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Współczesne organizacje konkurują w coraz bardziej złożonym i turbulentnym 

otoczeniu. Niezbędnym dla osiągnięcia sukcesu, stała się szybka ocena zdarzeń i logiczne 

podejmowanie decyzji na podstawie optymalnej liczby miar. Inwestorzy oczekują  

informacji, które pozwoliłyby określić niematerialną wartość firmy, zaś menedżerowie 

zarządzający organizacjami potrzebują mierników, które  odzwierciedlają to, co 

najistotniejsze – przyszłą i oczekiwaną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału, w tym 

ludzkiego. 

Istotnym dla osiągania przewagi konkurencyjnej staje się więc mierzenie i uzyskiwanie 

porównywalnej wiedzy na temat efektywności pracowników, która pozwoli zrozumieć 

powiązania miedzy kapitałem ludzkim, a sukcesem firmy. 

Cel jaki postawiła sobie autorka niniejszego opracowania, to zaprezentowanie 

podejść definiujących efektywność z punktu widzenia różnych dziedzin naukowych: 

psychologii zarządzania oraz ekonomii i nauk o zarządzaniu, a także próba zintegrowania ich 

w przykładowych  zastosowaniach praktycznych w postaci kontrolingu personalnego 

obejmującego zarówno – twarde ekonomiczne wskaźniki jak i parametry opisujące postawy 

i zachowania pracowników. 

KAPITAŁ LUDZKI 

    Pojęcie kapitał ludzki zawdzięczamy ekonomiście T. Shulzowi, ale szczegółowo 

opisał je dopiero w połowie lat 60.  G.S. Becker - również ekonomista. Idąc za myślą tego 

autora definiujemy kapitał jako ludzi i ich kompetencje, na które składają się wrodzone 

talenty, predyspozycje, wyznawane wartości, nabyte umiejętności i zgromadzona wiedza. 

W tej perspektywie konkurencyjny sukces firmy zależy od uwolnienia ukrytych osobistych 

zdolności każdego pracownika. W 1982 r. aktywa materialne stanowiły 62% wartości 

rynkowej przedsiębiorstw,  w roku 2000 nie przekraczały 20% i tendencja jest malejąca 

obecnie sięga w zależności od branży ok.12-15%. Około 95% zmienności cen akcji spółek 

jest powodowanych informacjami o charakterze niefinansowym. 
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Kapitał ludzki stanowi obok kapitału klienckiego (klienci i relacje z nimi) i strukturalnego 

m.in. normy procedury, patenty) składową kapitału intelektualnego. Kapitał intelektualny 

wraz z kapitałem materialnym i finansowym tworzą kapitał firmy. 

Cechy odróżniające kapitał ludzki od innych kapitałów1 : 

 Jakościowy charakter 

 Trudny do ewidencji i pomiaru 

 Kształtowany jest powoli siłami własnymi jednostki i organizacji 

 Nie może być przedmiotem obrotu towarowego 

 Nie może zmieniać właściciela 

 Jest unikalny trudny do naśladowania 

 

Szczególną cechą kapitału ludzkiego jest wrodzona siła do generowania wartości. Jest to 

jedyny rodzaj kapitału, który może dodawać wartość do siebie i przez siebie J.Fitz-enz 

(2001.) 

J.Fitz-enz, twórca i wieloletni dyrektor Instytutu SARATOGA, wraz z grupą 

ekspertów wypracował kompleksowe podejście do pomiaru kapitału ludzkiego, oparte na 

wskaźnikach w tym kluczowym - jakim jest zwrot z inwestycji w kapitał ludzki. (Human 

capital return on investment HCROI). Jest to wskaźnik efektywności oparty na koncepcji 

aktywów ludzkich, który pozwala określić ile waluty (np. PLN) generuje przedsiębiorstwo na 

jedną jednostkę waluty wypłaconej pracownikowi. Przez inwestycje w kapitał ludzki 

rozumiemy takie wydatki organizacji, które prowadzą do akumulacji kapitału ludzkiego lub 

wzrostu jego produktywności. 

                                                           
1
 Fitz-Enz J. (2001) Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. 
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Inwestycje w kapitał ludzki są jednak obarczone dużym ryzykiem, choćby ze względu na 

fakt, że są zawsze inwestycjami w kapitał obcy, który jedynie pozostaje do dyspozycji 

przedsiębiorstwa. 

