
SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KONTAKT:                              533 333 414                                           IZABELA.KOWALEWSKA@SZKOLENIA-POLSKA.PL

10:00 - 10:15

10:30 - 11:30

11:30 - 11:45

11:45 - 12:45

zaprasza na szkolenie:
Kapitał ludzki wartością organizacji –

wykorzystaj aplikację NKL w swojej firmie

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

TERMIN:
LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA!

ZAPROSZENIE

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu, podczas, którego zaprezentowane zostanie 
Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) w przedsiębiorstwach. 
(NKL) jest pierwszą tego typu aplikacją w pełni dostosowaną do potrzeb polskiego rynku, która umożliwia faktyczny pomiar 
wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe 
wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.

NKL pozwala przedsiębiorstwu na:
• diagnozę sytuacji w obszarze kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa oraz ukazanie sposobów pełnego wykorzystania jego 

potencjału jako czynnika przewagi konkurencyjnej,
• dostarczenie informacji na temat poziomu posiadanego kapitału ludzkiego, oraz jego wpływu na funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa, a dzięki temu ułatwienie podejmowania decyzji personalnych w przedsiębiorstwie, w odniesieniu do 
kluczowych obszarów zarządzania kapitałem ludzkim,

• lepszą kontrolę kosztów personalnych i ukierunkowaniu inwestycji w kapitał ludzki w sytuacji ograniczonych zasobów 
rozwojowych,

• prezentację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w obszarze kapitału ludzkiego w formie raportów 
dedykowanych właścicielom/ kadrze zarządzającej (sprawozdania wewnętrzne) oraz akcjonariuszom i potencjalnym 
inwestorom (sprawozdanie zewnętrzne).

• możliwość poznania opinii pracowników w kluczowych obszarach mających wpływ na wyniki (satysfakcja i 
zaangażowanie, kultura organizacyjna, kompetencje, relacje interpersonalne i dzielenie się wiedzą) dzięki wykorzystaniu 
autorskich narzędzi do badania opinii pracowników (kwestionariusze ankiet),

• porównanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa na tle konkurencji (benchmark przedsiębiorstw o podobnej 
wielkości i charakterystyce) dzięki standardom pomiaru kapitału ludzkiego opracowanym w ramach NKL.

W celu poznania możliwości, jakie daje zastosowanie Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego w codziennej pracy w �rmie, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udział w bezpłatnych spotkaniach, na których zostanie ono 
zaprezentowanie. Narzędzie jest udostępniane przedsiębiorstwom do bezpłatnego korzystania.

Spotkanie poprowadzi doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w  Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w analizach kapitału ludzkiego oraz problematyce rynku pracy oraz 
m.in. w  pomiarze kapitału ludzkiego.

Rejestracja gości, kawa

Wykorzystanie narzędzia NKL
Jakie możliwości daje zastosowanie Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego? 
Jak korzystać z aplikacji NKL w codziennej pracy w organizacji?

Celem tej części szkolenia jest prezentacja możliwości wykorzystania aplikacji 
NKL w codziennej pracy w �rmie.

Kapitał ludzki, jako wartość organizacji 
Czym jest Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego? Do kogo jest skierowane? 
Jakie są korzyści z użytkowania Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego?

Celem tej części szkolenia jest wprowadzenie do obszar zarządzania HR w �rmie 
poprzez budowanie kapitału ludzkiego w organizacji

Przerwa

10:15 - 10:30 Powitanie uczestników

PROGRAM

12:45 - 13:00 Przerwa

13:00 - 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi

8 listopada 2017 r. (środa) Q Hotel Plus, ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

27 listopada 2017 r. (poniedziałek)

4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
sala Madryt, IV piętro

17 stycznia 2018 r. (środa)

Hotel Maksymilian, ul. Karmelicka 36, 31-128 Kraków
sala konferencyjna

Hotel Sadova, ul. Łąkowa 60, 80-769 Gdańsk
sala Sopot

http://www.parp.gov.pl/parp-zaprasza-na-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-kapital-ludzki-wartoscia-organizacji-wykorzystaj-aplikacje-nkl-w-swojej-firmie

