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MODUŁ 1:  WPROWADZENIE  

 
1.  PODSUMOWANIE  MODUŁU  

 

Moduł ten ma na celu umożliwienie uczestnikom zaznajomienie się z procedurami w zakresie zarządzania 

zasobami ludzkimi oraz wysoce efektywnych praktyk pracy (HPWP). Dostarczenie podstawowej wiedzy w 

tym obszarze pozwoli im zrozumieć najlepsze praktyki, tak aby dążąc do poprawy wyników poprzez 

rozwój potencjału ludzkiego, mogli je wykorzystać w swoich firmach. W module szczególną uwagę 

skupiono na wyjaśnieniu pojęć i definicji związanych z HPWP, które zostały uzupełnione praktycznymi 

przykładami, umożliwiając uczestnikom identyfikację praktyk najlepiej odpowiadających warunkom ich 

firm. 

 

Moduł "Wprowadzenie" ma również umożliwić uczestnikom szkolenia zrozumienie szerokich możliwości 

w zakresie zastosowania HPWP, a także dostrzeżenie, że niekiedy wprowadzenie prostych praktyk w 

zakresie HPWP może przynieść poprawę wyników firmy i okazać się korzystne dla samych pracowników.  

 

Dzięki analizie najlepszych praktyk HiPAir, wszystkie koncepcje teoretycznych zostaną zilustrowane 

praktycznymi przykładami, co pozwoli uczestnikom na wykorzystanie doświadczenia innych firm i 

zaadoptowanie rozwiązań do warunków w ich przedsiębiorstwach. 

 

W module 1: "Wprowadzenie" przyjęto dwa główne cele: 

 umożliwienie uczestnikom zaznajomienia się z procedurami w zakresie zarządzania zasobami 

ludzkimi oraz wysoce efektywnych praktyk pracy (HPWP). 

 dostarczenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie najlepszych praktyk, w celu 

poprawy wyników firmy dzięki doskonaleniu potencjału ludzkiego. 

 

2.  CZAS  TRWANIA  
 
Zaleca się 240 minut szkolenia na moduł “Wprowadzenie”. 
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3.  ZAMIERZONE  REZULTATY  
 

Po zakończeniu tego modułu uczestnicy powinni rozumieć: 

 podstawowe reguły w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wysoce efektywnych praktyk 

pracy (HPWP), 

 specyficzne potrzeby kadrowe w firmach przemysłu lotniczego, 

 możliwości wykorzystania najlepszych praktyk, w celu poprawy wyników firmy dzięki 

doskonaleniu potencjału ludzkiego, 

 szerokie możliwości wykorzystania HPWP. 

 

4.  PROPONOWANE  MATERIAŁY  DYDAKTYCZNE  
 

Treści przewidziane w module zostaną omówione w formie warsztatu, w którym uczestnicy wspierani 

przez trenerów, w praktycznym i interaktywnym procesie będą się oceniać 

w odniesieniu do celów przyjętych w module. W związku z tym materiały użyte w tym module 

zawierają kilka teoretycznych slajdów lub teksty przydatne do zdefiniowania podstawowych koncepcji 

lub podejść, ale także zestaw instrumentów mający pomóc praktykom 

w przeprowadzaniu samooceny.  

 

Szkolenie odbywać się będzie w oparciu o tradycyjny wykład i prezentację oraz dyskusję na temat 

najlepszych praktyk/opisów przypadków przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia uczestników. 

Podczas wykładu zostaną wykorzystane: 

 opisy najlepszych praktyk. 

 

5.  ZARYS  TREŚCI  
 

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP przemysłu lotniczego 

Ogólne wprowadzenie dotyczące MŚP w sektorze lotniczym w warunkach europejskich oraz 

znaczenia formalnie zorganizowanych i odpowiednio wyposażonych działów HR dla poprawy 

wyników MŚP.  

a. Znaczenie zorganizowanych praktyk w zakresie HR dla MŚP. 

b. Integracja zasobów ludzkich ze strategią firm. 

c. Specyficzne potrzeby w zakresie HR w przemyśle lotniczym. 

