
 

 

 



 

 

Czym jest Raport wskaźnikiHR? 

Raport wskaźnikiHR jest opracowaniem pozwalającym monitorować sytuację 

w obszarze zarządzania personelem. Na jego podstawie firmy mogą porównać 

swoje wyniki z rynkiem, optymalizować koszty pracy i kontrolować nakłady na 

HR. Analiza wskaźników umożliwia systematyczne śledzenie zmian 

zachodzących na rynku i odpowiednio wczesne reagowanie na pojawiające się 

problemy. 

Najważniejsze informacji o Raporcie: 

 dane z roku 2020 (1.01.2020 – 31.12.2020); 

 pełna próba to 206 organizacji, obejmujących niemal 280 000 osób; 

 3 wersje Raportu za 2000, 3000 i 4000 PLN netto; 

 dane ogólne oraz w podziale na white- i blue-collar; 

 43 wskaźniki z 4 obszarów HR; 

 3 formaty Raportu – plik Excel, PDF i aplikacja online. 

Raport dedykowany dla branży IT 

Jest to opracowanie zawierające wszystkie dane z raportów ogólnego oraz 

szczegółowego, a dodatkowo również analizy wskaźników wykonane na 

podstawie danych wyłącznie z firm IT (23 organizacje). 

Raport dedykowany dla branży IT zawiera  wszystkie wskaźniki uwzględnione w 

badaniu poza czasem rekrutacji pracowników fizycznych. 

  



 

 

Jakie wskaźniki zawiera Raport? 

W badaniu zmierzyliśmy 43 wskaźniki, a wyniki 19 z nich zostały zaprezentowane również 
dla grup pracowników fizycznych i umysłowych (wyróżnione gwiazdką).  

Fluktuacja kadr 

1. Wskaźnik rotacji pracowników* (wzór)  

2. Wskaźnik rezygnacji* (wzór) 

3. Wskaźnik zwolnień* (wzór) 

4. Wskaźnik przyjęć* (wzór) 

5. Wskaźnik awansów (wzór) 

6. Średni staż pracy* (wzór) 

7. Średni wiek pracowników (wzór) 

8. Wskaźnik skuteczności rekrutacji* (wzór) 

9. Odsetek umów przedłużonych po okresie próbnym* (wzór) 

10. Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej (wzór) 

11. Odsetek powrotów pracowników do firmy (wzór) 

12. Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne* (wzór) 

13. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację pracownika fizycznego (wzór) 

14. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty/lidera zespołu (wzór) 

15. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację kierownika (wzór) 

16. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menadżera wyższego szczebla (wzór) 

Absencja 

1. Wskaźnik absencji ogólnej* (wzór) 

2. Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej* (wzór) 

3. Wskaźnik absencji chorobowej własnej* (wzór) 

4. Wskaźnik absencji wypadkowej* (wzór) 

5. Wskaźnik absencji jednodniowej* (wzór) 

6. Wskaźnik urlopów niewykorzystanych* (wzór) 

7. Liczba urlopów na żądanie w roku* (wzór) 

8. Odsetek pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich* (wzór) 

9. Odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu* (wzór) 

10. Odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu wśród 

korzystających ze zwolnień lekarskich* (wzór) 

