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Wprowadzenie

C ontrolling personalny stał się jednym z  trendów 
rozwojowych współczesnego HR (Deloitte, 2020; 

Agencja Grow, 2020). Z przeprowadzonych przez autorkę 
wcześniejszych badań nad controllingiem personalnym 
wynika m.in. to, że mimo istniejącego zapotrzebowania 
organizacji na specjalistów z tego obszaru, na rynku pracy 
jest ich za mało (Grzesiak, 2021). Niełatwy dostęp do con-
trollerów personalnych może czynić ich pożądaną grupą 
specjalistów. 

W  pracy postawiono trzy pytania badawcze: (1) ja-
kie są  wymogi kompetencyjne pracodawców na rynku 
pracy dla controllerów personalnych? (2) jakie zadania 
związane są z pracą na tym stanowisku? oraz (3) czy na 
stanowiskach dotyczących controllingu w wymiarze ogól-
nym są wpisane zadania dotyczące funkcji personalnej? 
Celem opracowania jest przedstawienie wyników analizy 
wymagań kompetencyjnych (w  odniesieniu do wiedzy, 
umiejętności oraz postaw) dla controllerów personalnych 
oraz zadań dla nich, a  także dla controllerów w  wymia-
rze ogólnym. Analiza została przeprowadzona z  punktu 
widzenia pracodawców –  podstawą do jej dokonania 
stały się ogłoszenia o  pracę. Artykuł składa się z  wpro-
wadzenia, sekcji dotyczącej przedstawienia controllingu 
personalnego w świetle literatury przedmiotu oraz opisu 
zastosowanej metodyki badawczej. W części empirycznej 
zaprezentowano uzyskane rezultaty badawcze. Opraco-
wanie kończy podsumowanie.

Controlling personalny w świetle 
literatury przedmiotu

C ontrolling personalny jest rodzajem controllingu 
w  wymiarze ogólnym, wyodrębnionym ze względu 

na obszar funkcyjny, którym się zajmuje (Gmür, Peterhoff, 
2005, s. 235; Nowak, 2008, s. 16). Nazywany jest on „wy-
rafinowaną formą controllingu” (Nesterak i in., 2020, s. 7) 
oraz jego „przypadkiem szczególnym” (Nesterak i  in., 
2020, s.  12). Jedna z  definicji controllingu personalnego 
określa go jako „wewnętrzny system monitorowania, ana-
lizy, oceny i  podejmowania decyzji służących realizacji 
celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami 
ludzkimi w  przedsiębiorstwie”  (Bernais, Ingram, 2005, 
s.  15). Controlling personalny nie polega więc na kon-
trolowaniu pracowników. Przetwarza on między innymi 
informacje dotyczące funkcji personalnej, przedstawiając 

je w ujęciu ilościowym oraz jakościowym. Służą one do 
dalszych analiz, na podstawie których podejmowane 
są decyzje personalne (Nowak, 2008, s. 21).

Za wspólny mianownik opracowań naukowych z  tego 
obszaru badawczego można uznać „pochwałę” controllingu 
personalnego i zachętę do jego wdrażania/rozwijania w or-
ganizacjach. Autorzy w  większości stwierdzają, że ma on 
możliwości zwiększenia skuteczności/efektywności działań 
personalnych między innymi poprzez to, że analizuje i oce-
nia obszar personalny w  organizacji, wspierając realizację 
celów i  współtworząc wiarygodny system informacji per-
sonalnej (Pocztowski, Purgał-Popiela, 2004, s. 180; Nowak, 
2008, s. 16–18; Nesterak i in., 2020, s. 15). 

Controlling personalny nie jest zagadnieniem nowym 
w polskiej literaturze. Opracowania z  tego zakresu mają 
charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny, a doty-
czą m.in.:

• narzędzi controllingu personalnego (Nowak, 2007; 
Wojtaszczyk, Striker, 2011; Kowalczyk, 2015; Grze-
siak, 2018; Lipka, 2018);

• problemów badawczych w  controllingu personal-
nym (Foremna-Pilarska, 2017);

• controllingu personalnego w różnych organizacjach 
(Sztorc, 2008; Cewińska, Striker, 2011; Janczyk-

-Strzała, 2013; Marciniak, 2015; Nowak, 2015; Paź-
dzior, Paździor, 2016; Nesterak i in., 2020);

• controllingu personalnego w  ujęciu teoretycznym 
(Pocztowski, 1994; Pocztowski, Purgał-Popiela, 
2004; Bernais, Ingram, 2005).

