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Personal controlling modelling  
as a tool for the effective personnel management

The aim of this article was to create the methodology of the survey 
and methodology of choosing standards which were needed for effec-
tive staff management process. In the article personal controlling has 
been presented as an instrument for effective staff management. Based 
on researches and literature query the need for personal controlling 
was reasoned. In the result of the conducted research, the methodol-
ogy of creating a controlling in the field of human resources has been 
shown. The process of creating an area of “personal controlling” has 
been discussed, the aims of personal controlling have been explained, 
and the procedure of standards choosing has been determined. 
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Celem niniejszego artykułu było stworzenie metodyki po-
miaru i doboru mierników potrzebnych dla skutecznego procesu 
zarządzania personelem. W artykule przedstawiono controlling 
personalny jako instrument skutecznego zarządzania personelem. 
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz kwerendy literatury 
umotywowano potrzebę stosowania controllingu personalnego 
dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. W konsekwencji 
przedstawiono metodykę modelowania controllingu w dziedzinie 
zarządzania zasobami ludzkimi: omówiono proces projektowania 
obszarów controllingu personalnego, przedstawiono cele controllin-
gu personalnego, określono procedurę doboru mierników. 

Słowa kluczowe: controlling personalny, zarzadzanie personelem, 
skuteczność.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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1. Wstęp

Pomiar skutecznego zarządzania personelem należy do najwięk-
szych wyzwań współczesnego zarządzania. Z tego względu Pracownicy 
są cennym zasobem (Jamka 2011), który jest źródłem przewagi kon-
kurencyjnej na rynku (Krajeenbring 2011; Szczepańska 2008). Stąd 
konieczność dbałości o kompozycję i rozwój personelu (Urbaniak 
2014). Jednocześnie trudno tu o rozwiązania uniwersalne, ponieważ 
efektywność można oceniać przede wszystkim w odniesieniu do kon-
kretnej organizacji i nakładów. Efektywność zarządzania personelem 
na tle złożonej i wielonurtowej teorii efektywności organizacyjnej 
jest głosem w dyskusji nad doborem jej kryteriów pomiaru (Moczy-
dłowska 2013). Rozwiązania tego problemu można dopatrywać się  
w controllingu (Tyrała 2003). Wymaga on dostosowywania systemów 
informacji i mierników metod planowania oraz zaprogramowania sys-
temów kontroli różniącej się od kontroli tradycyjnej (Sekuła 1999). 
Controlling to synonim skutecznego zarządzania (Nesterak 2001), któ-
ry obejmuje rozwiązania wymaganych instrumentów wzajemnie uwa-
runkowanych i zharmonizowanych (Górska 2000). Dla skutecznego 
podejmowania decyzji i realizacji procesów personalnych szczególne 
znaczenie ma okresowa, kompleksowa ocena, formułowanie wnio-
sków usprawniających i przedsięwzięć mających na celu zwiększenie 
efektywności zarządzania (Juchnowicz 2006). Controlling personalny 
funkcjonuje jako system wczesnego ostrzegania. Jest on zorientowany 
na szczegółowe funkcje personalne i rozumiany jako poszerzenie tra-
dycyjnej kontroli feed back prowadzonej w formie audytu personal-

nego (Sapeta 2005), przez co może stanowić narzędzie skutecznego 
zarządzania personelem, którego celem jest ustanowienie odpowied-
nich kwantów i wskaźników pomiaru oraz pomiaru wyników procesu 
zarządzania personelem (Zamecnik, Zeman 2007). Wobec powyższe-
go celem niniejszego artykułu było stworzenie metodyki modelowa-
nia controllingu personalnego jako narzędzia skutecznego zarządzania 
personelem zielonych miejsc pracy.

Controlling personalny zielonych miejsc pracy

Główną cechą zasobów ludzkich w organizacji jest wartość pra-
cowników zmieniająca się dynamicznie (Swart 2007). Potencjał ludzki 
nie stanowi konkretnej i łatwo policzalnej wartości. Jednak istnieje 
ciągła potrzeba przewidywania jego wzrostu i oszacowywania wielko-
ści z odpowiednim wyprzedzeniem. Identyfikowanie wielkości posia-
danej i pożądanej stanowi podstawę do strategicznego controllingu, 
uwzględniającego wymagania wewnętrzne dotyczące efektywności 
pracy ludzkiej (Sierpińska, Niedbała 2004), w którym ma miejsce 
scalanie czynności planistycznych, koordynacyjnych, informacyjnych 
i kontrolnych dla osiągania wysokiej rentowności działań (Wolters Klu-
wer Business 2017 ). Controlling personalny stanowi koncepcję zarzą-
dzania zasobami ludzkimi nastawioną na wysoką skuteczność pracy 
pracowników, przez co ma wyeliminować sprzeczności występujące 
między funkcjami płacy. Zaś pracownicy są źródłem informacji o tym, 
czy postrzegają oni system wynagradzania jako sprawiedliwy. Contro-
lling poprzez odpowiednie modyfikacje systemu motywacyjnego ma 
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poszukiwać rozsądnego kompromisu między pracodawcą a pracobior-
cą oraz identyfi kować miejsca zapalne (Sekuła 1999). Kompleksowy 
controlling personalny wymaga macierzowego rozpatrywania jego za-
kresu przedmiotowego oraz niezbędnych instrumentów (Rysunek 1). 

