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Budżetowanie kosztów pracy  

jako narzędzie controllingu personalnego 

LENA GRZESIAK 

Streszczenie 

Współcześnie specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi zyskali miano partnera biznesowego. Rola ta 

wymaga jednak dobrej znajomości jednostki, by móc nie tylko współtworzyć strategiczne rozwiązania 

dla pracowników, ale i współuczestniczyć w optymalizacji kosztów pracy. Jedną z możliwości w tym 

zakresie jest wykorzystanie controllingu personalnego, czyli zaadaptowanego dla funkcji personalnej 

controllingu. Artykuł dotyczy interdyscyplinarnej i złożonej problematyki z obszaru zarządzania zasoba-

mi ludzkimi i  rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie budżetowania kosztów pracy (inaczej 

to koszty personalne) w kontekście controllingu personalnego, poprzez ukazanie jego istoty oraz kosztów 

pracy, a także określenie relacji między komórką zajmującą się controllingiem personalnym a komórką 

zarządzania zasobami ludzkimi. Wnioski wyciągnięte na podstawie krytycznego przeglądu literatury są 

próbą oceny przydatności budżetowania kosztów personalnych w zarządzaniu oraz zbierają wiedzę na 

temat budżetowania kosztów pracy. Artykuł może być wskazówką dla badaczy, praktyków oraz dla 

studentów kierunków ekonomicznych. Zdaniem autorki, budżetowanie kosztów personalnych może mieć 

kluczowe znaczenie w ich kontrolowaniu. 

Słowa kluczowe: koszty pracy, controlling personalny, budżetowanie. 

Abstract 

Labour cost budgeting as a tool of personal controlling 

Contemporary human resource management specialists have the status of business partners. This role 

requires sufficient knowledge of the organisation, necessary for the specialists to contribute to the devel-

opment of strategic solutions and cost optimization through, for instance, personal controlling, i.e. con-

trolling adapted to handle the HRM function. The personnel controlling concept comes with a variety of 

tools, one of which is the labour cost budgeting. This interdisciplinary article presents the complex matter 

of human resource management in the context of personnel controlling. In particular, it provides an in-

sight into the nature of personnel controlling and labour costs, and describes how personnel controlling 

units and HRM units are related to each other. Based on a critical review of the literature (mainly interna-

tional), the article integrates the knowledge of personnel cost budgeting and attempts to evaluate its use-

fulness for management purposes. Its conclusions can be used as reference by researchers and practition-

ers (mainly heads of the personnel function and personnel controlling), as well as by economics students. 

In the author’s opinion, personnel cost budgeting can be a key tool allowing an organisation to control 

these costs and consequently improving the effectiveness of organisational management. 

Keywords: labour costs, personal  controlling, budgeting. 
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Wprowadzenie 
 

Poprzez przejęcie zadań zorientowanych na koordynację planowania, sterowania i kon-

troli w zarządzaniu zasobami ludzkimi, controlling personalny pomaga kontrolować 

koszty pracy. Umożliwia on podejście sytuacyjne odnoszące się do funkcji personalnej 

(Wunderer, 1989, s. 137), co może przyczynić się do zwiększenia efektywności w za-

rządzaniu zasobami ludzkimi (efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników 

i obniżenie kosztów zatrudnienia) głównie poprzez optymalizację zatrudnienia (np. do-

pasowanie liczby zatrudnionych do potrzeb jednostki). To szczególnie ważna uwaga, 

ponieważ koszty personalne (głównie koszty wynagrodzeń) stanowią większość kosz-

tów operacyjnych każdej jednostki, niezależnie od wielkości czy branży. 

Jedną z możliwości oferowanych przez controlling personalny jest budżetowanie 

kosztów pracy. Polega ono na ilościowym wyrażeniu planów związanych z realizacją 

funkcji personalnej. Po upływie danego okresu budżetowego (tj. miesiąca, kwartału, 

roku) następuje porównywanie wartości planowanych z wartościami osiągniętymi. 

Dokładna analiza między planem a jego wykonaniem pozwala na określenie przyczyn 

powstania odchyleń oraz wskazanie poprawnych rozwiązań. Późniejsze raportowa-

nie na potrzeby zarządu i menedżerów zawiera dokładny opis zaistniałych zdarzeń 

i odchyleń, wraz z określeniem przyczyn ich pojawienia oraz określeniem ośrodków 

odpowiedzialności. Zdaniem J. Wagonera (2012, s. 11) budżetowanie kosztów pracy 

jest kluczowe dla skutecznego zarządzania jednostką, ponieważ zachęca do kontroli 

kosztów pracy.  