 

2. HPWP Concept and Definition 

Krótkie wyjaśnienie koncepcji i definicji HPWP, stanowiące podstawę do analizy przykładów HPWP. 

a. Definicja HPWP – ujęcie teoretyczne. 

b. Korzyści z wdrożenia HPWP. 

c. Elastyczność w doborze zestawu praktyk (HPWP). 

d. Dodatkowe aspekty HPWP – wymagania w zakresie czasu i budżetu. 
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3. Charakterystyka etapu wdrażania HPWP  
 

Prezentacja najlepszych praktyk HiPAir, analiza wybranych opisów przypadków pod kątem wymagań 

dotyczących wdrożenia, zagrożeń i korzyści związanych z wyborem i wdrożeniem HPWP. W tej części 

uczestnicy powinni mieć możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, a także krytycznej 

analizy omawianych opisów przypadków z wykorzystaniem burzy mózgów. 

a. Analiza najlepszych praktyk. 

b. Identyfikacja HPWP w oparciu o analizę opisów przypadku. 

c. Ocena specyfiki firm. 

d. Wybór praktyk najlepiej odpowiadających określonym warunkom. 

e. Burza mózgów uczestników w zakresie identyfikacji odpowiednich praktyk (HPWP) w 

rzeczywistych warunkach funkcjonowania. 
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MODUŁ 2:  SAMOOCENA 

 

OG ÓLN E  WYJ AŚN IEN IA  G Ł ÓWN YCH  POJ ĘĆ  MODUŁU  

Moduł „Samoocena” jest pierwszym krokiem w procesie identyfikacji i wyboru najbardziej odpowiednich 
wysoce efektywnych praktyk pracy (HPWP) w odniesieniu do charakterystyki, potrzeb i celów firmy. 
Inaczej mówiąc, jest to przewodnik przydatny przy opracowaniu odpowiedniej oceny, stanowiącej punkt 
wyjścia do wyboru najbardziej potrzebnego i korzystnego zestawu HPWP, dopasowanego do cech                 
i potrzeby firmy. 
 
W trakcie realizacji modułu menedżerowie firm będą mieli okazję: 

i. Ocenić siebie i firmy, dla których pracują, w zakresie wiedzy i wykorzystania HPWP,  

ii. Zidentyfikować i zaplanować usprawnienia, które zamierzają osiągnąć w swoich firmach poprzez 

wdrożenie HPWP. 

Moduł ten ma na celu wsparcie menedżerów firm w procesie identyfikacji związku pomiędzy strategią  
oraz średnio i długoterminowymi celami firmy a strategią wdrażania HPWP. Moduł ten może służyć jako 
narzędzie pomocne w skutecznym zarządzaniu zmianą w organizacji. 
 
Dlatego też, cele tego modułu sformułowano następująco: 

i. Wsparcie menedżerów firm w procesie identyfikacji i charakterystyki wdrożonych już 

w firmach praktyk z zakresu HPWP, z uwzględnieniem oceny procesu wdrożenia 

i uzyskanych korzyści. 

ii.  Wsparcie menedżerów w zakresie identyfikacji rezultatów i poprawy wyników, jakie firma 

chciałaby osiągnąć dzięki wdrożeniu HPWP. 

Charakterystyczną cechą procesu samooceny jest wykorzystanie powiązań między HPWP szeregiem 
korzyści organizacyjnych, nie ograniczających się jedynie do wyników finansowych. Dlatego w drugiej 
części modułu zadaniem trenerów będzie wsparcie przedstawicieli firmy w zidentyfikowaniu koniecznych 
zmian, niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych korzyści po zakończeniu procesu wdrażania HPWP. 
Pozwoli to ocenić, czy firma jest odpowiednim kandydatem do wdrażania HPWP, czy też nie, a w 
następnych krokach, w kolejnym module szkoleniowym, wybrać odpowiedni zestaw HPWP.  
 
Rysunek poniżej przedstawia podsumowanie głównych obszarów i kluczowych zagadnień objętych 
samooceną. 
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• Jak mają się 
poprawić  wyniki i 

osiągnięcia firmy na 
skutek wdrożenia 

HPWP? 

• Jak skuteczna jest 
firma w osiąganiu 

zamierzonych 
wyników? 

 

• Które HPWP są już 
stosowane w firmie? 

