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Kolegium 
Nauk o Przedsiębiorstwie 

 

Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Rys historyczny 

 

Szkoła Główna Handlowa (dawny SGPiS) posiada wieloletnie tradycje w rozwoju 

różnych nurtów nauk o pracy, sięgające lat 30. XX w. Jej podstawy stanowiła naukowa 

organizacja pracy oraz ekonomika pracy, uprawiana od roku 1965 w Katedrze Ekonomiki 

Pracy, kierowanej początkowo przez prof. Jan Kordaszewskiego, a następnie przez  

prof. Alicję Sajkiewicz. To w tej specjalności tkwią korzenie ZZL w Polsce. Zakres 

problemowy ekonomiki pracy rozwijał się stopniowo w kierunku interdyscyplinarnym, 

łącząc elementy polityki społecznej, prawa pracy, ergonomii, psychologii z socjologią 

zakładu pracy. Przejawem tej integracji był kierunek kształcenia „Polityka społeczna  

i ekonomika pracy”, który jako pierwszy w Polsce powstał w 1968 r. z inicjatywy  

prof. Antoniego Rajkiewicza. 

 

Obszary badań i dydaktyki ekonomiki pracy już w pierwszym okresie transformacji 

polskiej gospodarki wzbogacane zostały o zagadnienia efektywności pracy, racjonalizacji 

zatrudnienia, kosztów pracy, w kierunku ekonomiczno-menedżerskim. Ten nurt 

naukowo-badawczy realizowany był od roku 1980 w Katedrze Gospodarowania Zasobami 

Pracy, pod kierunkiem prof. Alicji Sajkiewicz. 

 

Dynamiczne zmiany na zewnątrz i wewnątrz organizacji, jakie miały miejsce  

na przełomie XX i XXI w., stały się źródłem wyzwań, które stworzyły przesłanki 

ukształtowania nowego podejścia do zagadnień zarządzania w obszarze pracy ludzkiej  

i wyznaczyły kierunek ewolucji od paradygmatu zasobowego w kierunku paradygmatu 

kapitału ludzkiego. Celem tych zmian było zhumanizowanie nurtu ZZL przez połączenie 

podejścia ekonomiczno-organizacyjnego z aspektami psycho-społecznymi. 

Merytorycznymi przesłankami zmian były przede wszystkim: rozszerzenie przedmiotu 

dyscypliny na pracę ludzką świadczoną w różnych formach, nie tylko na rzecz pracodawcy, 

znaczenie kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości organizacji, zmiany w profilu 

osób świadczących pracę w kierunku kreatywności i elastyczności, przemiany w ich 

świadomości i aspiracjach, wzrost znaczenia kultury organizacyjnej i wartości  

w zarządzaniu oraz rangi społecznej odpowiedzialności biznesu. 

 

Okoliczności te stały się inspiracją do utworzenia w SGH w 2005 r. Katedry Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego pod kierunkiem prof. Marty Juchnowicz. W roku 2016 Katedra została 

przekształcona w Instytut Kapitału Ludzkiego, kierowany w latach 2016–2018 przez  

prof. Martę Juchnowicz, a następnie na jego czele stanęła prof. Agnieszka Wojtczuk-Turek. 
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Instytut Kapitału Ludzkiego ma strukturę dwuzakładową, przyjętą w roku 2019, która 

obejmuje: Zakład Zachowań Organizacyjnych i Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim.  

 

Od początku funkcjonowania misją działania pracowników Instytutu Kapitału 

Ludzkiego jest upowszechnianie i rozwój koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim  

w środowisku naukowo-badawczym oraz w świecie biznesu i w sektorze administracji 

publicznej. Badania prowadzone w Instytucie koncentrują się wokół nadrzędnego celu, 

jakim jest kształtowanie jakości kapitału ludzkiego, co służy podnoszeniu 

konkurencyjności polskiej gospodarki. Główne kierunki badań, realizowane przez zespół 

pracowników, to: 

1) efektywność zarządzania kapitałem ludzkim; 

2) elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim; 

3) rozwój potencjału kompetencyjnego pracowników; 

4) zachowania organizacyjne; 

5) kształtowanie zaangażowania pracowników; 

6) skuteczność przywództwa i proces jego doskonalenia; 

7) sieci relacji społecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim (kultura organizacyjna, 

wspólnota interesariuszy); 

8) zarządzanie zmianami w ZKL. 

Założenia koncepcji ZKL oraz zakres problemowy zostały przedstawione 

kompleksowo w podręczniku opracowanym przez zespół pracowników Katedry  

pt.: „Zarządzania kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje”. Pozycja ta odegrała 

szczególną rolę w kształtowaniu ram programowych koncepcji ZKL w polskiej literaturze. 

Podręcznik stanowi podstawową pozycję wykorzystywaną w procesie dydaktycznym  

na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych i doktoranckich. 

 

Specyfiką zespołu Instytutu jest z jednej strony bardzo cenna dla jego członków 

możliwość realizowania własnych pasji naukowo-dydaktycznych, aktywnie wspieranych 

przez współpracowników, zaś z drugiej strony nieustanna praca zespołowa, która pozwala 

na osiąganie efektu synergii i możliwość podejmowania bardzo ambitnych wyzwań. 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie: Juchnowicz M., Rostkowski T., Szmidt C., Wojtczuk-Turek A. (2021).Tradycje ZKL i ZZL w naukowym 

środowisku warszawskim. W: Pocztowski A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

Polsce. Ewolucja i współczesność. Warszawa: Wolters Kluwer. 