Trudno jest również skalkulować stopę zwrotu, z uwagi na fakt, że zwroty nie są 

natychmiastowe. W przypadku środków trwałych jesteśmy w stanie z dużym 

prawdopodobieństwem oszacować przez jak długi okres czasu zakupiony środek będzie 

generował dla nas korzyści. Trudno jest ustalić natomiast horyzont inwestycji, np. dla 

szkolenia z asertywności. W takim przypadku rodzą się pytania: kiedy powinniśmy 

oczekiwać rezultatów, kiedy efekty szkolenia (i czy w ogóle) zaczną wpływać na przyrost 

efektywności zachowań pracowników? 

EFEKTYWNOŚĆ JEJ UWARUNKOWANIA I PODEJŚCIA DO POMIARU 

Określenie powiązań między efektywnością przedsiębiorstwa, a praktykami z 

zakresu zarządzania personelem, jest trudnym zadaniem, z uwagi na wielość czynników i 

złożoność oddziaływań. 



 

4 
 

Schemat 1. Czynniki determinujące efektywność

 

Nadal w bardzo wielu organizacjach dział personalny rozumiany jest w kategoriach 

kosztu, a ekonomiści niechętnie akceptują projekty z obszaru zarządzani zasobami ludzkimi. 

Powszechnie mówi się o kosztach zasobów ludzkich, a tylko nieliczni używają pojęcia 

aktywa. 

1. Efektywność na gruncie psychologii zarządzania organizacją 

Podstawą rozumienia pojęcia efektywność na gruncie psychologii zarządzania jest 

poznanie mechanizmu przekształcania celów społecznych w społeczne działanie. Jako jeden 

z pierwszych temat efektywności podjął na gruncie psychologii K. Obuchowski już w 1982. 

Jego zdaniem podstawą działania są zadania, będące stanami rzeczy, których realizacja jest 

wynikiem własnych intencji. Autor ten wyraźnie różnicuje zadania od wymagań, które 

stawiane są przez otoczenie. Jego zdaniem jednym z warunków efektywnego 

                 Źródło: J. Bernais, J. Igram. Controlling personalny i koszty pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. 

 Adamieckiego, Katowice 2005, s.107 
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funkcjonowania człowieka jest właściwe rozpoznanie swoich potrzeb obiektywnych oraz na 

podstawie wiedzy o sytuacji i własnych możliwościach, sformułowanie odpowiednich zadań. 

Według K. Obuchowskiego efektywność polega na utrzymaniu optymalnej w stosunku do 

możliwości jednostki skuteczności działania (sprawności realizacji zadań)2 w warunkach 

wzrastającej trudności zadań. 

Efektywne działanie wymaga więc od jednostki wiedzy o sobie i o zasobach otoczenia, a 

także umiejętności stawiania odpowiednich zadań. Zadania te staną się podstawą 

werbalizowania celów i uruchamiania programów działania. 

 

Podsumowanie podejścia na gruncie psychologii zarządzania3 : 

 punktem wyjściowym analiz jest pracownik organizacji – osoba; 

 subiektywizacja rzeczywistości organizacyjnej – kluczowym czynnikiem jest sposób 

widzenia rzeczywistości organizacyjnej przez pracownika; 

 podstawowa metoda oceny to metoda samo opisowa, 

 jednostka jako aktywny podmiot współkreujący rzeczywistość organizacyjną; 

 ujęcie jakościowe jako dominujące; 

                                                           
2
 Skuteczność jest funkcją trzech czynników – osobowości człowieka, sposobu w jaki działa (stylu) i 

układów społecznych, w jakich działa. Kluczowym dla zrozumienia pojęcia skuteczności jest tzw. 
Nadmiarowość możliwości. Owa nadmiarowość sprawia, że osoba bez wysiłku pokonuje trudności 
bieżące, równocześnie wykraczając zakresem zdobywanej wiedzy, umiejętności, planami życiowymi 
poza wymagania sytuacji. Owo swoiste wyprzedzanie trudności jest zdaniem K. Obuchowskiego jest 
podstawowym mechanizmem skuteczności, a jednocześnie mechanizmem rozwoju osobowości. 
3
 Mesjasz J. (2014) Dylematy pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział 4.w: 

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania. Antczak  Z., Borkowska S. (red) 
Warszawa: Difin s. 67-91 
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 interakcja sytuacji organizacyjnej z cechami osobowości i sposobami zachowania się 

pracownika jako wyznacznik efektywności. 