Controlling personalny zdaje się być popularnym tematem w polskiej literaturze, co 

potwierdzać mogą liczne publikacje, np. P. Antoszak, P.J. Glińska (2014), J. Bernais, 

J. Ingram (2005), M. Foremna-Pilarska (2017), E. Janczyk-Strzała (2013), A. Kuźniarska, 

M. Stuss (2016), M. Kowalczyk, (2015), J. Laskowska (2011), M. Nowak (2004, 2007, 

2008a, 2008b), S. Olech (2009), A. Paździor, M. Paździor (2016), Z. Sekuła (1999), 

A. Sikorski (2001), M. Sztorc (2008), K. Zadros (2012), P. Zając (2006). Wydaje się, 

że budżetowanie kosztów pracy nie jest jednak chętnie poruszane przez polskich bada-

czy. Niniejsze opracowanie ma za zadanie wypełnić tę lukę. 

Celem artykułu jest przedstawienie budżetowania kosztów pracy w kontekście con-

trollingu personalnego. Cel ten został uszczegółowiony poprzez ukazanie jego istoty 

oraz kosztów pracy, a także określenie relacji między controllingiem personalnym 

a komórką zarządzania zasobami ludzkimi. Na podstawie krytycznego przeglądu lite-

ratury wyciągnięto wnioski dotyczące budżetowania kosztów pracy. Opracowanie 

składa się z czterech części, poprzedzonych wprowadzeniem. W pierwszej z nich 

przedstawiono specyfikę kosztów personalnych. Następnie opisano specyfikę control-

lingu, controllingu personalnego i budżetowania kosztów pracy. Opracowanie kończą 

podsumowanie i wnioski. 
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1. Koszty personalne – krytyczna zmienna  

w zarządzaniu jednostką 
 

Działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization) 

przyczyniła się do popularyzacji pojęcia kosztów pracy (Spoz, 2017, s. 42). Dla ich 

określenia stosowane są różne sformułowania: koszty osobowe, koszty zatrudnienia, 

koszty siły roboczej, koszty czynnika ludzkiego (Kowalska, 2015, s. 220). Wynikają 

one z różnych sposobów definiowania kosztów pracy (Spoz, 2017, s. 42) przez różnych 

autorów, akty prawne i organy statystyczne.  

W tradycyjnym ujęciu koszty pracy to koszty wynagrodzeń pracowników oraz na-

rzutów na wynagrodzenia, czyli części składek ubezpieczeniowych, finansowanych 

przez pracodawcę. Już F. Leitner blisko wiek temu (w 1925 r.) zauważył, że koszty 

pracy to nie tylko wynagrodzenia, ale też inne świadczenia związane z zatrudnieniem 

i zarządzaniem personelem (Furmańska-Maruszak, 2008, s. 23). Na grunt polski tema-

tykę kosztów pracy przeniósł H. Halama (Spoz, 2017, s. 43). W jego ujęciu kosztami 

pracy były nie tylko koszty wynagrodzeń pracowników i świadczeń bezpośrednich na 

ich rzecz, ale także koszty świadczeń pośrednich oraz stworzenie i utrzymanie działu 

personalnego (Spoz, 2017, s. 43–44).  

Główny Urząd Statystyczny (GUS) określa koszty pracy jako „sumę wynagrodzeń 

(brutto) i pozostałych wydatków, w tym także składek na ubezpieczenia społeczne, 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poniesionych 

przez pracodawcę w celu pozyskania, utrzymania, przekwalifikowania i doskonalenia 

kadr”1. Natomiast Eurostat do kosztów pracy wlicza, oprócz kosztów wynagrodzeń 

(w pieniądzu i w naturze), także składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, 

koszty szkolenia zawodowego oraz koszty związane z rekrutacją i pracą pracowników 

(np. wydatki na odzież roboczą) oraz podatki od wynagrodzeń traktowane jako koszty 

pracy i pomniejszone o wszelkie otrzymane subsydia (Płace i koszty pracy, 2017). 