 

 

• Co menedżerowie 
firm wiedzą o 

HPWP? 
Wiedza 

w zakresie 
HPWP 

Wdrażanie 
HPWP 

PRZYSZŁE 

wyniki 
i osiągnięcia 

OBECNE 

wyniki 
i osiągnięcia 

1 

• Studia literaturowe w obrębie Unii Europejskiej 

• Charakterystyka sytuacji w zakresie wdrażania HPWP w Europie 

2 
•Badanie ankietowe HPWP  

3 
•Interpretacja wyników badań 

4 
•Omówienie rezultatów 

5 
•Badania ankietowe w zakresie rezultatów  

6 
•Podsumowanie 

 

 
 
 

 
 
 
Schemat przedstawia ogólną strukturę i czas trwania sesji szkoleniowej  
 
Poniżej przedstawiona jest ogólna struktura sesji szkoleniowej dla modułu 2: Samoocena.  
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1. HPWP w krajach uczestniczących w projekcie: studia literaturowe i aktualny stan 

wiedzy 
 
HPWP to innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 
zaprojektowane dla poprawy wyników organizacji. Mają one prowadzić nie tyko do 
poprawy wyników organizacjnych, ale takze zapewnić długofalową przewagę 
konkurencyjną poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego organizacji. Pionierskie 
badania nad HPWP zapoczątkowano w 1990 roku 
w Stanach Zjednoczonych. W kolejnych latach zainteresowanie praktykami rosło, a prowadzone badania 
skupiały się na różnych aspektach wysoce efekytywnych praktyk pracy (Guthrie, 2001, Osterman, 1994, 
Zhang i Jia, 2010). Firmy amerykańskie musiały wypracować własną wersję zaawansowanych systemów 
pracy, różniącą się od tych znanych 
w Japonii ("lean production"), Szwecji ("socio-technical systems"), Niemczech (‘diversified quality 
production’), czy Włoszech ("flexible specialization") (Boxall i Macky, 2009). Wzrost zainteresowania tymi 
praktykami w Europie w póżniejszym okresie zaowocował w Wielkiej Brytanii zaproponowaniem sześciu 
zasad wspierających HPWP (zaangażowanie organizacyjne, uznanie prawa do posiadania, bezpieczeństwo 
zatrudnienia, jakość życia zawodowego, dzielenie się informacjami, tworzenie wartości) (Tailby i 
Winchester, 2005).  
 
Badania naukowe wykazały związek między HPWP a poprawą wyników firm i wzrostem takich wskaźników 
jak: wydajność, rentowność, sprzedaż, wartość rynkowa dla akcjonariuszy, satysfakcja pracowników, 
zaangażowanie, zaufanie w stosunkach pracy, a także poprawą umiejętności i niższą rotację pracowników. 
 
Ostatnie badania potwierdzają, że stosowanie HPWP stało się powszechne w Europie Północnej i 
przyczynia się do poprawy wyników, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym. Niemniej 
jednak praktyki te nie są powszechnie znane w całej Europie. Badania wykazały, że upowszechnienie 
HPWP w Europie jest niewielkie (Totterdill i in., 2016).  
 
W celu wstępnej oceny aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie przeprowadzono w ramach projektu 
HiPAir studia literaturowe dotyczące wykorzystania HPWP w każdym kraju uczestniczącym w konsorcjum 
HiPAir (PL, PT, SP, TR). Uzyskano następujące wyniki: 
 
• Żadna z firm uczestniczących w wywiadach, w sposób otwarty nie deklaruje korzystania ze 
zintegrowanych zestawów HPWP; 
 
• W literaturze wskazywane są pojedyncze praktyki lub zestawy praktyk, które można wiązać z bardzo 
dobrymi wynikami firm, np. programy rozwoju zdolności przywódczych, programy ograniczania rotacji 
pracowników, czy rozwoju talentów, itd.; 
 
• Ogólnie brak jest informacji odnoszących się wyłącznie do HPWP; 
 
• Jeśli chodzi o szkolenie, temat HPWP uwzględniony jest jako przedmiot na niektórych kierunkach 
kształcenia wyższego, natomiast w ofercie szkoleniowej zazwyczaj ujęty jest w szkoleniach dotyczących 
HRM i krótkich szkoleniach dotyczących np. przywództwa, czy zarządzania zespołem. 
 