Rysunek 1. Macierzowy schemat kompleksowego controllingu personalnego

 

Identyfikacje funkcji 
personalnych 

występujących  
w  organizacji 

Podmioty objęte controllingiem: 
zarząd, kierownictwo, pracownicy, 

inne firmy, interesariusze rynku 
pracy 

Dobór strategii 
i koncepcji ZZL na poziomie 

organizacji 

Budowanie instrumentów - 
metod, technik, procedur, 

zbiorów informacji, mierników 
i dokumentacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Controlling powinien wpłynąć nie tylko kompleksowo na sys-
tem informacyjny, ale również ustalić właściwy dostęp pracowników 
do potrzebnych im w pracy informacji, musi on też dbać o kulturę 
organizacyjną, jak również wspomagać wspólną efektywność pracy 
i uwzględniać właściwy podział ról organizacyjnych (tabela 1). Po-
trzeby wyodrębnienia controlingu personalnego i zbudowania dla 
niego nowoczesnego systemu zarządzania są uzasadnione głównie 
z poniższych powodów: złożona, wielowymiarowa i szeroka pod wzglę-
dem merytorycznym problematyka ZZL; trudności w jednoznacznym 
wyznaczeniu zakresu przedmiotowego i granicy ZZL; różnego nazew-
nictwa i merytorycznych treści dla wyodrębnionych rodzajowo funk-
cji personalnych; konieczność i duże znaczenie prowadzenia badań 
i stosowania mierników, nie tylko ilościowych, ale też jakościowych; 
potrzeba stosowania strategii personalnych na poziomie organizacji 
i poszczególnych rodzajowych funkcji personalnych oraz ich synchro-
nizacji; ogrom informacji i szczegółowych mierników o różnej przy-
datności, które wymagają fi ltrowania pod względem przydatności, 
by uzyskać obraz merytoryczny ważny do podejmowania korzystnych 
decyzji.

Potrzeba stosowania controlingu personalnego 
w zarządzaniu efektywnością przedsiębiorstw 

w dobie zielonej gospodarki

W praktyce nie spotyka się rozwiązań dotyczących komplekso-
wego controllingu. Łatwiejsze jest tworzenie go w małych organiza-
cjach, ponieważ niektóre funkcje mogą mieć marginalne znaczenie 
i/lub prostą strukturę merytoryczną. Dla realizacji celu badawczego 
w roku 2018 przeprowadzono badania nad zarządzaniem efektyw-
nością przedsiębiorstw. Prezentowane wyniki stanowią wycinek 
tych badań, a ich liczebność została ograniczona do 300 właścicie-
li przedsiębiorstw zatrudniających w swojej organizacji powyżej 50 
osób. Dobór próby był wynikiem współpracy A. Parkitnej z Federacją 
Przedsiębiorców Polskich, poprzez elektroniczne e-kanały kolportażu 
wśród swoich członków, co stanowiło o nielosowości próby. Dlatego 
też poniższe wyniki należy traktować z ostrożnością, w kategorii hi-
potez, gdyż zebrane dane nie pozwalają na jednoznaczną weryfi kację 
i mają charakter wycinkowy. Niemniej jednak mogą stanowić pod-

stawę do dalszej dyskusji. W kwesti onariuszu poproszono badanych 
o oszacowanie wagi, wygenerowanych na podstawie badań pilotażo-
wych, czynników wpływających na sukces reprezentowanych przez 
nich przedsiębiorstw. Dla oceny wagi czynników posłużono się pię-
ciostopniową skalą Licerta, której skrajne odpowiedzi zdefi niowane 
zostały jako brak wpływu oraz bardzo duży wpływ. 