Z kolei Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze” 

definiuje koszty pracy jako wypadkową: 

• krótkoterminowych świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia i składki na ubez-

pieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe, świadczenia niepieniężne dla 

obecnych pracowników, wypłaty z zysku i inne); 

• świadczeń po ustaniu stosunku pracy (świadczenia emerytalne i inne świadczenia); 

• innych długoterminowych świadczeń pracowniczych (długoterminowe płatne nie-

obecności, nagrody jubileuszowe, długoterminowe renty inwalidzkie); 

• świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy. 
 

Koszty pracy są to więc koszty ponoszone przez jednostkę na zatrudnianie i rozwój 

personelu, jak np.: 

                                                      
1 https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/156, 

pojecie.html (dostęp 10.12.2017). 
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• wynagrodzenia i świadczenia bezpośrednie dla pracowników; 

• koszty zarządzania personelem firmy (związane z rekrutacją i selekcją kandydatów do 

zatrudnienia, szkoleniami, doskonaleniem kwalifikacji i ocenianiem pracowników); 

• koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP); 

• koszty związane z funkcjonowaniem działu personalnego (koszty operacyjne działu 

personalnego). 
 

Koszty personalne w dużej mierze determinowane są wymogami zawartymi w usta-

wie Kodeks pracy (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141, z późn. zm.) i w mniejszym stopniu 

w prawie cywilnym. Dlatego część kosztów związana z zatrudnieniem ma charakter 

obligatoryjny (związany chociażby z wypłatą wynagrodzeń i spełnieniem wymogów 

formalnych odnoszących się do zatrudnienia), pozostała – dobrowolny, w pełni zależny 

od pracodawcy i przyjętego sposobu zarządzania zasobami ludzkimi (np. ilość środków 

przeznaczonych na nieobligatoryjne szkolenia pracowników). 

Koszty pracy zależeć więc będą od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. 

Oprócz uwarunkowań prawnych do zewnętrznych czynników należy sytuacja na rynku 

pracy i sytuacja gospodarcza danego kraju, uwarunkowania społeczno-kulturowe, czy 

postęp techniczny. Czynniki wewnętrzne zależne będą natomiast od charakteru prowa-

dzonej działalności, wewnętrznych uregulowań jednostki, liczby osób pracujących na 

umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych. Część z tych czynników z obu grup 

będzie miała charakter decyzyjny, tj. takie, na które jednostka będzie miała wpływ, 

pozostała część – pozadecyzyjny (Kowalska, 2015, s. 226).  

Koszty pracy stanowią znaczącą część wszystkich kosztów każdej jednostki, ale są 

przynajmniej dwa powody, dla których nie można wobec nich zastosować zasad opty-

malizacji, tak jak w przypadku innych kosztów (Krajewska, Krajewski, 2015, s. 12). 

Po pierwsze: koszty pracy podlegają częściowym regulacjom ze strony państwa, po 

drugie: pracownicy są „mało sterowalnym” kosztem. Bardzo często jednostki, szukając 

możliwości redukcji kosztów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ograni-

czają się po prostu do zmniejszenia zatrudnienia (wśród wielu jednostek obserwuje się 

przesadną skłonność do unikania ponoszenia kosztów personalnych). Optymalizacja 

i wcześniejsze zaplanowanie kosztów personalnych często przegrywa z szybszą i ła-

twiejszą dla pracodawcy możliwością ich zredukowania poprzez zmniejszenie stanu 

zatrudnienia, zmniejszenie wynagrodzenia, czy likwidację świadczeń dodatkowych. 

W jednostkach brakuje zarządzania kosztami pracy rozumianego jako „kształtowanie 

kosztów pracy ukierunkowane na poprawę wyników finansowych i wzrost wartości 

przedsiębiorstwa” (Rubik, 2015, s. 412). 