Dylematy pomiaru efektywności w podejściu psychologicznym: 

 W jakim stopniu zdolność samoobserwacji ogranicza wiarygodność i 

porównywalność wyników w skalach opartych na samo opisie? 

 Jak znacząca rolę odgrywa kontekst postępowania badawczego (zwłaszcza specyfika 

środowiska i kultury organizacyjnej) oraz interakcja pomiędzy badaczem a badanym 

w porównywalności otrzymanych wyników? 

 Stopień efektywności jednostki ulega zmianie pod wpływem doświadczenia i wraz z 

nabywaniem wprawy – dylematem jest tu więc stałość wyników. 

 Efektywność jest rezultatem właściwego rozpoznania potrzeb oraz własnych 

możliwości i umiejętności sformułowania zadań – jaką więc rolę odgrywają te 

umiejętności w jakości uzyskanych pomiarów? 

 Działania w procesie pracy uruchamiane są i podtrzymywane przez proces percepcji 

środowiska organizacji, w jakim więc zakresie ta indywidualna zdolność oraz 

różnorodność środowisk może ograniczać porównywalność wyników? 

 

Niewątpliwie w podejściu psychologicznym opisujemy i badamy efektywność przez 

pryzmat indywidualnej oceny pracownika, a nie zaistniałego wydarzenia. Diagnozując 

jednak indywidualne oczekiwania możemy prognozować rezultaty, co jest następstwem 

związku percepcji rzeczywistości z ludzkim działaniem. Dobrze przygotowana metodyka 

badań i rzetelne analizy statystyczne mogą znacząco zmniejszyć oddziaływanie 

subiektywizmu, charakterystycznego dla podejścia psychologicznego. 
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2. Efektywność na gruncie ekonomii i nauk o zarządzaniu 

Ekonomia i nauki o zarządzaniu preferują podejście oparte na analizie efektów 

pracy. G. Filipowicz4 pisze, że efektywność jest określona przez rezultaty prawidłowej 

realizacji zadań w danym obszarze działalności. Kluczowe w podejściu do efektywności jest 

pojęcie efektu pracy, traktowanego zazwyczaj jako bezpośredni wynik, wyrażony ilościowo. 

Kiedy odniesiemy wielkość efektów do jednostki pracy ludzkiej, przechodzimy na pojęcie 

wydajności jak pisze T. Listwan5 , przy czym miernikiem pracy ludzkiej jest tu najczęściej 

ilość czasu pracy, poświęconego na osiągnięcie efektów. Zaś efektywnością autor ten, 

określa cechę działań, dających pozytywnie określany wynik, bez względu na to czy jest on 

zamierzony czy nie, a efektywność w sensie ekonomicznym, jego zdaniem jest różnicą 

między nakładami, a osiągniętym wynikiem. Wielu badaczy skłonnych jest utożsamiać 

działanie efektywne z działaniem sprawnym czyli takim, w którym przy realizacji celu można 

zminimalizować koszty nakładów. Takie podejście koresponduje z poglądami H. Emersona, 

P.F. Druckera i R.W. Griffina, którzy pojmują efektywność jako sprawność i skuteczność. 

 

„Działanie efektywne to takie, które jest skuteczne, czyli obejmuje robienie rzeczy 

właściwych ze względu na przyjęte cele i sprawne, czyli rzeczy te robione są we właściwy 

sposób”.6 

 

 

                                                           
4
 Filipowicz G. (2008). Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Oficyna 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa. 
5
 Listwan T. (red.) Słownik zarządzania kadrami. C. H. Beck. Warszawa 2005. 

6
 Skowron-Mielnik B. Efektywność pracy – próba uporządkowania pojęcia. ZZL nr 1, 2009, s. 34-35. 
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Ekonomiczna efektywność pracy przejawia się w zrealizowaniu rzeczowego 

programu działania zgodnie z zasadą oszczędnego wykorzystania zasobów. Według badań 

firmy Watson Wayatt7 , aż 72% inwestorów instytucjonalnych przyznaje, że zwraca uwagę 

na efektywność zarządzania kapitałem intelektualnym, ale tylko 8% odwołuje się do tego 

wprost w raportach rocznych. Brzmi to wręcz paradoksalnie, ale większość firm obecnie nie 

ma rozeznania ani co do wartości kapitału, jaki jest zgromadzony w głowach i sercach jej 

pracowników, ani co do tego, czy efektywnie tym kapitałem zarządza. 