W literaturze brak jest badań dotyczących analizy ryn-
ku pracy dla controllerów personalnych w Polsce. Prezen-
towane opracowanie ma szansę wypełnić tę lukę w zakre-
sie postawionych przez autorkę pytań badawczych. 

Procedura i próba badawcza

P rzedmiotem badań jest analiza treści ofert pracy dla 
(Babby, 2005, s. 343, 367):

1) controllera personalnego pod kątem realizowanych 
zadań oraz wymagań kompetencyjnych (wiedzy, 
umiejętności i postaw) wobec kandydatów; 

2) controllera w  wymiarze ogólnym pod kątem reali-
zowanych zadań, związanych z funkcją personalną.

Zastosowano analizę treści danych zastanych. Ich źródłem 
stały się ogłoszenia o  pracę na stanowiskach związanych 
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Tabela 1. Statystyka znalezionych ogłoszeń o pracę

Ogłoszenia o pracę Liczba ogłoszeń o pracę

Znalezione w pierwszej fazie 326

Wykluczone z analizy, w tym: 136

a) zdublowane 48

b) niedotyczące controllingu w wymiarze ogólnym i controllingu personalnego 57

c) dotyczące controllingu logistycznego oraz marketingowego 31

Analizowane, w tym te dotyczące: 190

a) controllingu w wymiarze ogólnym 147

b) controllingu personalnego 43

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizowanych ogłoszeń o pracę

Tabela 2. Specyfika organizacji

Typ organizacji ze względu na
Liczba analizowanych 

ogłoszeń dla controllera 
w wymiarze ogólnym

Liczba analizowanych 
ogłoszeń dla controllera 

personalnego

Sektor
sektor publiczny 23 0

sektor prywatny 124 43

Pochodzenie kapitału
kapitał polski 49 4

kapitał zagraniczny 98 39

Razem 147 43

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizowanych ogłoszeń o pracę

z controllingiem personalnym i controllingiem w wymiarze 
ogólnym. Ogłoszenia o  pracę zostały wybrane, ponieważ 
(Rafaeli, Oliver, 1998, s. 342–345; Cullen, 2004, s. 138; Fa-
berman, Kudlyak, 2016, s. 1–4):

• są  uznawane za odbicie oczekiwań pracodawcy 
względem kandydata idealnego;

• są źródłem wiedzy o tym, jak dana grupa zawodowa 
jest postrzegana przez organizację; 

• pokazują, jakie odniesienie do danego zawodu ma 
praktyka. 

Źródłem ogłoszeń o pracę stał się portal Indeed. Sko-
rzystano z  niego, ponieważ zapewniał on standaryzację 
i  porównywalność opublikowanych tam informacji 
( https://en.wikipedia.org/wiki/Indeed). Ogłoszenia o  pra-
cę zbierano od 1 grudnia 2020 do 20 kwietnia 2021.

Dobór próby ogłoszeń o  pracę był celowy. Aby je 
znaleźć, wpisywano do wyszukiwarki na portalu Indeed 
frazy: „controlling personalny”, „controller personalny”, 

„controlling HR”, „controller HR”, „controlling ZZL”, „con-
troller ZZL”, „controlling funkcji personalnej”, „controller 
funkcji personalnej”, „specjalista ds. controllingu perso-
nalnego”, „specjalista ds. controllingu HR”, „specjalista ds. 
controllingu ZZL”. Słowa te były wpisywane w językach: 
polskim, angielskim i niemieckim. Wpisywanie w wyszu-
kiwarkę różnych słów było spowodowane różnym określa-
niem przez pracodawców w ofertach o pracę nazw anali-
zowanych obszarów. Wykluczono na etapie wyszukiwania 

staże, praktyki oraz wolontariat. Z punktu widzenia zało-
żeń badawczych nie miało natomiast znaczenia:

• czy analizowane stanowisko było juniorskie czy 
seniorskie;

• czy praca może być świadczona w  trybie zdalnym 
czy nie;

• jaki jest rodzaj i  lokalizacja organizacji, która pro-
wadzi rekrutację.