Wykres 1. Ocena istotności zaangażowania i zadowolenia pracowników na 
sukces fi rmy

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonej analizy wynika (Wykres 1), że 81% respon-
dentów, czyli 243 właścicieli przedsiębiorstw uważa wzrost zaanga-
żowania i zadowolenia pracowników jako czynnik mający duży lub 
istotny wpływ w zarzadzaniu efektywnością. Analizując w dalszej 
części wyniki (Wykres 2) oceny poszczególnych narzędzi zarządzania 
efektywności przedsiębiorstw zauważono, że 140 (47%) właścicieli 
przedsiębiorstw uważa organizację szkoleń dla pracowników jako 
istotny element zarzadzania efektywnością, a 96 (około 31%) właści-
cieli uważa go za nieistotne. Tylko 92 (około 30%) właścicieli dostrzega 
skuteczną rolę spotkań integracyjnych. 85 (około 28%) osób wśród 
właścicieli fi rm uważa wypłatę premii jako istotny element, 106 osób 
nie do końca jest o tym przekonanych i nie ma jednoznacznego zda-
nia na ten temat. Tylko 128 (prawie 43%) właścicieli przedsiębiorstw 
uważa za istotne podwyższenie płac. 

Wykres 2. Ocena wybranych czynników zarządzania efektywnością 

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że potrzeba stosowania 
tego controllingu jest bardzo pożądana. Najbardziej wskazany jest 
w tych przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników o wyso-
kich i szczególnych kompetencjach, wymagających ciągłego rozwoju, 
długotrwałego okresu nabywania mistrzostwa i złożonych kompeten-
cji oraz wysokich kosztach pracy i rynkowej wartości tych pracowni-
ków. 
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Tabela 1. Cele i wskaźniki funkcji cząstkowych controllingu personalnego

Funkcja  
cząstkowa

Wyprowadzenie celów i wskaźników funkcji cząstkowych controllingu personalnego

Cele Wskaźniki

Marketing 
osobowy:

• lepsze kwalifikacje starających się o pracę
• redukcja kosztów werbowania
• zapewnienie dopływu pracowników

• badanie opinii ważnych grup osób starających się o pracę
• ilość przyjęć do pracy bez dawania ogłoszenia o wakatach
• koszty zdobycia pracownika na jedno stanowisko
• jakość osób starających się o pracę
• przeciętny czas trwania obsadzenia stanowiska

Wybór 
personelu:

• wiarygodny wybór dobrych kandydatów
• optymalizacja kosztów wybierania
• pozytywne sprzedanie przedsiębiorstwa i pracownika 

• analiza początkowej fluktuacji
• wypytanie kandydatów o zastosowaną metodę wyboru
• ocena opinii po upływie okresu próbnego
• czas trwania werbowania
• ocena potencjalnych opinii
• koszty wyboru na jedno stanowisko

Integracja:
• nowych pracowników szybko uczynić produktywnymi
• utrzymać na możliwie niskim poziomie koszty wdrożenia
• związać nowych pracowników z przedsiębiorstwem

• badanie opinii nowych pracowników
• koszty wdrożenia na jednego nowego pracownika
• poziom fluktuacji

Kształcenie:

• zapewnienie sobie dobrego „młodego narybku”
• redukcja kosztów zdobywania pracowników
• odpowiednie w czasie dostosowanie kwalifikacji
• organizowanie dalszego kształcenia

• udział pokrycia zapotrzebowania pracownikami wykształco-
nymi we własnym zakresie

• badanie opinii współpracowników
• analiza atrakcyjności własnego przedsiębiorstwa dla osób 

przewidzianych do kształcenia
• ocena przebiegu zdarzeń po wykształceniu
• koszty netto na jedną wykształconą osobę
• zorganizowanie testów efektów kształcenia
• badanie opinii klientów według grup docelowych
• ocena osób uczestniczących w seminariach

Dalszy rozwój: • budowa potencjału kierowniczego i specjalistów
• zabezpieczenie potencjału sprawnych pracowników

• udział obsadzenia wolnych stanowisk młodą kadrą z wła-
snych szeregów

• ocena przełożonych
• ilości promowanych kandydatów w określonych programach
• ocena porównawcza młodej kadry własnej i przychodzącej 

z zewnątrz
• badanie opinii trenerów i doradców zatrudnionych z ze-

wnątrz

Orientacja 
celowa:

• zapewnienie każdemu pracownikowi konkretnych zadań moż-
liwych do przyjęcia przez niego

• kompatybilność i integracja osobistych celów pracy z celami 
przedsiębiorstwa

• systematyczna analiza słabych i mocnych stron procesu pracy
• uzgodnienie działań w kierunku doskonalenia pracy i współ-

pracy 

• inicjatywa własna pracowników bez uwzględnienia celów
• badanie opinii odnośnie akceptacji i identyfikacji z wyzna-

czonymi celami
• przegląd i kontrole zrozumiałości planowych celów indywi-

dualnych
• udział zastrzeżeń, co do oceny wykonywanej pracy

Komunikacja:

• zapewnienie zrozumienia pracownika z celami przedsiębior-
stwa i jego strukturą