 
 
 

15 min 
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2. Kwestionariusz ankiety HPWP  

Badania ankietowe zostały przeprowadzone za pośrednictwem kwestionariusza w wersji 

elektronicznej. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły stanu i zapotrzebowania na 

wiedzę dotyczącą koncepcji HPWP i jej wykorzystania w firmach krajów uczestniczących 

w HiPAir. W badaniach zebrano dane z 52 firm z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, reprezentujących 4 kraje (PL, PT, SP i TR). 

Większość przedsiębiorstw biorących udział w badaniu jest członkami klastrów. Informacji zbieranych za 

pomocą kwestionariusza ankiety udzielali właściciele, menedżerowie i specjaliści ds. HR. Wykorzystanie 

praktyk z zakresu HPWP badano przy wykorzystaniu różnych pytań, do których zastosowano 

pięciostopniową skalę od 1 (nigdy) do 5 (zawsze). Praktyki oceniane przez respondentów były podzielone 

na 5 różnych grup, tj. rekrutacja i integracja; zaangażowanie; szkolenia; wynagradzanie i warunki pracy 

oraz organizacja pracy. 

 

3.  Analiza wyników 
 
 Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wykorzystanie 
praktyk z zakresu HPWP w sektorze biznesu, a w szczególności przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa, jest bardzo niska. Jako powody tego można wskazać: 

 ograniczony dostęp do informacji związanych z praktycznym wykorzystaniem 

koncepcji HPWP; 

 Trudności w wygospodarowaniu czasu i zasobów na inwestycje w programy HR, ale także 

podejście i przekonania dotyczące HR i organizacji pracy oraz niewystarczająca wiedza w tym 

zakresie.  

Wyniki badań wskazują, że wśród ankietowanych MŚP niektóre z praktyk zaliczanych do HPWP są 
powszechnie stosowane, wśród takich praktyk wymienić można rekrutację i integrację oraz szkolenia. 
Niemniej jednak, dominuje przekonanie o wysokich kosztach i wymaganych zasobach, niezbędnych do 
wdrożenia programu HPWP, na co wskazało 48,08% respondentów. 
Warto zatem tutaj podkreślić, że wdrożenie niektórych praktyk zaliczanych do HPWP nie pociąga za sobą 
znacznych kosztów, a korzyści z takiego przedsięwzięcia mogą przekroczyć nakład na jego realizację. 
Jak podkreślają uczestnicy badań, występuje również duże zapotrzebowanie na wiarygodne narzędzia 
oceny, pomocne do wykazania korzyści z wdrożenia HPWP i udowodnienia wartości tych praktyk 
właścicielom i menedżerom. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie było opracowanie specjalistycznego 
narzędzia opartego na koncepcji AHP (Analytic Hierarchy Process).  
 
 

4. Outcomes presentation 
 The purpose of this part is to present the possible outcomes of HPWP for organization 
and its employees to make easier for managers to decide about the most appropriate 
bundle of HPWPs for the specific company.  
 
The realizations of training purpose is ensured by following tools: 
 
 
 

25 min 

25 min 

70 min 
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Materiały szkoleniowe dotyczą 5 grup rezultatów obejmujących 25 różnych elementów. Ustalenie 
wyników w grupach ułatwia zrozumienie złożoności i wzajemnych powiązań z wynikami HPWP. Ta 
typologia będzie również stosowana w szkoleniu w Module 3 dotyczącym wyboru najlepiej dopasowanych 
praktyk z zakresu HPWP.  Takie podejście będzie również pomocne w identyfikacji najważniejszych 
praktyk w zakresie zasobów ludzkich istotnych dla przyszłego rozwoju firmy. 
 

 
 
 

5. Badanie rezultatów 
 
Ta część samooceny ma pomóc praktykom w określeniu, które rezutaty działalności firmy 
można poprawić poprzez wdrożenie HPWP. Aby to ustalić, w kwestionariuszu samooceny 
zawarto pytania sformułowane w formie: "jak respondent ocenia dotychczasowe wyniki 
firmy ". 

• zrozumienie znaczenia rezultatów  

• identyfikacja korzyści dla organizacji i jej 
pracowników  

Prezentacja 
(Power Point) 

•  szczegółowe omówienie rezultatów 

• pytania do rozważenia pomocne w 
diagnozowaniu możliwych problemów w 
obszarze HPWP  

Kompendium 

40 min 
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Ten typ pytań odnosi się do oceny elastyczności organizacyjnej, wprowadzanych zmian, zaangażowania 

pracowników, realizacji celów organizacyjnych itd.  