 

Podsumowanie wynikające z zaprezentowanych powyżej koncepcji8 : 

 zarządzanie przez efekty – rezultaty,  

 obiektywizacja rzeczywistości organizacyjnej, 

 ujęcie ilościowe jako dominujące, 

 punktem wyjściowym analiz jest organizacja, a następnie jej pracownicy, którym 

przypisywana jest bardziej bierna rola, 

 ukierunkowany wpływ sytuacyjny jako podstawa formowania efektywności. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Tamże s.70 

8
 Mesjasz J. (2014) Dylematy pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział 4.w: 

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania. Antczak  Z., Borkowska S. (red) 
Warszawa: Difin s. 67-91 
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Dylematy pomiaru efektywności w  podejściu ekonomicznym: 

 Czy pomimo braku jasnych powszechnie uznanych standardów rachunkowości 

zasobów, możliwe jest uzyskiwanie porównywalnych rezultatów?, 

 W podejściu ekonomicznym przyjmuje się założenie, że ludzie  w swoich decyzjach 

kierują się maksymalizacją użyteczności z dokonanego wyboru, co w związku wiedzą 

o wielości ludzkich motywów? 

 Czy wartość kapitału ludzkiego może być utożsamiona z wartością osoby? 

 Jak oszacować z dużym prawdopodobieństwem jak długo i na jakich warunkach 

organizacja będzie mogła korzystać z kapitału ludzkiego swoich pracowników? 

 Jak porównywać wskaźniki pomiędzy firmami jeśli nie ma standardów w tworzeniu 

sprawozdań o stanie kapitału ludzkiego? 

 

W pełni zrozumiałe jest dążenie do zdefiniowania korzyści ludzkich działań i 

wyrażenia ich w wartościach liczbowych. Jest wyrazem potrzeby maksymalnej 

obiektywizacji pomiaru, ale rozwiązaniem nadmiernie redukcjonistycznym Zdaniem T.O. 

Davenporta, a przytaczanym przez  M. Armstronga9  koncepcja uznawania ludzi za aktywa 

ma swoje ograniczenia. Po pierwsze nie można traktować ludzi jako pasywnych aktywów, 

gdyż pracownicy w coraz większym stopniu kształtują i kontrolują swoje życie zawodowe. 

Po drugie ludzie pozostają do dyspozycji organizacji, a nie stanowią jej własności i mogą 

zaangażować się w takim stopniu w jakim o tym zadecydują. Po trzecie żaden system 

rachunkowości zasobów nie był w stanie objąć całej wartości człowieka, zawsze dochodzi do 

umniejszania niematerialnej wartości dodanej, którą ludzie mogą wnieść do organizacji. 

Mając te wypowiedzi na względzie, tym bardziej warto prowadzi dyskusje nad tym jakimi 

metodami badać i opisywać kapitał ludzki, aby ująć jak najpełniej jego wartość dla 

organizacji. 

                                                           
9
 Baron A. Armstrong M. (2008) Zarządzanie kapitałem ludzkim. Kraków. Oficyna a Wolters Kluwer 

business. S. 23 
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3. Efektywność zarządzania - w przestrzeni wspólnej 

Na granicy nauk o zarządzaniu i psychologii zarządzania lokalizuje się znacząca 

grupa badań nad efektywnością kierowania. S. Witkowski10 omawia efektywność 

kierowania z punktu widzenia psychologa zarządzania. Reprezentując dyscyplinę naukową, 

zajmującą się wyznacznikami zachowania, to właśnie wyznaczniki efektywnego kierowania 

uznaje za kluczowe. Zdaniem tego autora efektywność kierownika  jest konstruktem 

wielowymiarowym, dlatego dyskutuje on z podejściem promowanym w badaniach 

naukowych, w których wskaźniki sukcesu wynikają z przyjęcia określonej koncepcji 

psychologicznej (np. behawioralnej, sytuacyjnej, cech hierarchicznych), czego wynikiem jest 

zazwyczaj jeden rodzaj wskaźników. Zaś podejście najbliższe praktyki musi być 

zindywidualizowane, gdyż wynika ze strategii przyjętej przez  firmę. Cały ten 

wielodziedzinowy wysiłek znalazł swój wyraz w podejściu do zarządzania efektywnością - 