• pogłębianie wiedzy na temat całego przedsiębiorstwa i jego 
powiązań

• wspieranie i pobudzania inicjatywy w pracownikach
• wykorzystywanie potencjału doświadczeń i pomysłów pracow-

ników w celu rozwiązywania problemów

• ankiety wśród pracowników
• porównywanie ocen kadry kierowniczej z oceną pracowni-

ków
• obserwacja przez osoby z zewnątrz przedsiębiorstwa

Wynagradzanie:

• zapewnienie atrakcyjności i motywacji dzięki płacom zoriento-
wanym rynkowo i wydajnościowo

• ustalenie zgodnych ze strategią bodźców
• współuczestnictwo pracowników w sukcesie przedsiębiorstwa 

w zakresie zależnych od nich wielkości
• przełożenie kosztów stałych na zmienne
• zwiększenie zaangażowania i wydajności 

• porównanie wynagrodzeń
• korelacja wydajności i wynagrodzeń
• ankiety pracownicze dotyczące przejrzystości i sprawiedliwo-

ści wynagrodzeń
• ankiety pracownicze dotyczące atrakcyjności świadczeń do-

datkowych

Organizacja:

• uniknięcie sporów kompetencyjnych dzięki jasnemu podziałowi 
kompetencji

• przyznanie swobody działania w ramach odpowiedzialności 
własnej

• promowanie otwartego stylu pracy, nastawionego na usuwanie 
słabych punktów i opanowanie innowacji

• przegląd opisów funkcyjnych i planów strukturalnych
• badania opinii pracowników
• ilość propozycji usprawnień
• wdrożone propozycje pracowników

Systemy 
sprawozdawcze:

• optymalne dostarczanie niezbędnych informacji
• uzasadnione wspieranie przebiegu pracy

• analiza korzyści ze sprawozdań
• praca dodatkowa, czas spowodowany błędami etc. 

Struktura 
personelu: • długofalowe zapewnienie trwałej struktury personelu • budowa kwalifikacji

• tworzenie systemu wiekowego

Źródło: na postawie Weka Sp. z o.o. Controlling zarządzanie za pomocą liczb, Materiały szkoleniowe.
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Metodyka modelowania controllingu funkcyjnego  
w dziedzinie ZZL w zielonych miejscach pracy 

W literaturze przedmiotu najszerzej prezentowany jest control-
ling funkcyjny uwzględniający różne – nie takie same funkcje perso-
nalne (Gableta 1999). Z powodu trudności wyodrębnienia wszystkich 
funkcji personalnych i potrzeby uzyskania wyrazistego obrazu w prak-
tycznym zastosowaniu pożądana jest ich wstępna analiza (tabela 2).

Tabela 2. Rodzaje funkcji personalnych według wybranych autorów

Nazwa funkcji
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1. Modele i strategie  
zarządzania kadrami X X X X

2. Prawne i etyczne zagad-
nienia zarządzania kadrami X X X X

3. Kontrolowanie stanu  
i struktury zatrudnienia X X X X

4. Planowanie zatrudnienia 
(kadr, personelu) X X X X X X X X

5. Ruch pracowników X X X X X
6. Dobór pracowników X X X X X X
7. Rozwój zasobów ludzkich 
(pracowników) X X X X X X X

8. Szkolenia pracowników X X X X X X X
9. Kariery pracownicze 
kierowanie karierą X X X X X

10. Ocenianie pracowników X X X X X X X X
11. Czas pracy i jego  
organizacja X X

12. Metody badania pracy X X
13. Wynagrodzenie (kształ-
towanie) i polityka płac X X X X X X X X X

14. Motywowanie  
pracowników X X X X X X X
15. Bezpieczeństwo i higiena 
pracy X X X

16. Style kierowania (kiero-
wanie ludźmi) X X

17. Stosunki pracy i warunki X X X X
18. Kultura organizacyjna X X
19. Komunikacja  
w organizacji X X

20. Metody badań  
problematyki kadrowej X X

21. System informacji 
personalnej X X X

22. Kontrola funkcji  
personalnej X X X

23. Controlling X
24. Koszty pracy X X X X

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury (Armstrong 
2016; Golman 2004; Listwan 2010; Pawlak 2011; Pocztowski 2003; Ludwi-
czyński 2005; Sekuła 1999, 2000; Pocztowski, Purgał-Popiela 2004; Koper-
tyńska 2009; Borkowska 2004).

