje się także w liczniku liczbę pracowników 
realizujących zadania związane z kadrami bez 
względu na ich miejsce zatrudnienia. Ważne jest 
natomiast to, by określić godzinowo ich czas 
pracy poświęcony na zajmowanie się sprawami 
zarządzania personelem i do obliczenia wziąć 
część etatu. Przykładowo, jeśli dana osoba po-
święca dwa dni w tygodniu na obsługę płac, to do 
wyliczenia wskaźnika dodamy dwie piąte.

Liczba pracowników
Liczba pracowników dziale zasobów ludzkich

Współczynnik obciążenia działu zasobów ludz-
kich. Przykładowo średnia liczba pracowników 
przypadająca na jedną osobę w międzynarodo-
wym koncernie HeidelbergCement w roku 2008 
wynosi 155. W Polsce wskaźnik ten wynosił 175, 
w Rosji 72, w Gruzji 339, w Czechach 201. Ist-
nieje rozbieżność w wynikach tego wskaźnika dla 
poszczególnych krajów, co może wynikać z innej 
roli działu HR w Polsce, Stanach Zjednoczonych 
czy Europie Zachodniej. Podczas gdy w przedsię-
biorstwach zachodnich działy HR koncentrują się 
na miękkich aspektach zarządzania personelem, 
w Polsce rozliczanie płac i administracja teczkami 
stanowią znaczną część pracy działów personal-
nych.

ZZL(HRM)_3-4-2011_Balcerek-Wieszala_A_171-184



Portfel metod i narzędzi 177

Wskaźnik Interpretacja

Liczba pracowników na stanowiskach
kierowniczych i specjalistycznych w dziale

zasobów ludzkich
Liczba pracowników dziale zasobów ludzkich

Im wyższy wskaźnik, tym większy udział pracow-
ników o dużym doświadczeniu w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi, co może przekładać się na 
jakość polityki personalnej. Stosując pomiar 
porównawczy tego wskaźnika, warto uprzednio 
określić, jakie wymagania są stawiane osobom 
zajmującym stanowiska kierownicze i specjali-
styczne w porównywanych przedsiębiorstwach 
(staż pracy, zakres obowiązków).

Koszty działu zasobów ludzkich
Koszty operacyjne

Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosz-
tach ogółem.

Koszty działu zasobów ludzkich
Całkowita liczba pracowników
zatrudnionych obecnie w organizacji

Współczynnik inwestycji w dziale zasobów 
ludzkich.

OI i

i

t
t

×
=

×
∑
∑
Hc
Oc

Hc – koszt całkowity działu personalnego 
(w warunkach polskich reprezentowany 
przez sumę rocznych wynagrodzeń brutto 
wszystkich pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w dziale perso-
nalnym)
Oc – koszt całkowity wszystkich kontraktów 
zewnętrznych (brutto) zawartych przez, 
w imieniu lub na rzecz działu personalnego 
w analizowanym okresie 

OI – Outsourcing Index. Indeks wydelegowa-
nia funkcji kadrowej. Pomijany jest tutaj koszt 
własny działu personalnego: pomieszczeń, udział 
w koszcie zarządu, sprzęt, oprogramowanie czy 
koszt mediów. Większy mianownik od licznika 
świadczy o znacznym oddelegowaniu funkcji 
kadrowej w badanym przedsiębiorstwie.

Tempo wzrostu zatrudnienia
Tempo wzrostu produkcji

Miernik ten bywa w literaturze określany 
terminem wydajność pracy. W dłuższym okresie 
powinien on być możliwie niski. Utrzymujący się 
przez dłuższy czas poziom wskaźnika powyżej 
jedności sygnalizuje występowanie przerostów 
kadrowych i nieefektywne wykorzystanie zaso-
bów ludzkich.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stępień, 2001c, s. 46-47, Nowak, 2008 , s. 191-195 
oraz Dziechciarz, 2009, s. 24.