https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-rotacji-pracownikow
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-rezygnacji
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-zwolnien
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-przyjec
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-awansow
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/sredni-staz-pracy
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/sredni-wiek-pracownikow
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-skutecznosci-rekrutacji
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/odsetek-umow-przedluzonych-po-okresie-probny
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-stabilnosci-kadry-kierowniczej
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/odsetek-powrotow-pracownikow-do-firmy
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-rekrutacji-realizowanych-przez-firmy
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-czasu-rekrutacji-prac-niewykwalifikowanego
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-czasu-rekrutacji-specialisty
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-czasu-rekrutacji-kierownika
https://wskaznikihr.pl/fluktuacja-kadr/wskaznik-czasu-rekrutacji-menadzera
https://wskaznikihr.pl/absencja/wskaznik-absencji
https://wskaznikihr.pl/absencja/wskaznik-ogolnej-absencji-chorobowej
https://wskaznikihr.pl/absencja/wskaznik-absencji-chorobowej-wlasnej
https://wskaznikihr.pl/absencja/wskaznik-absencji-wypadkowej
https://wskaznikihr.pl/absencja/wskaznik-absencji-jednodniowej
https://wskaznikihr.pl/absencja/wskaznik-urlopow-niewykorzystanych
https://wskaznikihr.pl/absencja/liczba-urlopow-na-zadanie-w-roku
https://wskaznikihr.pl/absencja/odsetek-pracownikow-korzystajacych-ze-zwolnien-lekarskich
https://wskaznikihr.pl/absencja/odsetek-pracownikow-przebywajacych-na-dlugotrwalym-zwolnieniu
https://wskaznikihr.pl/absencja/odsetek-pracownikow-na-dlugotrwalym-zwolnieniu-wsrod-wszystkich-zwolnien-lekarskich


 

 

Efektywność pracy 

1. Wskaźnik produktywności pracowników etatowych (wzór) 

2. Wskaźnik rentowności pracowników etatowych (wzór) 

3. Wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia (wzór) 

4. Wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia (wzór) 

5. Wskaźnik miesięcznych kosztów pracy (wzór) 

6. Wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych (wzór) 

7. Średnie wynagrodzenie w firmie (wzór) 

8. Wskaźnik świadczeń pozapłacowych (wzór) 

9. Liczba pracowników przypadająca na kierownika (wzór) 

10. Wskaźnik efektywności działania pionu personalnego (wzór) 

11. Wskaźnik godzin nadliczbowych* (wzór) 

 
 

Inwestycje w kapitał ludzki 

1. Planowany budżet szkoleń na pracownika (wzór) 

2. Wykorzystany budżet szkoleń na pracownika (wzór) 

3. Wskaźnik ilości szkoleń – godzinowy (wzór) 

4. Wskaźnik udziału budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych (wzór) 

5. Wykorzystanie budżetu szkoleń na przeszkolonego pracownika (wzór) 

6. Wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń (wzór) 

  

https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/wskaznik-produktywnosci-pracownikow
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/wskaznik-rentownosci-pracownikow-etatowych
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/wskaznik-produktywnosci-lacznych-nakladow-na
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/wskaznik-rentownosci-lacznych-nakladow-na
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/wskaznikow-miesiecznych-kosztow-pracy
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/udzial-kosztow-pracy-w-kosztach-operacyjnych
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/srednie-wynagrodzenie-w-firmie
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/wskaznik-swiadczen-pozaplacowych
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/liczba-pracownikow-przypadajaca-na-kierownika
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/wskaznik-efektywnosci-dzialania-pionu-personalnego
https://wskaznikihr.pl/efektywnosc-pracy/wskaznik-godzin-nadliczbowych
https://wskaznikihr.pl/inwestycje-w-kapital-ludzki/planowany-budzet-szkolen-na-pracownika
https://wskaznikihr.pl/inwestycje-w-kapital-ludzki/wykorzystany-budzet-szkolen-na-pracownika
https://wskaznikihr.pl/inwestycje-w-kapital-ludzki/wskaznik-ilosci-szkolen-godzinowy
https://wskaznikihr.pl/inwestycje-w-kapital-ludzki/wskaznik-udzialu-budzetu-szkolen-w-kosztach
https://wskaznikihr.pl/inwestycje-w-kapital-ludzki/wykorzystanie-budzetu-szkolen-na-przeszkolonego
https://wskaznikihr.pl/inwestycje-w-kapital-ludzki/wskaznik-wykorzystania-budzetu-szkolen


 

 

Od jakiego rodzaju organizacji pochodzą dane? 