Po wstępnej analizie treści ofert okazało się, że wśród 
326 ogłoszeń przedstawionych przez serwis indeed.com 
znalazły się również takie, które nie dotyczyły ani con-
trollingu personalnego, ani controllingu w  wymiarze 
ogólnym. Wykluczono je z dalszej analizy, podobnie jak 
te, które były zdublowane. Tabela 1 przedstawia statystykę 
znalezionych ogłoszeń o pracę.

Przeanalizowano i  skodyfikowano1 ostatecznie 190 
ogłoszeń o pracę, które zostały podzielone na dwie grupy. 
Pierwsza z nich dotyczyła ogłoszeń związanych z controllin-
giem w  wymiarze ogólnym (147), druga –  wyłącznie con-
trollingu personalnego (43). Każdą z wyodrębnionych grup 
analizowano osobno, zwracając uwagę na różne aspekty. Nie 
badano natomiast ogłoszeń o pracę pod kątem poprawności 
ich sporządzenia ani oferowanych warunków zatrudnienia.

Analiza skodyfikowanych ogłoszeń o  pracę przebiegała 
w  dwóch etapach. W  pierwszym, poświęconym wyłącznie 
stanowiskom związanym z controllingiem w wymiarze ogól-
nym, analizowano wyłącznie zadania pod kątem powiązania 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indeed
http://indeed.com
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wykonywanych zadań z  funkcją personalną. Drugi etap 
poświęcony był analizie stanowisk związanych wyłącznie 
z  controllingiem personalnym pod kątem wymogów kom-
petencyjnych i realizowanych zadań.

Poniżej zostaną przedstawione wyniki dokonanych ana-
liz. Znaczenie danego wymogu kompetencyjnego zostało 
ustalone na podstawie uszeregowania według częstotliwości 
występowania (od tych pojawiających się najczęściej do tych 
najrzadziej). Dane w ogłoszeniach w  języku angielskim zo-
stały przetłumaczone na język polski z wyjątkiem nazw sta-
nowisk (tab. 3). Mimo iż poszukiwano też ogłoszeń o pracę 
w  języku niemieckim, nie znalaziono jednak żadnej oferty 
pracy w tym języku.

Różne organizacje poszukiwały osób na stanowiska 
związane z  controllingiem personalnym i  controllingiem 
w wymiarze ogólnym. W tabeli 2 przedstawiono specyfikę 
organizacji, z których pochodziły analizowane ogłoszenia.

Jeżeli chodzi o  organizacje poszukujące controllerów 
w  wymiarze ogólnym, to dominowały te z  sektora prywat-
nego, o kapitale zagranicznym. Zwraca uwagę natomiast, że 
nie było ani jednej oferty pracy dla controllera personalnego 
z sektora publicznego. Oferty pracy dla controllerów personal-
nych miały w większości organizacje o kapitale zagranicznym, 

zazwyczaj były to filie oddziałów zagranicznych korporacji2. 
Reprezentowały one różne branże. Większość tych organi-
zacji stanowiły te z gospodarki opartej na wiedzy i z sektora 
kreatywnego, najmniej – te z sektora budowlanego. 

Wyniki badań

N azwy stanowisk, jakie się pojawiły w analizowanych 
ogłoszeniach o pracę, były różne. Podane są w dwóch 

językach: polskim i angielskim. Zostały przedstawione 
w tabeli 3.

Nazewnictwo stosowane w  ogłoszeniach o  pracę, dla 
określenia zawodu realizującego zadania z zakresu control-
lingu personalnego, jest różne3. Dominują nazwy odnoszące 
się do controllera, specjalisty oraz analityka. Najrzadziej 
pojawiały się stanowiska odnoszące się do kontrollera. Na-
tomiast w przypadku nazw stanowisk związanych z contro-
llingiem w wymiarze ogólnym były one mniej zróżnicowane.

W dalszej kolejności przeanalizowano te ogłoszenia o pra-
cę, które były związane z controllingiem w sensie ogólnym. 
Chciano sprawdzić, czy na stanowiskach niededykowanych 
wprost funkcji personalnej są zadania z nią związane. Wyni-
ki analizy w tym zakresie przedstawione są w tabeli 4. 