Do optymalizacji kosztów pracy można wykorzystać controlling personalny i jeden 

z jego głównych instrumentów – budżet kosztów personalnych, który zaadaptowany 

do warunków zarządzania zasobami ludzkimi, może zwiększyć transparentność pono-

szonych przez jednostkę kosztów pracy. Znajomość ich struktury daje możliwość ich 

racjonalizacji i lepszej alokacji, dzięki czemu możliwe jest ich zmniejszenie, bez ko-

nieczności zwolnień pracowników czy rezygnacji ze świadczeń dodatkowych. 
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2. Controlling – system kierowania jednostką 
 

Podejść do controllingu jest wiele. W różnych publikacjach na temat controllingu for-

mułowane są różne opinie dotyczące jego istoty, zakresu i metod, co potwierdza, że 

koncepcja controllingu nie jest jednoznacznie interpretowana2. Nawet pracownicy na-

ukowi zajmujący się rachunkowością w Polsce różnie podchodzą do controllingu oraz 

jego związków z rachunkowością zarządczą (Szychta, Dobroszek, 2017). Wielość 

określeń jest odbiciem różnych sposobów definiowania controllingu: system zarządza-

nia, podsystem zarządzania, metoda zarządzania, narzędzie zarządzania, model zarzą-

dzania, ponadfunkcyjny instrument zarządzania, element systemu zarządzania, system 

wspomagania kierownictwa, proces sterowania, system koordynacji. 

Choć nazwa controlling pochodzi od angielskiego słowa to control, to jednak nie 

jest on pojęciem tożsamym z kontrolą (Preißner, 2005, s. 3–10). Kontrola ukierunko-

wana ona jest na przeszłość, stwierdza błąd i znajduje jego przyczynę (Wunderer, 1989, 

s. 247, 255). Controlling to pojęcie szersze od kontroli, ponieważ współtworzy on sys-

tem informacji, bez typowo „mechanicznej” funkcji porównywania wielkości pożąda-

nej z osiągniętą; controlling nie jest przeglądem funkcji zarządzania zasobami ludzkimi 

(Dlugošová, 2013). 

W zależności od poziomu zarządzania wyróżnić można controlling operacyjny oraz 

strategiczny (Schweitzer, Friedl, 1992).  

Oparty na otoczeniu wewnętrznym jednostki controlling operacyjny ma zapewnić 

realizację bieżących celów. Dzięki krótkiemu horyzontowi czasowemu dysponuje danymi 

o dużej precyzji, w przeciwieństwie do controllingu strategicznego, który obejmuje 

długi, często nieograniczony horyzont czasu. Controlling strategiczny uwzględnia 

zewnętrzne uwarunkowania jednostki i proponuje najlepszą w danych okoliczno-

ściach strategię. Zarówno controlling operacyjny, jak i strategiczny, choć mają różne 

cele i zadania, umożliwiają wczesne konstruowanie rozwiązań prowadzących 

w dłuższym okresie do powstania kosztów personalnych (Coenenberg, 2004). Nasta-

wiony na otoczenie wewnętrzne jednostki i pełne wykorzystanie istniejących zaso-

bów controlling operacyjny wspomaga podejmowanie decyzji krótkookresowych, 

podczas gdy controlling strategiczny raczej wspiera osiąganie celów długofalowych 

(Zámečník, Zeman, 2007). 

Obiektami sterowania w controllingu są nie tylko zasoby, produkty, usługi i pro-

jekty, ale także obszary funkcjonalne, np. marketing, logistyka (Heigl, 1989). Zada-

niami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zajmuje się controlling personalny, 

który jest zintegrowany z ogólnym systemem controllingu jednostki. Łączy on politykę 

personalną i politykę finansową jednostki, zachowując przy tym podstawowe założenia 

controllingu ogólnego (Horváth, 2002).  

 

                                                      
2 Według stanowiska Stowarzyszenia Księgowych w Polsce controlling i rachunkowość zarządcza są 

traktowane synonimicznie. Zob. więcej Sobańska i in. (2010). 
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3. Controlling personalny – controlling  

dla funkcji personalnej 
 

Na controlling personalny stosowane są różne nazwy: controlling zasobów ludzkich, 

controlling HR, rachunkowość zarządcza w zarządzaniu zasobami ludzkimi, control-

ling w dziale zasobów ludzkich, controlling kapitału intelektualnego (Hofman, 2011, 

s. 82). Controlling personalny jest przełożeniem koncepcji controllingu na obszar za-

rządzania zasobami ludzkimi (Dittrich, 2009) (rys. 1). 

