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Kapitał ludzki w organizacji

Organizacja to maszyny, budynek, produkty – będące wymiarem materialnym. Zaś jej pracownicy stanowią kapitał ludzki, któremu można nadać wymiar niematerialny, tj. obdarzony rozumem, zdolnościami i motywacją. Zanim
w literaturze przedmiotu pojawiło się zagadnienie kapitału ludzkiego, mieliśmy do czynienia z kilkoma modelami funkcji personalnej, które poprzedziły
koncepcję modelu kapitału ludzkiego [Król 2006]. H. Król wyróżnia pięć modeli funkcji personalnej, którym można przyporządkować odpowiadające im
stereotypy postrzegania człowieka (prezentuje je rysunek 1).
Rys. 1. Modele funkcji personalnej.
Model tradycyjny
(XIX/XX wiek)

Człowiek ekonomiczny

Model stosunków współdziałania
(lata 1930-1950)

Człowiek społeczny

Model behawioralny i humanistyczny
(lata 1950-1960)

Człowiek zewnątrz sterowny
i samorealizujący się

Model zasobów ludzkich
(lata 1960-1980)

Człowiek kompleksowy

Model kapitału ludzkiego
(XX/XXI wiek)

Człowiek uczący się
i dzielący się wiedzą

Opracowanie własne na podstawie, Król, H. 2006, Transformacja pracy i funkcji
personalnej, [w:] Król, H., Ludwiczyński, A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi,
PWN, Warszawa.
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Zdaniem Króla, funkcja personalna ma swój początek w postrzeganiu człowieka w perspektywie ekonomicznych dążeń, który kieruje się w swym postępowaniu względami ekonomicznymi. Następnie autor wyodrębnia stereotyp
człowieka społecznego, dla którego, według Mayo [za: Król 2006, s. 39], zachętą do osiągania wyższej wydajności w wykonywaną pracę, było uczucie
dumy z faktu uzyskania docenienia od przełożonego, zaś słabszej wydajności
pracy upatrywano w braku wzmacniania wzajemnego, grupowego współdziałania. Kolejny model, behawioralny i humanistyczny, prezentuje sylwetkę
człowieka zewnątrzsterownego i samorealizującego się, który dąży do osiągania potrzeb wyższego rzędu, tj. do samorealizacji własnej. W modelu zasobów
ludzkich człowiek określony jest mianem kompleksowego ze względu na to,
iż pracownik zaczyna oczekiwać od pracodawcy całościowego i pełnego traktowania – „od wejścia do wyjścia z organizacji” [Król 2006, s. 43]. R. Koch
nie jest zwolennikiem określenia zasoby ludzkie, ponieważ, jego zdaniem,
„termin ten jest dalece niezadowalający, stawia bowiem ludzi na tym samym
poziomie, co maszyny i pieniądze”, a jego stosowanie wynika z innowacyjności i mody [za: Król 2006, s. 53]. Biorąc pod uwagę wątpliwości Kocha, dotyczące nazewnictwa pracowników organizacji, model kapitału ludzkiego, wyłaniający się na przełomie XX i XXI wieku, powinien złagodzić to, może się
wydawać, instrumentalne traktowanie człowieka jako zasób. Model ten bowiem traktuje o koncepcji człowieka uczącego się i dzielącego się wiedzą,
który posiada wielorakie zdolności, predyspozycje i kompetencje, pomocne w
codziennym wypełnianiu swych obowiązków.
Pojęcie kapitału ludzkiego jest różnorako definiowane w świecie nauki –
od syntetycznej definicji po rozbudowane, głębokie koncepcje i refleksje. Tabela 2 prezentuje wybrane, reprezentatywne (zdaniem autorki tego tekstu) podejścia do definiowania kapitału ludzkiego.
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Tab. 1. Składowe kapitału ludzkiego – ujęcie definicyjne.
Składowe kapitału ludzkiego
1. Wszystkie ludzkie zdolności są bądź to wrodzone, bądź
nabyte. Każdy człowiek rodzi się z pewnym szczególnym
zespołem genów określającym jego wrodzone zdolności.
Cechy nabytej populacji, które mają wartość i mogą być
wzbogacane za pomocą odpowiedniego inwestowania,
będziemy uważać za kapitał ludzki.
2. Kompetencje (wiedza, umiejętności i możliwości
pracownika, które są w stanie tworzyć nową wartość).
3. Postawy (kształtowane przez motywację, wyznawane
poglądy, zachowania).
4. Sprawność umysłowa (umiejętność analizowania i
syntetyzowania, wyciągania wniosków, dostosowywania się
do nowych warunków, skłonność do innowacji).
5. Cechy wnoszone przez człowieka: inteligencja, energia,
ogólnie pozytywna postawa, wiarygodność, zaangażowanie.
6. Zdolność pracownika do uczenia się: chłonność umysłu,
wyobraźnia, zdolności twórcze, zdrowy rozsądek.
7. Motywacja pracownika do dzielenia się informacjami i
wiedzą: duch zespołowy
i orientacja na cel.
8. Kompetentność (umiejętności praktyczne: biegłość,
fachowość, wiedza teoretyczna, talenty).
9. Zręczność intelektualna (innowacyjność ludzi, zdolność
do naśladowania, przedsiębiorczość, zdolność do zmian).
10. Motywacja (chęć działania, predyspozycje,
osobowościowe do określonych zachowań, zaangażowanie w
procesy organizacyjne, skłonność do zachowań etycznych,
władza organizacyjna, przywództwo menedżerskie).
11. Wiadomości (ogólne, zawodowe, specjalistyczne, inne).
12. Doświadczenie (praktyka, refleksja).
13. Umiejętności (techniczne, społeczne, konceptualne,
analityczne, decyzyjne).
14. Zdolności/cechy (temperament, struktura „ja”, wola,
cechy fizyczne).
15. Wartości (determinujące procesy psychiczne i
zachowania wobec innych osób).
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16. Postawa (szczególne przekonania jednostki, i jej
gotowość do reagowania
w określony sposób).
1. Wiedza
2. Umiejętności
3. Postawy i cechy wnoszone do pracy (m.in.: inteligencja,
przedsiębiorczość, elastyczność, zaangażowanie).
4. Zdolności do uczenia się (uzdolnienia, wyobraźnia,
kreatywność).
5. Motywacja do dzielenia się wiedzą, umiejętność
współpracy i orientacja na cel.
6. Stan zdrowia i kondycja psychofizyczna.