W celu pomiaru rezultatów, w kwestionariuszu zastosowano pięciopunktową skalę samooceny, 

począwszy od "niezadowalającej" do "doskonałej". 
 
Menedżerowie firmy zostaną poproszeni o ocenę rezultatów działalności firmy i kluczowych parametrów, 

które mają bezpośredni wpływ na innowacje, wyniki firmy, pracowników i zarządzanie personelem. 

Diagnoza efektywności oraz wyników w różnych obszarach przedsiębiorstwa będzie pomocna w ocenie, 

czy firma zmierza we właściwym kierunku pod względem praktyk wykorzystywanych w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności HPWP. Ważne jest, aby przedstawicielami firm były osoby 

o kluczowym znaczeniu w jej działalności, będące w stanie zidentyfikować jej mocne i słabe strony. Tak 

więc, dzięki wskazaniu obszarów koniecznych zmian, wprowadzenie nowych procedur może okazać się 

bardziej korzystne. 

 
Po dokonaniu oceny rezultatów działań firmy w różnych aspektach, menedżerowie firmy zostaną 

poproszeni o określenie średniookresowych celów w analizowanych obszarach. Pomocne tutaj będzie 

pytanie w formie: "jak skuteczna chciałaby być firma w średniej i dłuższej perspektywie" w odniesieniu 

obszarów i wyników wcześniej już ocenianych. 

 
 

6. Wnioski 

 
Analiza korzyści, jakie niesie dla firmy wdrożenie praktyk w zakresie HPWP, ma związek z 

wyznaczonymi celami, które powinny być pozwiązane z planami 

w zakresie poprawy wyników. Zapewni to odpowiedni pakiet praktyk ściśle dopasowany 

do sytuacji danej firmy. 

 

Samoocena składa się z dwóch głównych części:  

i. Pierwsza część, oparta na kwestionariuszach samooceny, z wykorzystaniem wcześniejszych rezultatów 

pracy wykonanej we współpracy z różnymi firmami (zamierza się wykorzystać badania 

przeprowadzone na początku projektu i CV Curricula jako podstawy do przedstawienia koncepcji 

teoretycznych i głównych pytań). Ta część poświęcona jest badaniom zakresu wykorzystania HPWP w 

firmach uczestniczących w sesji szkoleniowej. 

ii. Druga część pomoże menedżerom firm określić, jakie korzyści w zakresie rezultatów, zamierzają 

osiągnąć, a które to korzyści wymagają wdrożenie określonych praktyk z zakresu HPWP. 

Zrealizowanie modułu „Samoocena” umożliwi przejście do wyboru najbardziej użytecznych praktyk w 

zakresie HPWP dla konkretnego przedsiębiorstwa. Do tego konieczna jest diagnoza obecnej pozycji firmy i 

identyfikacja obszarów wymagających zmian. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji tego modułu zostaną 

wykorzystane jako dane wejściowe dla następnego modułu szkoleniowego. 

 
 

20 min 
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MODUŁ 3:  SELEKCJA   

 

 
Moduł „Selekcja" opiera się na informacjach uzyskanych na poprzednich etapach programu 
szkolenia, szczególnie ważne są tutaj dane z modułu „Samoocena”. Celem tego modułu jest 
dostarczenie przedsiębiorstwom i jego menedżerom informacji oraz wytycznych niezbędnych do 
zakończenia procesu wyboru zestawu praktyk w zakresie HPWP najlepiej odpowiadających 
charakterystyce i celom firmy. 
 
Sesja szkoleniowa przewidziana jest na 3 - 4 godziny. Plan realizowanych zagadnień przedstawiono 
poniżej. Każdy podejmowany temat ma ściśle określony cel, ale wszystkie zagadnienia są ze sobą 
powiązane i służą temu samemu ogólnie sformułowanemu celowi. 
 