 

Rysunek 1. Powiązanie controllingu i zarządzania zasobami ludzkimi 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Controlling personalny jest częścią controllingu oraz zarządzania zasobami ludz-

kimi, które wspiera, służąc zapewnieniu lepszej i dokładniejszej informacji. Control-

ling personalny pozwala na planowanie ścieżek kariery pracowników i kontrolę kosz-

tów związanych z zatrudnieniem. Dzięki temu jest on pomocny w podejmowaniu de-

cyzji dotyczących efektywniejszej realizacji funkcji personalnej. Controlling perso-

nalny spełnia więc dwie główne funkcje: informacyjną oraz sterującą. Dla podkreślenia 

tego faktu controlling personalny nazwany został narzędziem zarządzania zasobami 

pracy (Paździor, Paździor, 2016, s. 367). 

Controlling personalny koncentruje się na potencjale wszystkich pracowników 

(Wunderer, 1989, s. 246) i z tym też związane są jego główne zadania (Klempien, 2017; 

Gmür, Peterhoff, 2005, s. 243): 

• analizy konfrontujące koszty pracy z kosztami zlecania usług na zewnątrz (analizy 

typu make or buy), 

• doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, 

• due dilligence w zakresie funkcji personalnej, 

• kontrola realizacji wytyczonych planów, 

• koordynacja planowania personalnego z planowaniem na poziomie jednostki, 

• monitorowanie i wyjaśnianie powstałych odchyleń, 

• ocena inwestycji w zasoby ludzkie, 

• przegląd kosztów pracy, 

• raportowanie o stanie zasobów ludzkich, 

• sporządzanie strategicznej karty wyników, 

• sporządzanie bilansu zasobów ludzkich,  

• tworzenie planów i kosztów zatrudnienia, planów doskonalenia i kształcenia kadry. 

Controlling 
Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

Controlling 

personalny 

http://www.grin.com/profile/544231/m-a-b-eng-jan-dittrich
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Zadania controllingu personalnego są zbieżne z ogólnymi zadaniami controllingu 

i są definiowane w ujęciu pasywnym i aktywnym (Janczyk-Strzała, 2013, s. 289). Za-

dania te są przełożeniem orientacji controllingu personalnego na cele, wąskie gardła, 

rynek, klienta, informacje i wartość (Küpper, 1990b, s. 237). 

Controlling personalny przybiera różnorodne formy w poszczególnych jednost-

kach: w zależności od ich wielkości i kultury organizacyjnej. Z uwagi na to, że contro-

lling personalny służy głównie wewnętrznym potrzebom jednostki, występuje 

dowolność w zastosowaniu technik i narzędzi, stopnia szczegółowości, zakresu czy 

formy komunikowania informacji (Vollmuth, 1995). Zatem nie jest on uregulowany 

prawnie3. W zależności od zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań jednostki kie-

rownictwo decyduje, które instrumenty controllingu personalnego, spośród bogatego 

zbioru, wykorzysta. Na wybór narzędzi wpływać mogą następujące czynniki (1) 

wewnętrzne (np. wielkość i cele jednostki, struktura organizacyjna czy styl zarządzania) 

oraz (2) zewnętrzne (np. otoczenie jednostki) (Nowak, 2008a, s. 26–27).  

Celem controllingu personalnego będzie więc efektywniejsze wykorzystanie 

potencjału pracowników i obniżenie kosztów zatrudnienia, głównie poprzez tworzenie 

stanu i struktury zatrudnienia, zarządzania efektywnością pracy, czy rozwijanie kapitału 

ludzkiego, co jest też powiązane ze strategicznymi celami firmy (Dlugošová, 2013). 

Z tego względu wyróżnia się trzy poziomy controllingu personalnego (Olech, 2009): 

• controlling kosztów kapitału ludzkiego, który skupia się na kosztach (strukturze 

i dynamice w różnych przekrojach) związanych z rekrutacją, kształceniem pracow-

ników, ale także ich zatrudnieniem; 

• controlling wydajności kapitału ludzkiego, który zajmuje się badaniem produktyw-

ności (głównie analizą racjonalności i struktury zatrudnienia oraz wykorzystania 

czasu pracy); 

• controlling efektywności kapitału ludzkiego, który korzysta głównie ze wskaźników 

rentowności. 
 

Głównymi instrumentami controllingu personalnego są budżetowanie kosztów pracy 

oraz system wskaźników w obszarze funkcji personalnej (Küpper, 1990a, s. 523–526). 