performance management. „Definiuje się go jako systematyczny proces polepszania 

efektów organizacji poprzez wzrost efektów pracy pojedynczych pracowników i całych 

zespołów. Jest to zintegrowany i spójny zbiór procesów zarządzania zasobami ludzkimi, 

które wzajemnie się wspierają i łącznie przyczyniają do zwiększenia efektywności 

organizacji”11. Zalet takiego podejścia jest wiele, po pierwsze jest to proces, a nie 

wydarzenie występujące raz na jakiś czas, to nie system lub technika, ale ogół codziennych 

czynności menedżerów, które zmierzają do takiej organizacji pracy, która pozwoli na 

osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów. To swoista strategia działania, nawiązująca 

do każdej czynności w organizacji, w kontekście jej polityki personalnej, kultury, stylów i 

systemów komunikacji. Natura strategii zależy od kontekstu organizacyjnego i jest 

odmienna w różnych organizacjach. 

                                                           
10

 Witkowski. S. (1995) Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia  
Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40.Wrocław. 
11

 Lewicka D. (2010) Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa:  
Wydawnictwo PWN. , s. 132. 
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Perspektywa ekonomiczna może przyczyniać się do znacznych uproszczeń, ale 

uzupełniona metodami z obszaru psychologii zarządzania, zwiększa efektywność procesu 

oceny. W przytaczanych przez P. Bochniarza i K. Gugałę12  badaniach przeprowadzonych 

wśród dyrektorów personalnych coraz bardziej rozpowszechnia się przekonanie, iż do 

pomiaru  efektywności inwestycji w kapitał ludzki należy stosować wiele różnych miar, 

wśród których mierniki finansowe zajmują ważną, ale nie jedyną pozycję. 

 

Podsumowanie – podejście wieloaspektowe i interdyscyplinarne: 

 warunki dla efektywności pracowników tworzą się zarówno w świecie jednostki jak i  

rzeczywistości organizacyjnej, 

 oba światy mają dwa wymiary subiektywny i obiektywny, 

 na efektywność wpływa świat subiektywny: jak jednostka widzi siebie i własne 

możliwości oraz jak postrzega organizację i stwarzane przez nią warunki – dopiero 

percepcja uruchamia działania przynoszące efekty, 

 niezbędne jest określanie i monitorowanie warunków dla efektywności, 

 konieczne jest dynamiczne podejście procesu, a nie statyczne rezultatu, 

 wyznacznikiem efektywności są nie tylko składowe środowiska organizacji, ale i 

interakcje miedzy nimi, 

 zarządzanie efektywnością musi mieć charakter kompleksowy i obejmować cały 

system zarządzania organizacją, 

 liczbowe wskaźniki w analizie powinny być uzupełniane wskaźnikami jakościowe, 

 metody rachunkowe zaś mogą być wspierane metodami samo opisowymi. 

 

                                                           
12

 Bochniarz P. ,Gugała K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: 
POLTEXT. 
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Tabela 1. Dylematy z podejść psychologicznego i ekonomicznego i ich znaczenie z punktu 

widzenia praktyki zarządzani efektywnością w organizacji13 

Dylematy pomiaru efektywności w  podejściu 
ekonomicznym: 

Czy utracił swoja ważność 
w podejściu 
zintegrowanym? 

Czy pomimo braku  jasnych powszechnie uznanych 
standardów rachunkowości zasobów, możliwe jest 
uzyskiwanie porównywalnych rezultatów? 

Dylematy nadal aktualne, 
choć można 
zminimalizować ich 
oddziaływanie precyzyjnie 
definiując źródła danych i 
metody ich zbierania. 

Jak porównywać wskaźniki pomiędzy firmami jeśli nie 
ma standardów w tworzeniu sprawozdań o stanie 
kapitału ludzkiego? 

W podejściu ekonomicznym przyjmuje się założenie, 
że ludzie  w swoich decyzjach kierują się 
maksymalizacją użyteczności z dokonanego wyboru, 
co w związku wiedzą o wielości ludzkich motywów? 

Dylematy pozostały 
aktualne, chociaż 
nowoczesne metody 
statystyczne oparte na 
analizach regresji i sieciach 
neuronalnych próbują je 
ograniczyć. 

Czy wartość kapitału ludzkiego może być utożsamiona 
z wartością osoby? 

Jak oszacować z dużym prawdopodobieństwem jak 
długo i na jakich warunkach organizacja będzie mogła 
korzystać z kapitału ludzkiego swoich pracowników? 