CHARAKTERYSTYKA PRÓBY 
W badaniu wzięło udział 206 firm, zatrudniających łącznie niemal 280 tysięcy 

pracowników. 

  kryterium liczba zakładów procent próby 

  ogółem 206 100% 

działalność 

produkcyjna 122 59% 

usługowa 57 28% 

handlowa 27 13% 

wielkość firmy 

mała (do 49 pracowników) 20 10% 

średnia (od 50 do 249 pracowników) 58 28% 

duża (od 250 do 500 pracowników) 40 19% 

bardzo duża (powyżej 500 pracowników) 88 43% 

kapitał 
przewaga kapitału zagranicznego 109 53% 

przewaga kapitału polskiego 97 47% 

region 

centrum – mazowieckie, łódzkie 39 19% 

północ – kujawsko-pomorskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie 

22 11% 

południe – śląskie, małopolskie 52 25% 

wschód – lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie 28 14% 

zachód – lubuskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie 

65 32% 

województwo 

dolnośląskie 30 15% 

małopolskie 33 16% 

mazowieckie 33 16% 

podkarpackie 20 10% 

pomorskie 12 6% 

śląskie 19 9% 

wielkopolskie 21 10% 

pozostałe  38 18% 



 

 

    

branża 

automotive 19 9% 

chemiczna 13 6% 

elektroniczna i elektrotechniczna  15 7% 

energetyka 18 9% 

IT 23 11% 

lotnicza 12 6% 

materiały budowlane i wyposażenie wnętrz 12 6% 

metalowa i metalurgiczna 12 6% 

opakowania i poligrafia  12 6% 

spożywcza 10 5% 

pozostałe 60 29% 

 

Prosimy o kontakt, jeżeli chcą się Państwo zapoznać z listą uczestników.  



 

 

Jakie przekroje zawiera Raport? 

Wersja ogólna 

Zawiera wyniki ogółu firm. 

Wersja szczegółowa 

Zawiera wersję ogólną Raportu oraz wyniki w podziale na kryteria typu działalności, 
wielkości przedsiębiorstwa i regionu. 

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: 

 1 – 49 pracowników, 

 50 – 249 pracowników, 

 250 – 499 pracowników, 

 500 i więcej pracowników. 

Wersja dedykowana 

Zawiera powyższe wersje, a dodatkowo analizę na podstawie danych 23 firm z branży IT. 

 

  



Ile kosztuje Raport? 

 

                                                           
1 Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT. 

zawartość Raportu 

 
wersja 
ogólna 

 

2000 PLN 1 

 
wersja 

szczegółowa 
 

3000 PLN 1 

wersja 
dedykowana 
dla branży IT 

 
4000 PLN 1 

3 współczynniki koniunktury gospodarczej 🗸 🗸 🗸 

wskaźniki ogólnopolskie  
+ podział white i blue collar 🗸 🗸 🗸 

wskaźniki firm produkcyjnych,  
usługowych i handlowych 
+ podział white i blue collar 

 🗸 🗸 

wskaźniki 5 regionów Polski 
+ podział white i blue collar  🗸 🗸 

wskaźniki firm o różnym zatrudnieniu 
+ podział white i blue collar 

 🗸 🗸 

wskaźniki grupy porównawczej IT   🗸 

obliczenie wskaźników Państwa firmy 
i bezpośrednie porównanie z rynkiem + 600 PLN 1 



 

 

 

KONTAKT

Joanna Dziok 

797 990 798 

12 625 59 19 

dziok@sedlak.pl 

 

Marek Bednarski 

797 990 796 

12 625 59 22 

bednarski@sedlak.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy 

 

 

 

 

 

https://wskaznikihr.pl/kontakt/
https://wskaznikihr.pl/kontakt/
mailto:dziok@sedlak.pl
mailto:bednarski@sedlak.pl
https://wskaznikihr.pl/kontakt/
https://wskaznikihr.pl/kontakt/
https://wskaznikihr.pl/kontakt/


 

 

 

http://www.badaniaHR.pl
http://www.wskaznikiHR.pl
http://www.wynagrodzenia.pl