Rozwój systemu wskaźników w obszarze funkcji personalnej dostarcza podstawy 

do poprawnego budżetowania kosztów pracy (Küpper, 1991, s. 227). Z drugiej strony 

controlling personalny „śledzi” koszty personalne i potem je analizuje, m.in. za pomocą 

wskaźników (Soósová, 2011, s. 97). Pomiędzy tymi instrumentami istnieje więc sprzę-

żenie zwrotne. Dzięki temu, jak wskazuje Wunderer (1989, s. 248), zadania control-

lingu personalnego są, w przeciwieństwie do zadań controllingu kompleksowego, bar-

dziej zorientowane na przyszłość i strategię jednostki.  

                                                      
3 Jak wskazuje Nowak (2008a, s. 18), wydzielenie controllingu personalnego wskazane jest w jednost-

kach, w których m.in. występuje duża liczba osób zatrudnionych, skomplikowana struktura zatrudnienia. 

Wprowadzenie controllingu personalnego w jednostce może być uzasadnione dużą liczbą zatrudnionych, 

dużymi wymogami formalnymi związanymi z kadrą oraz ponoszeniem wysokich kosztów związanych 

z zasobami ludzkimi.  
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4. Budżetowanie kosztów pracy  

- narzędzie zarządzania kosztami pracy 
 

Budżetowanie to złożony proces polegający na tworzeniu budżetu, jego wdrożeniu 

i kontroli wykonania zadań tam zawartych, ujęty na okres planowania (rok, kwartał, 

miesiąc). Poprzez podejście systemowe budżetowanie wymaga podejmowania decyzji 

na wielu szczeblach jednostki. Budżet kosztów pracy uznaje się za szczególny typ bu-

dżetu, ponieważ znajduje się „na styku” controllingu operacyjnego i strategicznego 

(Küpper, 1991, s. 253). Budżet kosztów pracy jest finansową pochodną planowania 

kadrowego jednostki (Nowak, 2008, s. 155) i ilościowym wyrażeniem planów związa-

nych z zarządzaniem zasobami ludzkimi jednostki. Nie jest to jednak przewidywanie 

przyszłości w zakresie funkcji personalnej, ale wyrażenie woli realizacji celów i zadań 

w tym zakresie.  

Koszty personalne dotyczą nie tylko aspektów związanych z zatrudnieniem pra-

cowników i zarządzaniem nimi, ale też z działaniem działu HR jako komórki. Stąd bu-

dżetowanie kosztów personalnych rozpatrywać można dwutorowo: 

• budżetowanie kosztów operacyjnych działu HR (koszty ponoszone przez dział), 

który jest budżetem cząstkowym4 budżetu głównego; 

• budżetowanie kosztów osobowych odnoszące się do pracowników jednostki, które 

będzie dalej opisane w artykule. 
 

Budżetowanie kosztów pracy składa się z etapów (rys. 2). 

Wyznaczenie przez jednostkę celu na najbliższy okres oraz zidentyfikowanie zaso-

bów personalnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz 

dokładne rozpatrzenie wszystkich założeń i wcześniejszych danych, prowadzi do wy-

boru najbardziej optymalnego i realnego budżetu kosztów pracy. Sporządzając budżet 

kosztów personalnych uwzględnić należy ewentualne podwyżki dla pracowników, 

możliwe zmiany prawa, czy planowaną strukturę zatrudnienia na kolejny rok, z uwzględ-

nieniem przyszłych potrzeb (nowe działy, nowe stanowiska czynowe osoby). Realiza-

cja budżetu to nie tylko wykonanie decyzji, jakie zostały wcześniej zatwierdzone w bu-

dżecie w rzeczywistych warunkach, ale też wprowadzenie korekt wstępnych założeń. 

Etap ten poprzedza sporządzenie budżetu kosztów personalnych wraz z zatwierdze-

niem i wskazaniem osób odpowiedzialnych za jego realizację.  