Rysunek 2. Zagregowane funkcje personalne dla celów kompleksowego 
controllingu

 

Ocena jakości  
i wyników pracy 

pracowników 

Kształtowanie 
kompetencji i ich 

wykorzystywanie/s
pożytkowywanie 

Optymalizacja 
zabezpieczenia kadr 

Podział i 
organizacja pracy 

Środowisko 
pracy 

Motywowanie 
pracowników 

Demokratyzacja 
zarządzania 

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie funkcje opisywane w literaturze można podzielić na 
dwie grupy: podstawowe i pozostałe. Do podstawowych należą: pla-
nowanie zatrudnienia, dobór pracowników, szkolenia i rozwój pra-
cowników, ocenianie pracowników, wynagradzanie i motywowanie 
pracowników. Wymienione funkcje stanowią główne problemy ZZL  
i powinny być uwzględniane w budowaniu każdego controllingu perso-
nalnego. W controllingu kompleksowym wydzielenie wielu szczegóło-
wych obszarów ZZL utrudnia projektowanie rozwiązań i ich synchroni-
zację. Dlatego uzasadnionym jest potrzeba integracji kilku pokrewnych 
w jeden szerszy obszar HRM (rysunek 3). Agregacja elementarnych 
funkcji w szersze problemowe obszary daje inne spojrzenie na potrze-
by i preferowanie wykazujących się większą synchronizacją rozwiązań, 
eliminowanie nadmiernej szczegółowości badań i wyliczeń mających 
niską wartość użyteczną (tabela 3). Agregacja elementarnych funkcji 
personalnych w szersze obszary (siedem) pozwala każdej jednostce 
organizacyjnej zawrzeć te elementy i ustalić takie składowe, które 
są dla niej ważne. Zapobiega to tworzeniu nadmiaru instrumentów,  
w tym systemu informacji i mierników dla problemów personalnych. 
Efektywność w definiowaniu szerszych obszarów ułatwia ustalenie fi-
lozofii i koncepcji ZZL i w ich następstwie celów, założeń i wymogów 
controllingu personalnego.

Projektowanie obszarów controllingu personalnego 
zielonych miejsc pracy

Controlling funkcyjny w dziadzinie ZZL zorientowany jest na do-
borze szczegółowych funkcji personalnych, którego zaletą jest możli-
wość modułowego budowania poszczególnych ogniw obejmujących 
kolejne merytoryczne obszary działalności personalnej. Drugą zaletą 
jest łatwość projektowania rozwiązań na bazie szczególnych dla da-
nego obszaru uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wielce 
prawdopodobnym skutkiem jest stopniowe eliminowanie nieprawi-
dłowości w objętych controllingiem funkcjach personalnych, acz nieko-
niecznie przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań. W teorii 
nie wypracowano jednolitych wymogów do budowania controllingu 
kompleksowego i funkcyjnego dla potrzeb ZZL. Literatura przedmiotu 
przyjmuje więc jako ważne różne cele i funkcje oraz różne koncepcje 
ZZL. Niejednolitość w podejściu do wyodrębnienia elementarnych 
szczegółowych funkcji personalnych prowadzi w konsekwencji do wy-
boru różnych instrumentów, w większości dotyczących ekonomicznej 
opłacalności pracy ludzkiej (Nowak 2015) (rysunek 3). Strategie per-
sonalne to względnie stałe ogólne wytyczne, sposoby i metody postę-
powania z pracownikami (Armstrong 2005). Ze względu na różne cele 
każdej organizacji w zakresie zarządzania HRM wyróżnić można różne 
strategie, ważne na poziomie całej organizacji i uwzględniające wszyst-
kie lub większość obszarów HRM oraz strategie cząstkowe, np. uczącej 
się organizacji, współudział pracowników w zarządzaniu, optymalnego 
wykorzystania zasobów ludzkich itp. 
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Tabela 3. Agregacje funkcji personalnych dla celów controllingu

Lp
Nazwa  

obszaru
Funkcje i zadania ważne dla controllingu 

personalnego 

1
Optymalizacja 
zabezpiecze-
nia kadr

Planowanie zatrudnienia, dobór wewnętrzny  
i zewnętrzny pracowników, ruch pracowników, 
efektywne formy zatrudniania pracowników

2 Podział i orga-
nizacja pracy

Projektowanie struktury organizacyjnej umoż-
liwiającej wysoką skuteczność pracy, sposoby 
równomiernego podziału pracy między stanowi-
skami i pracownikami, zakresy czynności, karty 
obciążeniowe pracą, dynamiczny w czasie przy-
dział zmiennych zadań

3

Kształtowanie 
kompetencji 
pracowników  
i ich wyko-
rzystywanie 
(spożytkowy-
wanie)

Definiowanie zbiorów kompetencji na poziomie 
zakładu, obszarów działalności, stanowisk i po-
żądanych przez pracowników metod i form nie-
zbędnego rozwoju zawodowego pracowników 
(w tym szkoleń). Strategie karier zawodowych  
i budowanie ścieżek awansów. Badanie stopnia  
i zakresu wykorzystywanych kompetencji