Pomiar fluktuacji i absencji pracowników

W interesie każdego podmiotu gospodarczego leży ograniczenie fluktuacji, gdyż jest to 
sposób na uniknięcie kosztów, jak i dezorganizacji, zwłaszcza gdy w krótkim czasie zwal-
nia się wiele stanowisk pracy i przyjmuje się na nie nowych ludzi. Wiele zwolnień pra-
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cowników świadczy o niepowodzeniu kierownictwa w zarządzaniu. Uważna obserwacja 
fluktuacji może bardzo ułatwić ocenę słuszności decyzji co do przesunięć kadrowych 
zmierzających do poprawienia ogólnej produktywności danego działu [Stępień, 2001b, 
s. 31]. Metody pomiaru płynności zatrudnienia różnią się, co przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Wskaźniki fluktuacji i absencji pracowników

Wskaźnik Interpretacja

Całkowita liczba pracowników,
którzy odeszli z organizacji w ciągu roku

do chwili obecnej
Całkowita liczba pracowników

obecnie zatrudnionych w organizacji

Jest to ogólny wskaźnik fluktuacji. Miara ta ma 
jednak pewne wady:

pracowników odchodzących i nowo zatrudnio- –
nych traktuje na równi;

nie mówi o stażu pracy pracowników odchodzą- –
cych;

nie wskazuje na przyczynę fluktuacji (dobrowol- –
na, wymuszona);

jest mylący w organizacjach zatrudniających  –
pracowników sezonowych.
Bardzo niski wskaźnik (poniżej 5%) świadczy 
o stabilnej, ale jednocześnie statycznej sytuacji.

Całkowita liczba pracowników,
którzy odeszli z organizacji w ostatnim roku

Przeciętna liczba pracowników
zatrudnionych w ostatnim roku

Modyfikacja wzoru zaprezentowanego powyżej. 
Taka konstrukcja wzoru eliminuje problem sezo-
nowego (tymczasowego) zatrudnienia pracowni-
ków, lecz w dalszym ciągu nie mówi o stażu pracy 
zatrudnionego u danego pracodawcy. Fluktuacja 
pracowników wywołuje inne skutki, gdy dotyczy 
pracowników z krótkim stażem od tych, gdy mamy 
do czynienia z odejściem pracownika doświadczo-
nego. Każda wymaga indywidualnej analizy i pod-
jęcia odmiennych działań ze strony kierownictwa.

Liczba pracowników, którzy
przepracowali co najmniej rok

Całkowita liczba pracowników
zatrudnionych rok wcześniej

Wskaźnik stabilizacji. Nie uwzględnia pracowni-
ków, którzy odeszli z organizacji po krótkim czasie 
(krótszym niż rok). Można zatem uzyskać wysoki 
wskaźnik fluktuacji ogółem, a zarazem wysoki 
wskaźnik stabilizacji. Eliminuje się więc pracowni-
ków zatrudnionych na czas określony krótszy niż 
jeden rok i pracowników sezonowych. Wskaź-
nik stabilizacji można obliczyć, przyjmując za 
podstawę analizy dowolną liczbę lat (np. wskaźnik 
„Rookie”).
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Liczba pracowników, którzy
przepracowali mniej niż 2 lata

Całkowita liczba pracowników
zatrudnionych rok wcześniej

Jest to tzw. wskaźnik „Rookie”. W grupie pra-
cowników zatrudnionych mniej niż 2 lata wystę-
puje zwykle wyższa fluktuacja pracowników niż 
w pozostałych. Jej członkowie są też zwykle mniej 
wydajni od pozostałych, gdyż nie zdążyli się jeszcze 
wdrożyć w pracę w organizacji. Wysoki wskaźnik, 
przykładowo powyżej 65%, może świadczyć o tym, 
że zagrożona jest stabilizacja struktur organizacji. 
Jest to nieco inne ujęcie wskaźnika stabilizacji za-
trudnienia, które może świadczyć także o błędach 
w procesie rekrutacji: zatrudnienie pracowników 
o zbyt wysokich kwalifikacjach, chcących dyna-
micznie rozwijać swoją karierę. 

