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Zaproszenie do badania

ZAPROSZENIE
Mamy przyjemność zaprosić Państwa, do badania WskaźnikiHR 2018.
Jest to czwarta edycja badania, w którym mierzymy wszystkie istotne obszary zarządzania
personelem. Dzięki temu będą Państwo mogli porównać z rynkiem 43 wskaźniki
podzielone na cztery grupy (fluktuacja, absencja, efektywność pracy i inwestycje w kapitał
ludzki).

CHARAKTERYSTYKA BADANIA
Wszystkie analizy zaprezentowane w raporcie dotyczyć będą wyników firm za rok 2017.
Formularz badania składa się z 48 pytań na podstawie których wyliczymy dla Państwa
43 wskaźniki. Pytania zawarte w formularzu dotyczą rekrutacji, zasobów ludzkich, rachunku
zysków i strat, absencji i szkoleń. Przeciętny czas potrzebny na uzupełnienie formularza
to ok. 2-3 godz.

HARMONOGRAM BADANIA
Termin zbierania danych i ich weryfikacji zaplanowany został na koniec października 2018 r.
Publikacja wyników badania przewidywana jest na przełomie listopada i grudnia 2018 roku.

BADANE WSKAŹNIKI
Fluktuacja kadr
1. Odsetek powrotów pracowników do firmy
2. Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne
3. Średni staż pracy
4. Średni wiek pracowników
5. Wskaźnik awansów
6. Wskaźnik przyjęć
7. Wskaźnik rotacji pracowników
8. Wskaźnik rezygnacji
9. Wskaźnik zwolnień
10. Wskaźnik skuteczności rekrutacji
11. Odsetek umów przedłużonych po okresie próbnym
12. Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej
13. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację pracownika fizycznego
14. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty/lidera zespołu
15. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację kierownika
16. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menadżera wyższego szczebla

Absencja
1. Wskaźnik absencji ogólnej
2. Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej
3. Wskaźnik absencji chorobowej własnej
4. Wskaźnik absencji wypadkowej
5. Wskaźnik absencji jednodniowej
6. Wskaźnik urlopów niewykorzystanych
7. Liczba urlopów na żądanie w roku
8. Odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu

Efektywność pracy
1. Wskaźnik produktywności pracowników etatowych
2. Wskaźnik rentowności pracowników etatowych
3. Wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia
4. Wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia
5. Wskaźnik miesięcznych kosztów pracy
6. Wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych
7. Średnie wynagrodzenie w firmie
8. Wskaźnik świadczeń pozapłacowych
9. Liczba pracowników przypadająca na kierownika
10. Wskaźnik efektywności działania pionu personalnego
11. Wskaźnik godzin nadliczbowych
12. Wskaźnik dobrowolnych odpraw dla pracowników
13. Odsetek osób, którym przyznano dobrowolne odprawy

Inwestycje w kapitał ludzki
1. Planowany budżet szkoleń na pracownika
2. Wykorzystany budżet szkoleń na pracownika
3. Wskaźnik ilości szkoleń – godzinowy
4. Wskaźnik udziału budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych
5. Wykorzystanie budżetu szkoleń na przeszkolonego pracownika
6. Wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń

Opisy wszystkich wskaźników są dostępne na stronie wskaznikiHR.pl/co-badamy.
Zakres analiz zawartych w indywidualnej wersji raportu zależał będzie od wybranej opcji
uczestnictwa.

WARUNKI I OPCJE UCZESTNICTWA
Uczestnik zobowiązuje się do przekazania danych o fluktuacji, absencji, efektywności pracy
i inwestycjach w kapitał ludzki niezbędnych do wyliczenia wskaźników HR.
Organizator zobowiązuje się do prezentowania danych w sposób uniemożliwiający
identyfikację poszczególnych uczestników badania.
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3 współczynniki koniunktury gospodarczej







analizy dla produkcji, usług i handlu





analizy dla 5 regionów Polski
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raport dla dowolnie wybranej grupy porównawczej



firma uczestnicząca w badaniu

2 500 PLN
+ VAT

1 500 PLN
+ VAT

400 PLN1
+ VAT

firma nie uczestnicząca w badaniu

4 000 PLN
+ VAT

3 000 PLN
+ VAT

2 000 PLN
+ VAT

1

W przypadku raportu ogólnego firmy otrzymują wartości tylko tych wskaźników, których
obliczenie było możliwe na podstawie przekazanych danych.

RAPORT OGÓLNY 2018
Pozwala na porównanie wyników przedsiębiorstwa z wynikami ogółu firm uczestniczących
w badaniu. Uczestniczą w nim firmy produkcyjne, usługowe i handlowe z całej Polski.

RAPORT SZCZEGÓŁOWY 2018
Oprócz dostępu do raportu ogólnego, wersja szczegółowa pozwala na porównanie wyników
przedsiębiorstwa z wynikami wybranej grupy firm w oparciu o następujące kryteria: typ
działalności, wielkość firmy, region.
TYP DZIAŁALNOŚCI:
 produkcja,
 usługi
 handel.
REGION:






centrum: mazowieckie, łódzkie,
północ: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,
południe: śląskie, małopolskie,
wschód: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,
zachód: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie,
opolskie.

WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA:
 50-249 pracowników,
 250-499 pracowników,
 500 i więcej pracowników.

RAPORT DEDYKOWANY 2018
Oprócz dostępu do raportu ogólnego i szczegółowego, wersja dedykowana umożliwia
porównanie z dowolnie wybraną grupą firm uczestniczących w badaniu. Wybierając
dedykowany wariant raportu uczestnik wskazuje z listy uczestników firmy mające stanowić
jego grupę porównawczą. Pozwala to na stworzenie najbardziej dopasowanego benchmarku.

ZALETY KORZYSTANIA Z RAPORTÓW
Raport WskaźnikiHR 2018 zawiera 43wskaźników, z których dowiedzą się Państwo m.in.:
 jaki poziom absencji chorobowej jest charakterystyczny dla danej branży,
 ile czasu potrzebują firmy na rekrutację specjalisty/kierownika/menadżera,
 jaki jest poziom rotacji w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 jak wygląda absencja w Państwa firmie w porównaniu do rynku,
 jaki jest udział kosztów pracy w kosztach operacyjnych.

Dołącz do badania

Kup raport

KONTAKT
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Joanna Dziok

tel. (12) 625 59 18

tel. (12) 625 59 19
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