Jednym z ważniejszych etapów budżetowania jest kontrola wykonania budżetu 

kosztów personalnych, polegająca na zestawieniu danych zawartych w budżecie z da-

nymi rzeczywistymi oraz późniejsza analiza odchyleń budżetowych. Systematyczne 

wykrywanie odchyleń oraz ich późniejsza analiza pozwala na podjęcie czynności  

                                                      
4 Budżetowanie kosztów operacyjnych działu HR nie będzie się w istotny sposób różnić od budżetowania 

kosztów innych działów. Uwzględnione zostaną tutaj koszty operacyjne ponoszone przez dział personalny 

(np. amortyzacja urządzeń wykorzystywanych przez dział personalny, zużycie materiałów i energii przez 

ten dział). Uwidoczniona jest tutaj zasada zupełności – budżet główny ujmuje w pełnej wysokości wszystkie 

elementy budżetów cząstkowych, odzwierciedlające różne obszary działalności jednostki.  
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korygujących (Antoszak, Glińska, 2014, s. 18). Odchylenie traktowane jest jako informacja 

zwrotna o zmianach w otoczeniu jednostki, dlatego niedopuszczalne jest ich ukrywanie, 

zwłaszcza tych krytycznych i istotnych dla jednostki. Istnienie odchyleń niekoniecznie 

oznacza tylko, że założone cele nie są osiągnięte, ale że mogły wystąpić zdarzenia 

niezależne od jednostki, błędy i zaniedbania osób przygotowujących budżety albo 

błędy w stawianiu celów i nieumiejętna ocena budżetu.  

 

Rysunek 2. Etapy budżetowania kosztów pracy 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Kontrola wykonania budżetu kosztów pracy dostarcza informacji na temat stopnia 

jego realizacji. Analiza odchyleń wskazuje nie tylko na miejsca, ale też może 

dostarczyć odpowiedzi na pytanie o przyczyny ich powstawania. Dzięki odpowiedniej 

reakcji na wyniki realizacji budżetu kierownictwo jest w stanie podjąć decyzję, co 

należy zmienić w jednostce i w kolejnych budżetach, aby wyniki przyszłych okresów 

były zadowalające.  

Podział na budżety cząstkowe może umożliwić lepszą kontrolę kosztów pracy i ich 

efektywniejsze rozporządzanie. Podstawowymi budżetami składowymi (cząstkowymi) 

budżetu kosztów pracy są budżety kosztów5:  

                                                      
5 Nazwy i sposób ujęcia będą zależeć od jednostki, ponownie: stosowanie controllingu personalnego 

nie jest wymogiem w sensie prawnym. Dobitnie wyrażają to słowa Preißlera (1999, s. 2) „Każdy ma własne 

wyobrażenie o tym, co oznacza i co powinien oznaczać controlling, tylko, że każdy sądzi co innego” oraz 

Zünda „Inne otoczenie przedsiębiorstwa – inna interpretacja definicji controllingu” (Zünd, za: Tyrała, Stęp-

niewski, 2003, s. 48). 

wyznaczenie celu do zrealizowania 

zidentyfikowanie posiadanych zasobów 

rozpatrzenie wszystkich założeń i wcześniejszych danych 

sporządzenie budżetu kosztów pracy 

realizacja budżetu 

kontrola wykonania budżetu 

analiza odchyleń 
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• wynagrodzeń – uwzględnia wynagrodzenia wraz ze wszystkimi jego pochodnymi 

(premie, dodatki, składki ZUS etc.),  

• rekrutacji, 

• BHP, 

• szkoleń, 

• doboru pracowników, 

• oceny pracowników, 

• motywowania pozapieniężnego (Nowak, 2008a, s. 63). 
 

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem dość specyficznym, dlatego poja-

wiają się tu problemy nie takie jak w przypadku budżetowania kosztów innych obsza-

rów funkcjonalnych (Nowak, 2008, s. 157–160). Trudność w budżetowaniu kosztów 

personalnych polega głównie na tym, że pracownicy są „mało sterowalnym” kosztem 

(co wynika głównie z faktu, że bardzo dużo niewiadomych wpływa na faktyczny po-

ziom kosztów pracy; niewiadome te są często niezależne od jednostki). 

Budżetowanie zmusza do jednoznacznego określenia celów dotyczących zarządza-

nia zasobami ludzkimi, co może być bodźcem do efektywniejszego działania. Pozwala 

też na wyodrębnienie tzw. „wąskich gardeł”, czyli tego, co przeszkadza (uniemożliwia) 

osiąganie założonych wcześniej celów. Identyfikacja wąskich gardeł umożliwia opty-

malizację kosztów, gdyż wskazuje miejsca ograniczające wydajność całego systemu. 