4

Ocena umie-
jętności 
i efektywności 
pracy pracow-
ników

Wybór metod oceniania pracowników do-
stosowanych do specyfiki pracy na stanowi-
skach. Projektowanie instrumentów oceniania  
i okresowe badanie stopnia i zakresu wykorzy-
stywanych kompetencji oraz efektywności pra-
cy. Powiązanie systemu oceniania z potrzebami 
rozwoju zawodowego i motywowaniem pra-
cowników 

5 Środowisko 
pracy

W węższym znaczeniu obejmuje wszystkie skła-
dowe materialnego środowiska pracy, którego 
nowoczesne zarządzanie wymaga tworzenia 
przewidzianych reguł i wytycznych według sys-
temu zarządzania BHP w szerokim znaczeniu (to 
środowisko pracy tworzy atrybuty materialne 
BHP) i niematerialne (klimat, atmosfera pracy, 
relacje międzyludzkie, kultura organizacyjna)

6 Motywowanie 
pracowników

Jest komponentem wyżej wymienionych funk-
cji, kumuluje wszystkie rozwiązania satys-
fakcjonujące pracowników, mające wymiar 
niematerialny oraz aprobowany przez pracow-
ników system wynagradzania pracowników  
i benefitów. Skuteczne motywowanie pracow-
ników wymaga przygotowania dwóch podsys-
temów: podsystemu motywacji ekonomicznej 
i pozaekonomicznej. Komponenty motywacji 
ekonomicznej da się z dużą dokładnością ustalić, 
natomiast z pozaekonomicznymi mogą wystę-
pować trudności, ponieważ zachodzą na siebie 
wzajemnie i tkwią w wyodrębnionych od 1 do 5 
funkcjach HRM

7
Demokratyza-
cja zarządza-
nia

Zakres, formy i sposoby jakie można wprowa-
dzać i stosować w dużej mierze zależą od typu 
organizacji i branży. Największy zakres i różno-
rodność form partycypacji może mieć miejsce 
w organizacjach gospodarczych, najmniejszy 
w służbach mundurowych. Mając na uwadze 
wielkość firm to warunki do większej demokra-
tyzacji zarządzania występują w firmach małych 
a mniejsze w dużych korporacjach, ze względu 
na wieloszczeblowość zarządzania. Wybór form 
partycypacji jest zdeterminowany obowiązu-
jącymi regulacjami prawnymi, zwłaszcza two-
rzenia przedstawicielstw pracowniczych, form 
prowadzenia dialogu społecznego, dostępu do 
informacji i rozwiązywania sporów zbiorowych

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Struktura przedmiotowo-zadaniowa controllingu personalnego
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Źródło: opracowanie własne. 

Nie jest możliwe ani też pożądane stosowanie czystych założeń 
konkretnych strategii. Wybór odpowiedniej dla danej organizacji bę-
dzie uwzględniał elementy różnych strategii. Podobnie trudne jest 
określenie ogólnej wizji i budowanie strategii działania i celów orga-
nizacji, która stanowi wymóg wyjściowy dla rozpatrywania strategii 
personalnych. Pozostałe składowe uwarunkowań nie są tak trudne do 
identyfikacji i badań (Fryca 2007). Bazują na szerokim zakresie danych 
rzeczywistych.

Cele controllingu w zielonej ekonomii

Stworzenie hierarchicznie ustrukturyzowanego systemu ZZL 
jednoczącego cele organizacji i pracowników a w szczególności: za-
projektowanie systemu planowania, kontroli, zbiorów informacji  
i mierników stanowiących instrumenty wykorzystywane w realnych 
procesach działalności personalnej i jej usprawnianiu; optymalizacja 
kształtowania zasobów ludzkich i ich jak najlepsze wykorzystywanie; 
bardziej wyraziste i przejrzyste określanie roli ludzi w osiąganiu wy-
ników i sukcesu organizacji; zaopatrywanie interesariuszy w odpo-
wiednie informacje; dostarczanie decydentom, z odpowiednim wy-
przedzeniem, danych, dzięki którym na poziomie organizacji można 
uniknąć strat i niewłaściwych decyzji. Tradycyjne planowanie działal-
ności personalnej nie jest oparte, lub tylko w części oparte, na odpo-
wiednich metodach i procedurach, wyraźnie ustalonych horyzontach 
czasowych i regularnie powtarzanych procesach planowania. Dlatego 
jednym z węzłowych zadań controllingowego zarządzania jest rozwią-
zanie kompleksowe problemu planowania. Trudność planowania jest 
spowodowana złożonością struktury problematyki HRM (np. dobór 
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pracowników, BHP, wynagradzanie, ocenianie itp.) nie tylko ilościo-
wym, ale także jakościowym wymiarem zjawisk wraz z ich uwarunko-
waniami (rysunek 4). Literatura przedmiotu nie przedstawia zwartej 
istoty, systematyzacji i rodzajów strategii personalnych. Mogą one  
w części być pochodną możliwych do zastosowania modeli i syste-
mów HRM, jak: model sita i kapitału ludzkiego, wzorców zależności 
strategii personalnej od strategii organizacji, ogólnych koncepcji HRM 
na świecie, strategii związanej z cyklem życia organizacji i strategii 
benchmarkingu według najlepszej praktyki, strategii dopasowania do 
przyszłych celów, strategii ukierunkowanych na wysoki poziom efek-
tów, zaangażowania, współudział pracowników w zarządzaniu i inne.