Tabela 3. Nazwy stanowisk w analizowanych ogłoszeniach o pracę

Nazwa stanowiska — obszar 
controllingu personalnego Liczba ogłoszeń specjalista ds. controllingu 

polityki personalnej 1

analityk kosztów wynagrodzeń 3 specjalista ds. analiz 
i raportowania HR 1

analityk skuteczności HR 3 personel controller 1

analityk danych ds. HR i płac 2 cost labour controller 1

analityk HR 2 HR controller 1

analityk kosztów pracy 2 HRM controller 1

analityk ds. optymalizacji 
procesów HR 2 payroll and HR analyst 1

controller HR 2 senior HR Reporting analyst 1

controller personalny 2 compensation analyst 1

controller kadr 2 payroll analyst 1

kontroller personalny 2
Nazwa stanowiska 

— obszar controllingu 
w wymiarze ogólnym

Liczba ogłoszeń

kontroller HR 2 controller 62

specjalista ds. controllingu HR 2 specjalista ds. controllingu 51

specjalista ds. controllingu 
personalnego 2 kontroller 24

analityk danych personalnych 1 analityk 3

controller procesów HR 1 analityk kosztów 3

controller kosztów pracy 1 controller procesów 
organizacyjnych 2

controller ZZL 1 analityk danych 1

specjalista ds. analizy potencjału 
pracy 1 controller organizacyjny 1

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 4. Zadania z zakresu funkcji personalnej realizowane na stanowiskach związanych z controllingiem w wymiarze ogólnym

Zadania z zakresu funkcji personalnej Liczba ogłoszeń o pracę

analiza kosztów wynagrodzeń 29*

budżetowanie kosztów wynagrodzeń 29*

* były to te same ogłoszenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizowanych ogłoszeń o pracę

Tabela 5. Wymagania dotyczące wiedzy w analizowanych ogłoszeniach o pracę w obszarze controllingu personalnego

Lp. Wymagania dotyczące wiedzy Liczba ogłoszeń o pracę

1 wykształcenie wyższe 43

2 doświadczenie zawodowe 42

3 znajomość prawa pracy i systemu PPK 39

4 zaawanasowana znajomość pakietu Office, z naciskiem na Excel 38

5 znajomość języków obcych 31

6 znajomość narzędzi z zakresu controllingu personalnego 19

7 doświadczenie w analizowaniu danych (w tym danych personalnych) i ich raportowaniu 16

8 znajomość programów finansowo-księgowych 13

9 znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej, w tym budżetowania 11

Źródło: opracowanie własne

wskazano w  żadnym z  analizowanych ogłoszeń o  pra-
cę, że na stanowisku mogą pracować osoby w  trakcie 
studiów.

Pozostałe wymagania związane z  wiedzą mają cha-
rakter: (1) bardziej finansowo-rachunkowy (jak np. zna-
jomość zagadnień z  zakresu rachunkowości zarządczej, 
w tym budżetowania), (2) dotyczący zagadnień z zakresu 
ZZL (np. znajomość prawa pracy i systemu PPK) lub (3) 
natury ogólnej (np. znajomość języków obcych).

W  dalszej kolejności przeanalizowano wymagania 
pracodawców wobec kandydatów na controllerów per-
sonalnych dotyczące umiejętności. W  analizowanych 
ogłoszeniach wymogi te były wskazywane o wiele rzadziej 
niż te dotyczące wiedzy. Zidentyfikowano 7 wymagań do-
tyczących umiejętności (tab. 6).

Praktycznie w  każdym z  analizowanych ogłoszeń wy-
magane były umiejętności analityczne. Pracodawcy cenili 
umiejętności związane z analizą danych i formułowaniem 
wniosków, a  także umiejętności pracy w  systemie ERP5 
(ang. Enterprise Resource Planning) oraz z  zakresu IT 
i  bardzo dobrej organizacji pracy. Najmniej wśród pra-
codawców uznane były umiejętności komunikacyjne 
i współpracy. 

Analizie podlegały także wymagane w analizowanych 
ogłoszeniach postawy. Zidentyfikowano jedynie 2 wyma-
gania (tab. 7). 

Najczęściej poszukiwana postawa dotyczyła samodziel-
ności w działaniu, najmniej zaś poszukiwano kandydatów, 
którzy cechują się „zacięciem humanistycznym”. W  tym 
ostatnim przypadku pracodawca jednak nie doprecyzo-
wał, co miał dokładnie na myśli.