Dylemat nawet zwiększa 
znaczenia z uwagi na 
wzrost elastyczności 
ludzkich zachowań i 
potrzeb organizacji 
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Mesjasz J. (2014) Dylematy pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział 4.w: Przyszłość 

zarządzania zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania. Antczak  Z., Borkowska S. (red) Warszawa: Difin s. 67-91 
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Dylematy pomiaru efektywności w podejściu psychologicznym: 

W jakim stopniu zdolność samoobserwacji ogranicza 
wiarygodność i porównywalność wyników w skalach 
opartych na samo opisie? 

Dylematy pozostają choć 
znacznie osłabły,  w 
podejściu praktycznym 
nadaje się duże znaczenie 
samo obserwacji, a 
doskonaląc skale i 
procedury badawcze 
minimalizuje się 
potencjalne. 

Stopień efektywności jednostki ulega zmianie pod 
wpływem doświadczenia i wraz z nabywaniem 
wprawy – dylematem jest tu więc stałość wyników. 
 

Efektywność jest rezultatem właściwego rozpoznania 
potrzeb oraz własnych możliwości i umiejętności 
sformułowania zadań – jaką więc rolę odgrywają te 
umiejętności w jakości uzyskanych pomiarów? 

Działania w procesie pracy uruchamiane są i 
podtrzymywane przez proces percepcji środowiska 
organizacji,  w jakim więc zakresie ta indywidualna 
zdolność oraz różnorodność środowisk może 
ograniczać porównywalność wyników? 

Jak znacząca rolę odgrywa kontekst postępowania 
badawczego (zwłaszcza specyfika środowiska i kultury 
organizacyjnej) oraz interakcja pomiędzy badaczem a 
badanym w porównywalności otrzymanych wyników? 

Dylemat pozostaje, ale w 
benchmarkach precyzuje 
się kryteria porównywania 
minimalizując negatywne 
wpływy, zaś w samej 
organizacji dobre 
przygotowanie procesu 
badawczego również 
zapobiega błędom. 

Opracowanie własne 
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Kompleksowe podejście do zarządzania efektywnością musi w naturalny sposób 

korzystać, z repertuaru metod wypracowanych w różnych dziedzinach naukowych, ta 

integrująca perspektywa otwiera nowe możliwości badawcze i stwarza szansę 

skuteczniejszego zarządzania efektami pracy. 

KONTROLING PERSONALNY 

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji działających w niestabilnym 

środowisku, powstał mechanizm zintegrowanego systemu zarządzania jakim jest kontroling. 

Historia powstania pojęcia sięga XIX wieku. Założycielem był „Controller’s Institute of 

America”. Praktyczne zastosowanie rozpoczęło się w USA, w latach 50-tych. Nazwa jego 

pochodzi od angielskiego czasownika „to control”, oznaczającego: kierowanie, opanowanie, 

sterowanie regulowanie, badanie, kontrolowanie, pilotowanie, dozór. 

Kontroling personalny jest wewnętrznym systemem monitorowania, analizy, oceny i 

podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania 

kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Jest swoistego rodzaju łącznikiem scalającym 

politykę kadrową i ekonomiczną przedsiębiorstwa. 

Określenie powiązań między efektywnością przedsiębiorstwa, a praktykami z 

zakresu zarządzania personelem, zwłaszcza działaniami rozwojowymi, jest trudnym 

zadaniem, choćby z uwagi na wielość czynników i złożoność relacji, ale możliwym do 

wykonania. 
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Rysunek 1. Schemat wzajemnych relacji w zakresie sprawozdawczości zarządczej z 

obszaru personalnego 

 
Opracowanie własne 

Kontroling jest szczególnym systemem koordynacji określonych zadań w sferze 

zarządzania w dążeniu do realizacji celów. W szczególności poprzez odpowiedni system 

planowania, kontroli oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących przebiegu 

realizacji zadań wszystkich funkcji zarządzania. Pełni on rolę koordynacyjną i sterującą. 

Kontroling personalny jest systemem wczesnego ostrzegania. Służy racjonalizacji 

zatrudnienia i ograniczaniu przypadkowości poprzez koordynację planowania, kontrole i 

sprawne zasilanie informacyjne, a także podnoszenie sprawności i efektywności zarządzania 

zasobami ludzkimi w organizacji. 