Całkowity okres zatrudnienia wszystkich
pracowników w dniu przeprowadzenia

badania
Całkowity okres zatrudnienia, gdyby

 w roku poprzedzającym w dniu
pomiaru nie odnotowano fluktuacji

Wskaźnik stabilizacji opracowany przez firmę 
Income Data Services. U jego podstaw leży to, 
że płynność zatrudnienia wśród osób pracujących 
dłużej jest bardziej szkodliwa niż wśród nowo 
przyjętych. Gdyby z firmy nie odszedł żaden pra-
cownik, wskaźnik wynosiłby 1. Metoda ta jest dość 
skomplikowana i często krytyce podlega przesadne 
akcentowanie znaczenia fluktuacji wśród pra-
cowników z długim stażem. Ważne jest także to, 
by w obliczeniach nie uwzględniać pracowników 
odchodzących na emeryturę. 

Liczba pracowników zwolnionych
przez pracodawcę

Ogólna liczba pracowników

Wskaźnik zwolnień przez pracodawcę pozwala na 
wyszczególnienie fluktuacji nieuniknionej i nie-
dobrowolnej. Wskazuje więc na jedną z przyczyn 
zwolnień.

Liczba pracowników odchodzących
z pracy na własne życzenie

Ogólna liczba pracowników

Wskaźnik ten pozwala na wyodrębnienie pra-
cowników odchodzących z organizacji na własne 
życzenie. Mówi więc o fluktuacji dobrowolnej 
i możliwej do uniknięcia. 

Liczba osób nowo przyjętych do pracy
Liczba pracowników ogółem

Współczynnik przyjęć, inaczej zwany ogólnym 
indeksem rotacji pozytywnej (PRI – Positive 
Rotation Index). Jak podaje literatura wskaźnik 
poniżej 20% świadczy o niskiej dynamice wzrostu 
zatrudnienia. Próg ten jednak nie został w Polsce 
zweryfikowany.
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Liczba wszystkich dni opuszczonych (w roku)
Liczba dni roboczych (w roku)

Wskaźnik absencji ogółem. Ten wskaźnik wewnątrz 
przedsiębiorstwa może ujawnić problemy w jakimś 
konkretnym dziale organizacji wówczas, gdy 
wskaźnik absencji jest w nim wyższy niż w innych 
jednostkach. Warto jednak dokonać porównań 
zewnętrznych, by wyznaczyć punkt odniesienia 
(benchmark) do porównywalnych organizacji, np. 
w danym regionie. Należy pamiętać o uprzed-
nim zweryfikowaniu procedur kontroli absencji 
w badanych przedsiębiorstwach oraz oddzieleniu 
absencji usprawiedliwionej od nieusprawiedliwio-
nej. Wskaźnik ten może być obliczony dla różnych 
okresów. Jak podaje literatura, wskaźnik ten nie 
powinien przekraczać 25%.

Wskaźnik absencji ogółem
suma wynagrodzeń

Liczba pracowników w przeliczeniu
na pełen etat

×
×

Koszt absencji w przeliczeniu na jeden etat (na 
jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu). 
Wskaźnik ten mówi o kwocie wynagrodzeń stra-
conych z powodu nieobecności pracowników. Aby 
zinterpretować koszty absencji, należy porównać 
je z określoną normą kosztów, taką jak średnia 
w branży. Niestety, dane na temat kosztów absencji 
nie są publikowane tak regularnie jak wyniki prze-
glądu płac. Analiza kosztów absencji zwraca uwagę 
dyrekcji na wagę problemu oraz jest oceną efek-
tywności programów kontroli absencji (kompute-
rowy system ewidencji obecności). Porównując ze 
sobą dwa przedsiębiorstwa, których menedżerowie 
otrzymują takie same wynagrodzenia, lecz różne 
są zyski osiągane przez te podmioty, warto zwrócić 
uwagę na problem absencji pracowników w obu 
przedsiębiorstwach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Taylor, 2006, s. 42-49; Bramhan, 2004, s. 212-218, 
Cascio, 2001, s. 75-84

Niezwykle ważnym zagadnieniem dotyczącym fluktuacji pracowników jest kalkula-
cja kosztów odejść. Płynność zatrudnienia w większości organizacji jest zjawiskiem, któ-
re generuje wysokie koszty, a wobec tego przez obniżenie jej poziomu udaje się osiągnąć 
znaczne oszczędności. Wyliczenie zaprezentowanych w tabeli wskaźników pozwoli na 
określenie poziomu fluktuacji2, nie mówiąc o skutkach finansowych tego zjawiska. Dużo 
precyzyjniejsza i wartościowsza jest informacja o tym, że obniżając wskaźnik ogólnej 
fluktuacji, udało się uniknąć kosztów, przykładowo rzędu kilku milionów złotych, niż 
samo lakoniczne stwierdzenie, że wskaźnik fluktuacji uległ poprawie, co z pożytkiem 
wpłynęło na organizację. Badacze, którzy szczegółowo zajęli się problematyką pomiaru 