Z   analizy danych wynika, że na stanowiskach zwią-
zanych z  controllingiem w  wymiarze ogólnym (a  więc 
odnoszącym się do działalności całej organizacji) zadania 
z zakresu funkcji personalnej dotyczą wyłącznie budżeto-
wania kosztów wynagrodzeń oraz ich analizy. 

Dalej skupiono się już tylko na ogłoszeniach o pracę 
dla controllerów personalnych. Zidentyfikowano 9  wy-
magań dotyczących wiedzy na stanowiskach z  zakresu 
controllingu personalnego. Zostały one przedstawione 
w tabeli 5. 

Pracodawcy wymagali głównie wiedzy wynikającej 
z  doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia wyż-
szego. W każdym z analizowanych ogłoszeń o pracę było 
wskazanie na posiadane wykształcenie wyższe, bez dopre-
cyzowania, czy chodzi o studia licencjackie czy magister-
skie. W   przypadku kierunków wykształcenia były dwie 
grupy dokładnych wskazań: jedna część ogłoszeń kładła 
nacisk na wykształcenie ekonomiczne z zakresu finansów 
i  rachunkowości (19 ogłoszeń), druga grupa –  na wy-
kształcenie wyższe dotyczące zarządzania i  zarządzania 
zasobami ludzkimi (22 ogłoszenia). W  zdecydowanej 
mniejszości było wymaganie wykształcenia wyższego 
z  zakresu matematyki (1  ogłoszenie) czy ekonometrii 
(1 ogłoszenie).

Pracodawcy odnosili się także do wymaganego 
doświadczenia zawodowego. Średnie wymagane do-
świadczenie zawodowe to 4 lata. W większości ogłoszeń 
o pracę brakowało doprecyzowania, o  jakie konkretnie 
doświadczenie chodzi, czy w  ogóle o  doświadczenie 
zawodowe, czy na podobnym stanowisku związanym 
z  controllingiem/controllingiem personalnym. Nie 
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Kolejnym analizowanym obszarem były zadania, jakie 
mają być wykonywane na stanowiskach z zakresu contro-
llingu personalnego. Zidentyfikowano 15 różnych zadań 
w różnych obszarach funkcji personalnej (tab. 8). 

Choć zadania controllingu personalnego mogą do-
tyczyć każdego obszaru z  zakresu funkcji personalnej, 
to tabela 8  zdaje się tego nie potwierdzać. Najczęściej 

zadania te związane są  z  obszarem wynagrodzeń oraz 
efektywności pracowniczej. Sądząc po częstotliwości wy-
stępowania, najważniejszym zadaniem na analizowanych 
stanowiskach jest budżetowanie, w  tym kontrolowanie 
kosztów pracy. Koszty pracy w tej grupie ogłoszeń o pra-
cę nie są  ograniczone wyłącznie do kosztów wynagro-
dzeń (a więc jest inaczej niż było to w przypadku zadań 

Tabela 6. Wymagania dotyczące umiejętności w analizowanych ogłoszeniach o pracę

Lp. Wymagania dotyczące umiejętności Liczba ogłoszeń o pracę

1 umiejętności analityczne 41

2 umiejętności formułowania wniosków 23

3 umiejętność pracy w systemie ERP 21

4 umiejętności z zakresu IT 20

5 umiejętności dobrej organizacji pracy 19

6 umiejętności komunikacyjne/komunikatywność4 9

7 umiejętności współpracy 1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Wymagania dotyczące postaw w analizowanych ogłoszeniach o pracę

Lp. Wymagania dotyczące postaw Liczba ogłoszeń o pracę

1 samodzielność w działaniu 21

2 „zacięcie humanistyczne” 1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8. Realizowane zadania w analizowanych ogłoszeniach o pracę

Lp. Zadania Liczba ogłoszeń o pracę

1 budżetowanie, w tym kontrolowanie kosztów pracy 43

2 pomiar, interpretacja i analiza wskaźników z zakresu HR 39

3 pomiar, interpretacja i analiza efektywności działań personalnych i efektywności pracowniczej 31

4 raportowanie bieżących działań HR i stanu zasobów ludzkich do najwyższego kierownictwa 29

5 analiza i ocena inwestycji w kapitał ludzki 27

6 wyliczanie rezerw (np. urlopowych, premiowych) 27

7
przygotowywanie planów zatrudnienia i prognoz personalnych w oparciu o modele 
predykcyjne, w tym współkształtowanie poziomu i struktury poziomu zatrudnienia 
pracowników