Ogólna struktura szkolenia zaplanowana jest w następujący sposób:  
 
 

 

 

 

 Większość czasu przewidzianego w tej sesji szkoleniowej poświęcone jest narzędziu 

wykorzystanemu w procesie decyzyjnym, określanym jako HPWP-AHP. Narzędzie to 

charakteryzuje się dużą elastycznością i ma istotne znaczenie, ponieważ wyniki jego zastosowania 
stanowić będą podstawę decyzji dotyczących przyszłego wdrożenia praktyk. Obliczenia dokonane 

dzięki zastosowaniu narzędzia HPWP-AHP będą jednak zawsze rezultatem wyborów 

dokonywanych pod wpływem własnych doświadczeń osoby z niego korzystającej, choć idea 

narzędzia oparta jest na studiach literaturowych, które dostarczają dowodów na wpływ HPWP na 

określone wyniki firmy. 
 

Prostota narzędzia ugruntowana teoretycznymi studiami, sprawia, że szkolenie jest łatwym 

sposobem na uzyskanie użytecznej wiedzy służącej rozwojowi zasobów ludzkich firmy. 

 

 

Powiązanie między HPWP a rezultatami  

- HPWP - Rezultaty  (20 min) 

- Warsztaty (50 min) 

- Narzędzie AHP (20 min) 

Narzędzie AHP  

-Przykłady praktyczne 

- Zastosowanie 

Uzyskane wyniki  

90 min 

90 min 

15 min 
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1. Powiązanie między HPWP a rezultatami 

 

1.1 Wykorzystanie określonych praktyk z zakresu HPWP wpływających na rezultaty firmy 
 

W ramach modułu „Samoocena” zidentyfikowano i opisano 25 rezultatów, uznanych 
za najważniejsze dla rozwoju zasobów ludzkich i wyników przedsiębiorstwa. 
Rezultaty te mają bezpośredni związek z HPWP, a według źródeł literaturowych 
wprowadzenie w życie tych praktyk wpływa bezpośrednio na działalność 
przedsiębiorstwa. W zależności od liczby praktyk stosowanych w organizacji możliwe 
jest osiągnięcie różnych poziomów zaangażowania pracowników, wydajności lub 
efektywności kosztowej. 

Celem tej części modułu jest wykazanie związku między 
5 grupami praktyk a 25 rezultatami. Powiązania te 
zostaną przedstawione w oparciu o praktyczne 
przykłady firm, które osiągnęły już dobre wyniki dzięki 
wdrożeniu HPWP. 

 

 

 

 

 

1.2 Warsztaty / debata dotycząca głównych rezultatów wypracowanych podczas 
samooceny 

 W drugim etapie pierwszej części modułu uczestnicy współpracując ze sobą w 

ramach dzielenia się wiedzą będą omawiać rezultaty zidentyfikowane w module 

„Samoocena”. W dyskusji uczestnicy będą mogli przedyskutować z innymi 

wybrane rezultaty w odniesieniu do głównych celów przedsiębiorstwa, a także ich 

przydatność dla samej organizacji. 

Tematem debaty będzie poprawa wyników firmy jako skutek wdrożenia 

HPWP. Celem debaty jest wypracowanie lepszego sposobu wykorzystania 

HPWP w przedsiębiorstwie, dzięki współpracy i z wykorzystaniem wiedzy 

wszystkich uczestników sesji. Początkowo uczestnicy nie będą mogli 

korzystać z pomocy narzędzia HPWP-AHP, niemniej jednak ta część jest 

ważna ze względu na możliwość kreowania pomysłów opartych na własnym 

doświadczeniu lub uwzględnienia możliwości zastosowania innych programów szkoleniowych lub 

procedur dotyczących zasobów ludzkich. 

HPWP Rezultaty 
Praktyczne 
przykłady 

20 min 

50 min 
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1.3 Opis narzędzia HPWP-AHP 

Kolejnym krokiem jest prezentacja narzędzia AHP jako przydatnego instrumentu do 

wyboru zestawu praktyk z zakresu HPWP, które najlepiej odpowiadają celom i 

wynikom zamierzonych przez firmę. 

Materiałem szkoleniowym wykorzystanym w tej części modułu będzie film, w 

którym zostanie przedstawiony prosty instruktaż w celu zobrazowania możliwości 

zastosowania narzędzia i jego ogólnego wykorzystania. 