M. Juchnowicz

2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, [Schultz 1981, s. 21; J. Fitzenz 2001,
s. 9.]. [Za: Król, Ludwiczyński (red.) 2006, s. 44]; [Jurkowski 2007, s. 60-61]. [Za:
Jamka 2011, s. 152], [Roos, Roos i Dragonetti 1997, s. 36-37]. [Za: Juchnowicz 2014,
s. 34].

Analiza powyższej tabeli, pozwala wysunąć następujące wnioski:
• motywacja – do dzielenia się wiedzą, chęć działania, duch zespołowy,
środek do kształtowania postaw, gotowość do reagowania – jest (obok
wiedzy) najczęściej wymienianym elementem składowym definicji
wybranych przez autorkę tekstu, ukazujących rozumienie pojęcia kapitał
ludzki;
• definicje kapitału ludzkiego zwiększają swą objętość o kolejne jej
składowe (początkowo uwzględniano wiedzę, postawy/motywacje,
zdolności, zaś z biegiem lat dostrzega się takie, jak: wartości, stan zdrowia
i kondycja psychofizyczna, talenty/uzdolnienia).
Kapitał ludzki to kapitał niezbędny, bowiem bez niego organizacja nie jest
w stanie funkcjonować (nawet przy jednoosobowej działalności gospodarczej
– w samej jej definicji – znajduje się człowiek, choć tylko jeden). Przedsiębiorstwo może rozwijać się pomimo niskich nakładów finansowych czy niepełnego wyposażenia w sprzęt, zaś nie może prosperować bez kapitana bądź
jego marynarzy, wyposażonych w rozum, wiedzę twardą i miękką. Powyższe
rozważania pozwalają sądzić, iż należy zabiegać o to, by posiadany kapitał
ludzki danej organizacji (wedle stereotypu człowieka kompleksowego) był
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sprawiedliwie wynagradzany (w rozumieniu – nie po równo każdemu, lecz
wedle zasług) i odpowiednio rozwijany w swej ścieżce kariery.
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