23

8 realizacja badań dotyczących m.in. zaangażowania i satysfakcji pracowników 19

9 współpraca z działami: HR, finansowym, controllingu oraz z HR business partnerem 13

10 współtworzenie efektywnych systemów wynagradzania pracowników 11

11 wsparcie w optymalizacji zzl, w tym budowanie narzędzi optymalizujących proces HR 10

12 monitorowanie trendów rynkowych w zakresie funkcji personalnej 9

13 śledzenie dobrych praktyk z zakresu HR oraz ich późniejsza prezentacja w organizacji 8

14 współtworzenie strategii personalnej 8

15 „współtworzenie wartości dla zzl”6 3

Źródło: opracowanie własne
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z  zakresu controllingu w  wymiarze ogólnym). Ponadto 
można odnieść wrażenie, że współpraca z innymi działa-
mi (w tym z samym działem HR) nie jest priorytetowym 
zadaniem controllerów personalnych (takie wskazanie 
znalazło się w mniej niż w połowie analizowanych ogło-
szeń). Dodatkowo w  analizowanych zadaniach nie było 
innego (niż odniesienie do budżetu kosztów pracy i ana-
lizy wskaźnikowej) uszczegółowienia narzędzi z zakresu 
controllingu personalnego.

Dyskusja wyników badań

P ostawiono trzy pytania badawcze: (1) jakie są wymo-
gi kompetencyjne pracodawców na rynku pracy dla 

controllerów personalnych? (2) jakie zadania związane są 
z pracą na tym stanowisku? oraz (3) czy na stanowiskach 
dotyczących controllingu w wymiarze ogólnym są wpisa-
ne zadania dotyczące funkcji personalnej?

Odpowiadając na pierwsze z nich, można stwierdzić, że 
pracodawcy oczekują od kandydatów kompetencji opar-
tych głównie na wiedzy z zakresu controllingu, finansów 
i zarządzania ludźmi oraz wiedzy praktycznej, wynikają-
cej z doświadczenia zawodowego. Dodatkowo pracodaw-
cy poszukują controllerów personalnych cechujących się 
pewnymi postawami, które można uznać za takie, które 
mogą pojawić się jako wymóg na praktycznie każdym 
stanowisku. W zdecydowanej mniejszości od kandydatów 
wymagane były natomiast kompetencje społeczne. 

Drugie pytanie badawcze dotyczyło zadań związanych 
z pracą na tym stanowisku. Relatywnie małe zróżnicowa-
ne zadań dla controllerów personalnych i  ich ogranicze-
nie do jedynie wybranych obszarów funkcji personalnej 
może wynikać z faktu, że w organizacjach nie wie się, że 
instrumenty z  zakresu controllingu personalnego mogą 
być stosowane do całej funkcji personalnej, a on sam nie 
jest ograniczony głównie do budżetu kosztów wynagro-
dzeń/kosztów pracy i analizy wskaźnikowej. 

Odpowiadając na trzecie pytanie badawcze, doty-
czące zadań związanych z controllingiem personalnym, 
realizowanych przez controllerów w wymiarze ogólnym, 
można stwierdzić, że nie zawierają one zbyt wielu od-
niesień do funkcji personalnej. Zastanawiające jest więc 
to, czy wyniki niniejszej analizy mogą być przesłanką do 
postawienia pytania o to, czy w Polsce nie wykształciła 
się „kultura” do wykorzystywania dorobku controllingu 
do funkcji personalnej, a sam rynek pracy nie reaguje na 
trendy w obszarze HR? 

Otoczenie rynkowe dla controllingu personalnego wy-
daje się być sprzyjające. Dlatego można podejrzewać, że 
raczej nie ulegnie zahamowaniu rozwój tego rodzaju con-
trollingu funkcjonalnego i nastąpi jego dalsza integracja 
z polityką kadrową oraz polityką ekonomiczną organiza-
cji [integracja ta, jak wskazuje M. Nowak (2008, s. 16), jest 
jednym z zadań controllingu personalnego]. W związku 
z  czym można przypuszczać, że rosnąć będzie zapotrze-
bowanie na specjalistów z  tego zakresu. Stwierdzenie to 
zdaje się być jednak w opozycji do faktu, zaobserowanego 
podczas realizacji opisywanych badań – stricte było mało 
ogłoszeń o pracę7 dotyczących controllingu personalnego. 