 

Strategia organizacji 

Wskaźniki 
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kontrolingu 
ogólnego -
operacyjne 

Polityka personalna 
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Polityki szczegółowe 
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Podstawowe cechy kontrolingu personalnego: 

 traktowanie personelu jako istotnego składnika aktywów przedsiębiorstwa, 

 traktowanie pracowników jako źródła konkurencyjności organizacji, 

 odejście od postrzegania personelu jako wyłącznie źródła kosztów, 

 scalanie strategii personalnej z ogólną strategią firmy, 

 aktywne włączanie menedżerów liniowych w proces zarządzania personelem. 

 

Rysunek 2. Podejście do wdrożenia kontrolingu personalnego 

    

                    
  

Zarządzanie  zmianami 

Interpretacja i analiza odchyleń 

Wskaźniki i zasady monitorowania 

Narzędzia i metody gromadzenia danych 

Źródła i treść informacji - ujednolicenie danych wejściowych 

Założenia podstawowe 
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Kontroling personalny jest kontrolingiem funkcjonalnym, a więc takim, który 

dotyczy danej funkcji – w tym przypadku funkcji kadrowej. Na podstawie analizy celów, 

można wyróżnić dwa jego rodzaje: strategiczny i operacyjny. 

Tabela 2. Podział kontrolingu z uwagi na cele 

 

Kontroling strategiczny– cele Kontroling operacyjny - cele 

Integracja strategii personalnej z innymi 
obszarami strategii firmy na etapie ich 
tworzenia. 

Sterowanie działaniami bieżącymi w 
obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi. 

Kontrola kosztów pracy.  

Ocena transformacji strategii personalnej na 
cele i warunki działań strategicznych. 

Adekwatność zasobów do zadań firmy. 

Tworzeniu systemu wczesnego reagowania 
na odchylenia. 

Analiza ekonomicznych i 
sprawnościowych skutków procesów 
personalnych. 

Kontroli wyników determinujących 
efektywność zarządzania personelem.  
 

Sprawdzanie poprawności np. ocen 
kadrowych, programowania ścieżek 
karier, motywowania itp.  

Monitorowanie działań w obszarze 
zarządzania kadrami. 

Opracowanie własne na podstawie M. Nowak(2008) Controlling personalny w przedsiębiorstwie. 

Kraków Oficyna Ekonomiczna a Wolters Kluwer business s.18-28. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na mierniki controllingu personalnego, które służą 

głównie do porównań międzypodmiotowych i porównań w czasie. Jednym z nich jest 

opisany wcześniej HCROI, jest on jednym z ponad 300 wskaźników opisanych i 

funkcjonujących w tym obszarze. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych analiz pojawiają 

się liczne pytania i wątpliwości, a także ujawnia się znaczna grupa tak zwanych efektów 

miękkich, które w tabeli nie zostały ujęte. Należą do nich wzrost satysfakcji pracowników z 
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pracy, zwiększenie zaangażowania w pracę i w organizację, pracownicy stają się też bardziej 

lojalni. Ta grupa należy do, wspominanej już za T.O. Davenportem, niematerialnej wartości 

dodanej. Można ja zmierzyć stosując metody oparte na samo opisie popularne w 

psychologii zarządzania. Zasadne jest niejako wykreowanie swoistego rodzaju mody na 

rzecz wdrażania nabytych umiejętności czy nowych postaw wobec relacji praca życie, a 

jednocześnie system mierzenia ich rezultatów dla organizacji. Często najlepsze efekty daje 

połączenie diagnozy ilościowej z jakościową, będącą wyrazem osobistych doświadczeń 

pracowników i nadającą sens danym statystycznym. Jak zaleca W.F.Casio14 nie należy za 

wszelką cenę dowodzić zasadności stosowania programów praca-życie. Amerykanie od 

ponad 20 lat prowadzą badania wykazując na bardzo dużych próbach ich skuteczność, ale 

dla autorytarnych i krótkowzrocznych menedżerów uzyskiwane dane nadal budzą 

wątpliwość, a wspiera to sytuacja na rynku pracy. 
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 Casio W.F. (2001) Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Kraków: oficyna Ekonomiczna.s.63-65 
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Masz pytania?  

Skontaktuj się z nami 
 

Szkolenia otwarte: 
otwarte@akademiamddp.pl 

22 208 28 45 

Szkolenia zamknięte: 
ekspert@akademiamddp.pl 

22 208 23 70 
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