2 Mówiąc o tym, że wskaźnik ogólny fluktuacji wynosi 30%, wiemy, że w organizacji zatrud-
niającej przykładowo 100 osób, 30 osób odeszło w ciągu ostatniego roku.
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kosztów fluktuacji, podają, że najmniejsze koszty kształtują się na poziomie 50% rocz-
nego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi zatrudnionemu na danym stanowisku, 
największe sięgają 200, a nawet 250% rocznej pensji [Cascio, 2001, s. 23-24.]. Dokładna 
kalkulacja kosztów fluktuacji jest jednak zadaniem bardzo skomplikowanym. S. Taylor 
wyróżnił 50 pozycji będących źródłem kosztów fluktuacji. Pozycje te zostały posegre-
gowane w cztery grupy główne: koszty bezpośrednie, koszty administracyjne i koszty 
czasu pracy menedżerów, koszty związane z efektywnością pracy i koszty utraconych 
możliwości. Przykłady tych kosztów przedstawiono w tabeli 4. Poświęcenie czasu na 
dokładne kalkulacje wszystkich wymienionych grup jest zadaniem niezwykle trudnym, 
dlatego w praktyce kalkulacji podlegają dwie pierwsze grupy kosztów.

Tabela 4. Przykładowe źródła kosztów fluktuacji

Koszty bezpośrednie Koszty administra-
cyjne i koszty czasu 
pracy

Koszty związane 
z efektywnością 
pracy

Koszty utraconych 
możliwości

odprawy dla pra- –
cowników objętych 
redukcją zatrudnienia

wypłaty z tytułu  –
niewykorzystanego 
urlopu wypoczynko-
wego

wydatki związane  –
z publikacją ogłoszeń 
o wolnym stanowisku 
pracy

administrowanie  –
procesem rezygnacji 
pracowników  
(włączenie informacji 
do akt, aktualizacja 
systemu informacji 
o pracownikach)

straty z tytułu mniej- –
szej efektywności 
pracownika w okresie 
poprzedzającym 
rozwiązanie umowy 
o pracę (nieobecność 
pracownika, roz-
luźnienie atmosfery 
pracy)

straty z tytułu  –
gorszej jakości usług 
związanej z obniże-
niem morale pracow-
ników, zmuszonych 
do tymczasowego 
przejęcia obowiązków 
osoby, która odeszła 
z organizacji

opłaty za usługi  –
biura pośrednictwa 
pracy

wynagrodzenie  –
osób pełniących 
tymczasowe zastęp-
stwo w czasie, gdy 
stanowisko pracy jest 
nieobsadzone

wydatki na wprowa- –
dzenie nowo zatrud-
nionej osoby do pracy

operacje związane  –
ze stworzeniem listy 
płac w związku z rezy-
gnacją, zwolnieniem 
pracownika

przygotowanie  –
świadectwa pracy 
i referencji

organizowanie roz- –
mów kwalifikacyjnych

czas poświęcony na  –
przeprowadzenie roz-
mów kwalifikacyjnych

sporządzanie umów –

straty z tytułu  –
mniejszej efektyw-
ności nowo przyjętej 
osoby w początkowym 
okresie zatrudnienia

straty z tytułu gor- –
szych efektów pracy 
w czasie, gdy stano-
wisko pracy pozostaje 
nieobsadzone

straty spowodowa- –
ne udostępnieniem 
wiedzy, umiejętności 
i doświadczeń firmie 
konkurencyjnej przez 
pracownika, który 
odszedł z organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Taylor, 2006, s. 55-57
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Inna metoda polega na oszacowaniu całkowitych kosztów poniesionych na wyko-
nanie obowiązków w zastępstwie dotychczasowego pracownika oraz doliczenie do tego 
kosztów rekrutacji, selekcji i wprowadzania nowych pracowników na stanowisko.