Podczas analizy wyłoniły się wątpliwości, które w przy-
szłości mogą stać się pytaniami badawczymi, a mianowicie: 
czy zadania z obszaru controllingu personalnego są wpisa-
ne w obowiązki innych pracowników, np. z działów HR? 
Na ile wymagania kompetencyjne pracodawców są spójne 
z charakterystyką pracy w tym zawodzie? By odpowiedzieć 
na te pytania, być może należałoby sięgnąć „w głąb” rozwią-
zań organizacyjnych i za źródło danych badawczych przy-
jąć, na przykład, opisy stanowiskowe, będące odniesieniem 
między innymi do tego, czym w rzeczywistości zajmują się 
controllerzy personalni w  organizacjach. W  dalszym kro-
ku rozpoznawania naukowego controllingu personalnego 
konieczne może wydać się badanie wymogów kompeten-
cyjnych w porówaniu nie tylko z tym, co jest postulowane 
w literaturze i/lub czego się uczy przyszłych controllerów, 
ale także w porównaniu do innych krajów z większą „trady-
cją controllingową” (np. Niemiec czy USA).

Wyniki zawarte w opracowaniu mogą zostać wykorzy-
stane przez szerokie grono odbiorców. Artykuł może być 
przydatny dla:

• pracodawców – np. w zakresie zwiększenia zaintereso-
wania controllingiem personalnym w organizacjach;

• pracowników i  kandydatów na controllerów perso-
nalnych – np. w zakresie uświadomienia sobie i naby-
cia kompetencji poszukiwanych przez pracodawców;

• jednostek edukacyjnych kształcących controllerów 
personalnych – np. w zakresie kształcenia osób o ta-
kich kompetencjach, które będą dopasowane do po-
trzeb/wymagań rynku pracy oraz jego aktualnych 
trendów. 

Mimo dołożonej należytej staranności przez autorkę 
i  przyjęcia przez nią opisanych wcześniej określonych 
zasad postępowania badawczego, badania posiadają ogra-
niczenia. Przede wszystkim wynikają one z  charakteru 
ogłoszeń o pracę jako źródła danych badawczych. Na ich 
podstawie nie jest możliwe rozpoznanie wszystkich zadań 
oraz wymagań kompetencyjnych stawianych przez praco-
dawcę (głównie przez ich względnie krótką formę i różną 
szczegółowość zawartych tam informacji)8. Ogłoszenia 
o  pracę niekoniecznie muszą odzwierciedlać opisy stano-
wiskowe, a przez to nie do końca dane ogłoszenia o pracy 
mogą odwzorywywać faktyczne stanowisko. Ponadto 
w analizach nie zostały uwzględnione te wakaty, na których 
dobór jest przeprowadzany w formie rekrutacji wewnętrz-
nej. Ogłoszenia o  pracę zawierają głównie te informacje, 
które są najbardziej istotne z punktu widzenia doboru pra-
cowników – przedstawiają więc obraz kandydata idealnego 
(Rafaeli, Oliver, 1998, s.  342–345; Faberman, Kudlyak, 
2016, s. 1–4). Dodatkowo autorka nie korzystała z innych, 
niż grupowanie danych, miar statystycznych.

Podsumowanie

W  artykule zaprezentowano wyniki analizy wymagań 
kompetencyjnych i zadań realizowanych na stano-

wisku związanym z  controllingiem personalnym. Doko-
nano także specyfikacji zadań na stanowiskach związa-
nych z controllingiem w wymiarze ogólnym. W badaniu 
wykorzystano analizę treści ogłoszeń o pracę. 
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Z  badań wynika między innymi, że nie ma zbyt wielu 
ogłoszeń o pracę dla controllerów personalnych na polskim 
rynku pracy. Wniosek ten wyciągnięto, bazując na odnale-
zionej liczbie ogłoszeń o pracę dla specjalistów na tym stano-
wisku. Natomiast analizując wymaganą wiedzę w obszarze 
wymaganego stanowiska, można dostrzec pewną dwutoro-
wość. Od kandydatów wymagano wykształcenia wyższego 
albo nakierunkowanego stricte na obszar finansowo-ekono-
miczny, albo na zarządczy, głównie w obszarze HR.