 

2. Zastosowanie narzędzia AHP 

 
2.1 Praktyczny przykład przedsiębiorstwa  

Zanim uczestnicy sesji będą mogli sami wykorzystać narzędzie AHP, zostanie im 

przedstawiony praktyczny przykład jednej firmy, co umożliwi poznanie możliwości 

zastosowania AHP oraz zasady interpretacji wyników. Ponadto uczestnicy otrzymają 

instruktaż dla użytkownika pomocny w zrozumieniu metodologii narzędzia oraz 

kroków, które należy przestrzegać. 

2.2 Use of the AHP tool 

W wykorzystaniu narzędzia istotne są: określenie priorytetów, ocena rezultatów 

parami i ustalenie, które grupy praktyk najbardziej wpływają na osiągnięcie celów 

firmy. 

 

3. Podsumowanie końcowe 

Ostatnia część zostanie przeznaczona na wnioski i komentarze uczestników do 
wyników, które uzyskali w tym module, co pozwoli sformułować wnioski pomocne w 
dalszych usprawnieniach. 
 

Wyniki 
działalnosci 
pracownika i 

firmy 

Zangażowa-
nie 

pracownika 

Staysfakcja 
pracownika 

20 min 

30 min 

60 min 

15 min 
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OCENA KORZYŚCI   

 

Moduł ten odpowiada na jeden z ważniejszych problemów zgłaszanych przez menedżerów MŚP, tj. duże 

zapotrzebowania na wiarygodne narzędzie oceny, które pozwoli zmierzyć 

i potwierdzić korzyści wynikających z zastosowania HPWP oraz udowodnić wartość praktyk stosowanych 

w firmie. Jest to ostatni krok w zindywidualizowanym procesie identyfikacji i wyboru zestawu praktyk z 

zakresu HPWP, najkorzystniejszego i najlepiej odpowiadającego warunkom danej firmy. 

Podczas tej sesji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi, zarówno jakościowymi, jak i 

ilościowymi podejściami do oceny efektów oraz zyskowności HPWP, a także 

z najpopularniejszymi wskaźnikami stosowanymi do pomiaru stopy zwrotu z inwestycji 

w programy dotyczące zasobów ludzkich. Ponadto uczestnicy będą także szkoleni w zakresie pomiaru 

korzyści płynących z wdrożenia HPWP z zastosowaniem analizy zwrotu z inwestycji  we wdrożenie praktyk 

z zakresu HPWP. 

Program sesji zaprezentowano poniżej. Zawiera on części uznane za kluczowe dla osiągnięcia 
wyznaczonych celów. 

      

                                                               

Podobnie jak w przypadku modułu „Selekcja”, proponowane narzędzie HPWP ROI ma służyć jako 

instrument pomocniczy w procesie szacowania korzyści z inwestycji w praktyki z zakresu HPWP. Kalkulator 

ROI HPWP będzie pomocny w procesie analizy zwrotu z inwestycji, szczególnie podczas gromadzenia i 

przetwarzania wymaganych informacji. W końcowym etapie konieczne będzie przeprowadzenie 

porównania sytuacji firmy: przed i po wprowadzeniu praktyk z zakresu HPWP. 

 

 

15 

30 

40 

60 

20 

15 
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ROI 

Wpływ 

Zastosowanie & 
wdrożenie 

Uczenie się &Pewność 
siebei 

Reakcja & Planowane działanie 

 

1. Measurement of return in human resource procedures 

 

Pierwsza część pilotażowej sesji szkoleniowej zawiera charakterystykę podejść do 
pomiaru rezultatów i zyskowności inwestycji w zasoby ludzkie. Niezbędne jest tutaj 
zapewnienie uczestnikom informacji teoretycznych dotyczących np. wprowadzenia do 
badań dotyczących postaw pracowniczych, studiów przypadków, audytu, kluczowych 
wskaźników kadrowych, czy też monitorowania kosztów. Ponadto należy dokonać 
analizy z uczestnikami sesji dwóch zasadniczych podejść w tym 

obszarze, tj. jakościowego i ilościowego. 

Szczególną uwagę warto zwrócić na najważniejsze wskaźniki mierzące 

zwrot inwestycji w zasoby ludzkie. Omówienie wskaźników stanowi 

użyteczną wiedzę potrzebną do ogólnej orientacji na początku 

procesu oceniania i dlatego też powinny zostać omówione z 

uczestnikami. Są to np.: wydajność pracy, wskaźniki charakteryzujące 

najważniejsze problemy kadrowe, pomiar satysfakcji pracowników i 

menedżerów, a także inne strategiczne wskaźniki łatwe do 

zrozumienia i wyliczenia. 