Wymienione metody kalkulacji mają jednak wady, a do jednej z podstawowych za-
liczamy szacunkowy charakter wyliczeń. Wyniki uzyskane na ich podstawie są znacznie 
zaniżone i nie uwzględniają kosztów, takich jak: utrata klientów z powodu gorszej jako-
ści usług (tzw. miękkie koszty poniesione przez organizację, stanowiące przeciętnie 2/3 
kosztów całkowitych). Sposobem na uniknięcie tych strat w obliczeniach jest podawanie 
wyników jako wartości minimalnych. Tak postępują komisje rewizyjne, gdy dokonują 
oceny kosztów płynności zatrudnienia w organizacjach sektora publicznego.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest badanie poziomu fluktuacji w różnych częściach 
organizacji. Pozwoli to zaplanować wielkość zatrudnienia oraz ewentualne koszty, jakie 
będą się wiązały z odejściem pracowników w nadchodzącym roku. Badanie te można 
przeprowadzić w ramach benchmarkingu wewnętrznego. Dokonywane są także po-
równywania osiągnięć w zakresie zatrzymania pracowników pomiędzy różnymi firmami 
w tej samej branży – benchmarking zewnętrzny. Dzięki takiej analizie pracodawcy mogą 
skuteczniej prowadzić swoją politykę personalną, porównując sytuację swojej firmy do 
innych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem regionu, w którym ona działa, sektora, branży 
czy konkretnych stanowisk pracy. Wniosek jest oczywisty: pracodawcy, aby mogli sku-
tecznie zaplanować strategię utrzymania dotychczasowych pracowników, powinni także 
poznać motywy, jakimi kierowały się osoby odchodzące.

Podsumowanie

Stworzenie systemu pomiaru funkcji personalnej bazującego na odpowiednim, do-
branym do potrzeb każdego podmiotu zestawie mierników nie jest zadaniem łatwym. 
Utrudnia to także brak obowiązku legislacyjnego tworzenia i monitorowania odpowied-
nich wskaźników z zakresu HR. Rosnące znaczenie kapitału ludzkiego, a przez to także 
zarządzania zasobami ludzkimi, pozwala stwierdzić, że w przyszłości raporty na temat 
HR mogą stać się obowiązkowe, a jeśli nie, to ich tworzenie przez różne podmioty go-
spodarcze ułatwi i udoskonali zarządzanie zasobami ludzkimi. Każde przedsięwzięcie 
z zakresu HR znajdzie swoje poparcie w liczbach, a przez to stanie się bardziej wiarygod-
nye i akceptowane przez pozostałe jednostki organizacji. Cele wyznaczane przez działy 
HR poprzez stały monitoring wskaźników HR będą cyklicznie weryfikowane i być może 
z każdym rokiem ambitniejsze [Mahoney-Philips, Adams, 2010, s. 4]. Mierniki z obsza-
ru HR powinny na stałe zaistnieć w systemie pomiaru kluczowych obszarów wyników 
(KPI) przedsiębiorstwa. Pożądanym wydaje się dołączenie wybranych wskaźników HR 
do systemu ocen okresowych menedżerów liniowych i stałe raportowanie ich wyników. 
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Warto także zaprezentowany zestaw uzupełnić miernikami struktury zatrudnienia, do-
boru i selekcji pracowników, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz szkoleń i roz-
woju zawodowego, które także w istotny sposób mogą dać obraz skuteczności polityki 
personalnej w przedsiębiorstwie. Źródeł efektywności zasobów ludzkich należy poszuki-
wać ciągle i to zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym
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Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company

Summary
The aim of the article is to present the set of metrics that might be used to measure 
the HR function. Although human resource management is frequently discussed, it is 
variously defined and poorly measured. Implementing human capital measurement and 
reporting might improve the image of HR and enable communication in a way that is 
readily understood by the rest of the business. Managers are engaged in the process and 
companies are using high–level indictors to monitor their business performance and 
direction as well as to compare it with other enterprises. The paper adds value to the 
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practitioner community by offering a process for the development of a metrics frame-
work against which HR can be evaluated and developed over time.
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