Opisane w opracowaniu wyniki dociekań badawczych 
mogą być między innymi podstawą do stworzenia opisu 
stanowisk pracy wszędzie tam, gdzie planuje się wprowa-
dzić do struktury organizacyjnej stanowiska zajmujące się 
controllingiem personalnym. Dalsze profilowanie kompe-
tencyjne controllera personalnego może być też podstawą 
do tworzenia programów rozwojowych i  szkoleniowych 
dla tych specjalistów. Wnioski płynące z badań ogłoszeń 
o  pracę być może pomogą nie tylko lepiej profilować 
stanowiska controllerów personalnych, ale przede wszyst-
kim zrozumieć, jak controlling personalny jest rozumiany 
w organizacjach. Jednocześnie wnioski z analizy zrodziły 
dalsze wątpliwości i pytania oraz uwidoczniły możliwości 
kontynuowania badań nad controllingiem personalnym, 
zwłaszcza w obszarze narzędziowym.

dr Lena Grzesiak
Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0001-5078-1675
e-mail: lena.grzesiak@uni.lodz.pl

Przypisy

1) Kodyfikacja zebranego materiału nastąpiła poprzez wprowa-
dzenie informacji z  każdego analizowanego ogłoszenia do 
arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Excel). Informacje te wpi-
sywano z podziałem na obszary: wymagania kompetencyjne 
oraz realizowane zadania.

2) Autorka dokonywała klasyfikacji organizacji ze względu na 
pochodzenie kapitału na podstawie informacji i  dokumen-
tów (jak np. sprawozdania finansowe czy statut) danej orga-
nizacji, znalezionych na ich stronach internetowych. W  sy-
tuacji kiedy kapitał nie był w 100% zagraniczny bądź polski, 
autorka zaliczała organizację do tej kategorii kapitału, który 
w jej przypadku przeważał. 

3) Mimo że w  wyszukanych ogłoszeniach napotkano na róż-
ne nazewnictwo stanowisk, to we wszystkich poszukiwano 
podobnego profilu kompetencyjnego kandydatów, stąd od-
stąpiono od rozdzielenia analizy przez pryzmat nazw tych 
stanowisk.

4) W czterech ogłoszeniach o pracę, równolegle obok umiejęt-
ności komunikacyjnych, było wskazanie na komunikatyw-
ność. Jednak, zdaniem autorki, na potrzeby opracowania, 
można traktować je synonimicznie.

5) Najczęściej było to wskazanie na SAP.
6) W  trzech ogłoszeniach o  pracę pojawiło się sformułowanie 

„współtworzenie wartości dla zzl”. Pracodawcy nie sformuło-
wali, co dokładnie mają na myśli. 

7) Fakt, że znaleziono mało ogłoszeń o  pracę dla controllerów 
personalnych, niekoniecznie musi być podstawą, aby sądzić, że 
rola controllingu personalnego nie jest w pełni uświadomiona 
w organizacjach. Obowiązki z zakresu controllingu personal-
nego mogą wykonywać osoby, których stanowiska nie są zwią-
zane wprost z omawianym obszarem. Aby móc jednoznacznie 
to stwierdzić, należałoby sprawdzić, czy obowiązki z zakresu 
controllingu personalnego są „wpisane” w inne stanowiska.

8) Dla porównania: najkrótsze ogłoszenia odnosiło się do 4 wy-
magań kompetencyjnych i  3  zadań, natomiast najdłuższe 

– odpowiednio do 17 i 9.
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Labour Market Analysis for Personnel 
Controllers in Poland

Summary

The author has focused the research attention on the sit-
uation on the labour market for personnel controllers in 
Poland. The source of research data were job advertise-
ments found for personnel controllers and for control-
lers (general). The author has analysed them in terms of 
competency requirements and the performed tasks. The 
source of research data were job advertisements – a form 
of reporting demand on the labour market, but also 
expressing certain expectations of employers towards 
job candidates. Finally, 147 advertisements related to 
controlling (general) and 43 announcements regarding 
personnel controlling have been analysed.
Employers emphasise the importance of theoretical and 
practical knowledge, requiring both education and profes-
sional experience from candidates. Tasks for personnel con-
trollers are limited to selected areas of the personnel function. 
When it comes to tasks of controllers (general), they are lim-
ited only to the analysis and budgeting of remuneration costs. 

Keywords

personnel controlling, labour market for personnel con-
trollers, qualitative research, analysis of job ads
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