Mierniki controllingu personalnego  
zielonych miejsc pracy

Literatura przedmiotu przedstawia ogrom różnych mierników 
(Pawlak 2012) ilościowych oraz narzędzia do badań jakościowych  
i ich katalogów, które są możliwe do obliczania (Bednarski i inni 2005). 
Mimo że pod względem rodzaju, celów i merytorycznej ich przydat-
ności, trudno mówić o uniwersalnym controllingowym systemie in-
strumentów, całościowo i kompleksowo badającym HRM w każdym 
typie organizacji. Warunkiem jest gromadzenie w obowiązującym 
systemie informacyjnym odpowiednich danych statystycznych. Jed-
nak nie wszystkie rodzaje mierników są potrzebne i jednakowo ważne 
dla efektywnego ZZL. Dla potrzeb konkretnej organizacji niezbędny 
jest dobór takich, za pomocą których będzie dokonywany cykliczny 
audyt (Marciniak 2010). Przyjęcie dużej liczby mierników nieskore-
lowanych ze sobą pod względem zakresu merytorycznego, miar oraz 
punktów odniesienia prowadzi do rozproszenia wyników i trudności z 
wyprowadzeniem końcowej oceny oraz wątpliwości wyprowadzonych 
na ich podstawie wniosków ( Lievens 2007). Nasuwa się pytanie: Na 
jakim etapie należałoby ustalać instrumenty służące do analizy, oceny  
i wnioskowania zmian w HRM? Z pewnością mierniki są na tyle waż-
ne, że nie można uzależniać ich od systemu informacyjnego obowią-
zującego przed wprowadzeniem controllingu (rysunek 5). 

Uwarunkowania wewnętrzne 
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personalnej 
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HRM 

Strategiczne cele działalności 
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Wzorce, standardy i pozostałe formy mierników mogą być two-
rzone do badań na poziomie organizacji, obszaru działalności, komó-
rek czy zespołów oraz pracowników. Dużej selektywności wymagają 
mierniki przewidywane na poziomie pojedynczych pracowników, ze 
względu na ich pracochłonność. W literaturze najszerzej przedstawia 
się mierniki ukierunkowane na badania efektywności ekonomicznej 
(Cascio 2001). W skali organizacji wprowadza się do systemu zarzą-
dzania centra odpowiedzialności (Nowak 2008). W ramach plano-
wanych budżetów ustala się cele, limity i koszty oraz oczekiwane 
wyniki. Dobór mierników powinien adekwatnie wyrażać cele przede 
wszystkim w jednostkach mierzalnych. Controlling HRM nie wymaga 
tworzenia na odrębnych zasadach centrów odpowiedzialności. Nie-
zbędne jest jednak uwzględnianie norm, standardów i specyficznych 
mierników służących do planowania, ewidencji i oceny analizy pracy 
ludzkiej. Bazuje na wielkościach zagregowanych dla wydzielonych  
w centra – obszarów działalności organizacji. Punktem wyjścia do 
wyboru trafnych mierników jest analiza pracy na stanowiskach wy-
stępujących w danym centrum (rysunek 6). Czynności wymienione 
w procedurze pozwalają rozpoznać atrybuty pracy na poszczegól-
nych stanowiskach, wybrać dla nich mierniki ilościowe i jakościowe, 
a następnie agregować je na poziomie komórek, centrów odpowie-
dzialności i całego zakładu. Nie wszystkie i nie zawsze mierniki dla 
stanowisk pracy dają się bezpośrednio agregować na poziomie ko-
mórek i wyższych struktur organizacyjnych. Tak więc w controllingu 
personalnym zachodzi potrzeba rozważenia dwóch poziomów oceny: 
a) stanowisk występujących w zakładzie i zatrudnionych pracowni-
ków; b) wyodrębnionych pewnych zbiorowości pracowników i całej 
załogi, czyli na poziomie organizacji i centrów (Amstrong 2005). Dobór 
mierników w praktyce jest intencyjny. Niektóre obszary – pola HRM 
nie podlegają niezbędnym badaniom i ocenie a inne za szczegółowo 
(Ward 2005). W prawidłowym rozpoznaniu potrzeb i doborze mier-
ników może być pomocna klasyfikacja przedstawiona na rysunku 7. 
Punktem wyjścia do wyboru mierników jest analiza rodzaju pracy na 
stanowiskach pod kątem potrzeb i wymogów kształtowania polityki 
personalnej (Kowalczyk 2015). 