 

2. Co to jest ROI? 

Drugą część modułu poświecono charakterystyce teoretycznych aspektów koncepcji, która 

będzie analizowana podczas szkolenia. 

Zwrot z inwestycji w program szkoleniowo-rozwojowy oznacza pomiar wszystkich korzyści 

ekonomicznych generowanych z inwestycji w pewnym obszarze firmy. W celu określenia 

średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji początkowej, wyniki te zostaną zmierzone i 

porównane z rzeczywistym kosztem programu. 

Niektóre korzyści można łatwo zmierzyć, np. wzrost sprzedaży po szkoleniu, ale inne, takie jak np. 

zadowolenie klienta/pracownika lub płynność kadr są już bardziej skomplikowane do pomiaru. To 

samo można stwierdzić przy szacowaniu kosztów. Celem wyznaczonym do osiągnięcia w procesie 

uczenia się na tym etapie szkoleń jest ugruntowanie i uszczegółowienie wiedzy uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

30 min 
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3. Przykład ROI w przedsiębiorstwie 

 

W analizie ROI wykorzystano wiele metod zbierania danych. Z tego powodu ważne 
jest, aby mieć możliwość użycia najbardziej przydatnych wskaźników do analizy tych 

danych. Wskaźniki te należy wybierać biorąc pod uwagę charakterystykę firmy. 

Trzecia część modułu składa się z dwóch elementów: w pierwszej kolejności 
zapanowano charakterystykę i objaśnienia różnych wskaźników, które można 
wykorzystać w ocenie zwrotu z inwestycji. Następnie w oparciu o konkretny przypadek przedsiębiorstwa, 
zostanie przeprowadzona analiza ROI. 

Przed zastosowaniem kalkulatora ROI HPWP ważne jest, aby pokazać uczestnikom konkretny przypadek 
oceny korzyści przy użyciu wcześniej zdefiniowanych wskaźników. Dzięki analizie rzeczywistego przypadku 
wszystkie pojęcia używane wcześniej mogą być lepiej zrozumiane i powiązane z innymi kategoriami. Każdy 

etap zindywidualizowanego procesu analizy zostanie wykorzystany do oceny. 

Dzięki wykorzystaniu konkretnego przykładu jednej firmy, ta część programu szkoleniowego pozwoli 
pokazać praktycznie przebieg procedury oceny. Jednak przykład ten powinien być traktowany jako ogólna 
wskazówka, a uczestnicy powinni mieć świadomość, że każda firma będzie miała własne sposoby 
inwestowania i wiążące się z nimi koszty, a obserwowane na skutek inwestycji zmiany mogą dotyczyć 

różnych obszarów organizacji. 

 

 

 

4. ROI tool 

Kiedy uczestnicy otrzymają niezbędne informacje, aby sprostać zadaniu 

przeprowadzenia oceny korzyści, będzie można zastosować narzędzie ROI HPWP do 

przeprowadzenia takiej oceny dla własnej. 

W celu uzyskania użytecznych i spójnych wyników, menedżer lub osoba zaangażowana w 

program szkoleniowy musi znać kluczowe dane dotyczące firmy i niezbędne w procesie 

oceny, np.: poziom wynagrodzenia, koszty programów szkoleniowych, koszty zewnętrzne, wzrost 

wydajności pracowników… 

 

 

40 min 

60 min 
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5. Wyniki z zastosowania narzędzia ROI oraz wnioski 

 

Po zastosowaniu narzędzia ROI przez każdego uczestnika do oceny własnej firmy, 
uczestnicy mogą wymienić się opiniami i wrażeniami z tego doświadczenia. Osoby 
aktywnie zaangażowane w proces oceny mogą ocenić, na ile ich oczekiwania zostały 

spełnione. 

Ostatnia część tego modułu zostanie przeznaczona na podsumowanie i sformułowanie 
ogólnych wniosków wynikających ze szkolenia oraz wskazanie kolejnych kroków i decyzji będących 

następstwem przeprowadzonej oceny ROI. 

30 min 



  
   

  

 

 

Project No: 2015-1-PL01-KA202-016745 

www.hipair.eu  

/ facebook.com 

/ linkedin.com 