Rysunek 5. Determinanty doboru mierników dla potrzeb controllingu personalnego

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Uwarunkowania dla tworzenia kompleksowego controllingu personalnego

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie 

Syntetyczna ocena całościowo ujętych funkcji personalnych jest 
trudna do wyrażenia w jednostkach ilościowych (Czajka 2009). Wzor-
cami do oceny mogą być nowoczesne trendy w zarządzaniu, spraw-
dzone praktyki, benchmarking i marketi ng personalny. W literaturze 
i praktyce brak jest instrumentów do kompleksowej okresowej oceny 
całościowo wszystkich funkcji HRM. Studia literaturowe prowadzą do 
konstatacji, że nie jest możliwe wyznaczenie – stworzenie mierników 
ilościowych, mierzących kompleksowo poziom efektywności zarzą-
dzania poszczególnymi funkcjami personalnymi oraz kompleksowo 
HRM, dlatego proponuje się rozwiązanie obejmujące następujące 
etapy tworzenia takiej metodyki: dla poszczególnych funkcji perso-
nalnych objętych controllingiem wybór kryteriów powinien być do-
konany na podstawie ważnych wzorców i rozwiązań stosowanych 
w nowocześnie zarządzanych organizacjach (benchmarking, mode-
le teoretyczne), szczególnie systemy zarządzania HRM na świecie 
i inne; przyjęcie miarodajnej skali oceny i jej opis; jeśli zachodzi po-
trzeba przypisanie każdemu kryterium wagi (wskaźnika ważności); 
wyliczenia dla każdego kryterium poziomu skuteczności (efektyw-
ności), następnie całościowo dla kolejnej analizowanej funkcji; zsu-
mowanie danych oceniających poziom nowoczesności i skuteczności 

Rysunek 6. Procedura doboru mierników dla controllingu HRM

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Klasyfi kacje mierników dla celów controllingu personalnego

Agregacja danych w komórkach organizacyjnych i/lub obszarach 
działalności pozwala na szersze spojrzenie i ocenę HRM z punktu wi-
dzenia różnych grup pracowników, a następnie syntetyczne ich zbi-
lansowanie w skali organizacji. Analiza taka jest pracochłonna. Zaletą 
jest poznanie danych funkcji, które należałoby objąć controllingiem 
personalnym. Dobór mierników ilościowych powinien opierać się na 
mocnych i słabych stronach danej funkcji i umożliwiać śledzenie dy-
namiki jej rozwoju w czasie (Strategiczny controlling 2018) m.in. przez 
stosowanie metod optymalizacyjnych (Bednarski i inni 2005). Celo-
wość stosowania danego miernika może być oceniona według czę-
stotliwości wykorzystania ich w ciągu roku w stosunku do przyjętych 
założeń. Mierniki jakościowe służą do badania opinii i odczuć głównie 
pracowników, ale i innych interesariuszy. Powszechnymi narzędzia-
mi są: ankieta i kwestionariusz wywiadu, których dane podlegają 
przetworzeniu. Mając na uwadze kryterium merytoryczne wszystkie 
mierniki można podzielić na cztery grupy: opłacalność zatrudnienia 
i pracy ludzkiej (Nowak 2008); wartość kapitału ludzkiego i jego wzrost 
(Sapeta 2005); zadowolenia ze środków motywowania pracowników 
(Bochniarz 2001) (badanie jakościowe); nowoczesność metod, strategii 
zarządzania poszczególnymi funkcjami HRM (Łukasiewicz 2008).
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poszczególnych funkcji personalnych i obszaró w, i wyliczenie śred-
niego poziomu nowoczesnego i skutecznego zarządzania HRM. Na 
podstawie powyższej metody i jednocześnie procedury badań można 
zidentyfi kować słabe (newralgiczne) punkty HRM (wymóg metodycz-
ny controllingu), ustalić rankingi względem skutków ekonomicznych 
dla organizacji, niezbędnej kolejności rozwiązań, (np. ze względu na 
regulacje prawne, bezpieczeństwo, wydajność pracy itp.), możliwości 
wprowadzenia licznych rozwiązań, zachowania spokoju społecznego 
i innych priorytetów. 
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