Budżetowanie umożliwia racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi, pozwalając na 

efektywne koordynowanie działań, systematyczne wykrywanie odchyleń i podejmo-

wanie czynności korygujących. Pomiar i monitorowanie wszelkich kosztów związa-

nych z obszarem personalnym pozwolić może na obniżenie kosztów pracy. Budżeto-

wanie umożliwia naukę sporządzających budżet, poprzez bazowanie na wcześniej-

szych doświadczeniach. Dlatego coraz częściej w jednostkach sporządza się bazę wnio-

sków z analizy budżetów kosztów personalnych.  

Nie w każdej jednostce występuje budżetowanie kosztów pracy. Jego brak może 

wynikać nie tylko z braku świadomości budżetowej i niechęci do niego spowodowanej 

jego wadami, ale też ze złych doświadczeń w tym zakresie, złej dotychczasowej prak-

tyki budżetowania, dynamicznej sytuacji rynkowej, czy braku szkoleń dla menedżerów 

w tym zakresie. 

Budżet w ujęciu ogólnym stał się przedmiotem krytyki już w połowie lat osiem-

dziesiątych ubiegłego wieku (Kaplan, 1984. s. 95). Przeciwnicy zarzucają, że budżeto-

wanie nie jest potrzebne w sprawnym zarządzaniu. Wartości zawarte w budżecie są 

często uzależnione od zdolności negocjacyjnych osób uczestniczących w spotkaniach 

budżetowych. Ponadto zarzutem stawianym budżetowaniu jest dostarczanie spóźnio-

nych danych oraz generowanie nadmiernej liczby informacji.  

Krytycy6 zarzucają budżetowaniu uciążliwe sztywne procedury, angażujące dużo 

środków i czasu, które ograniczają możliwości reagowania na zmiany obserwowane 

                                                      
6 Więcej na temat ograniczeń budżetowych Ossowski (2008). 
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w otoczeniu jednostki. Ograniczone do wewnętrznych aspektów działalności jednostki 

wielkości budżetowe wpływają na mechaniczne wykonywanie budżetu, przez co nie 

tylko zabijana jest kreatywność pracowników, ale też nie jest w pełni odzwierciedlona 

działalność jednostki. W ostateczności niedostarczana jest informacja o efektywności 

procesów operacyjnych, a marnotrawstwo nie jest identyfikowane.  

Ograniczenia budżetowania są szczególnie dotkliwe dla mniejszych jednostek, 

które, przygotowując budżety, ponoszą zbyt duże nakłady, borykają się z brakiem od-

powiednio przygotowanej do budżetowania kadry. Budżetowaniu nie sprzyja także dy-

namicznie zmieniająca się struktura i profil działalności niektórych jednostek.  

Zdaniem autorki artykułu budżetowanie kosztów pracy ma więcej zalet niż wad. 

Brak wykorzystania tego narzędzia kosztować może o wiele więcej nakładu pracy 

czy wysiłku. Budżet kosztów pracy wpływa na znajomość kosztów pracy, co skutkuje 

ich lepszą alokacją, a w konsekwencji doskonaleniu rozwiązań oraz optymalizacją 

działań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to możliwe poprzez poznanie 

słabych punktów jednostki.  

Zarówno controlling, jak i zarządzanie zasobami ludzkimi mają szeroki zakres kon-

cepcyjny oraz podejście systemowe i procesowe (ujęcie i powiązanie wzajemnych 

wszystkich podstawowych elementów każdej jednostki). Obie dziedziny uwzględniają 

w swojej działalności procesy planowania, sterowania i kontrolowania, mają też istotny 

wkład w przygotowywanie i dostarczanie informacji dla potrzeb decyzyjnych. Połą-

czenie controllingu z funkcją personalną może stać się jednym z czynników warunku-

jących sukces jednostki, gdyż ich wspólnym celem jest tworzenie wartości firmy. 

 

 

Zakończenie 
 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak i controlling personalny, osobno bądź razem, two-

rzą wiele możliwości, które mogą usprawnić działanie jednostki. Przyczyniają się 

do dodawania wartości jednostki w długim okresie oraz umożliwiają optymalizację 

kosztów pracy. Ta ostatnia pozostaje jednym z priorytetów każdej jednostki.  

Koszty pracy to, obok kosztów wynagrodzeń, wszelkie pozapłacowe koszty zwią-

zane z pozyskaniem, utrzymaniem, doskonaleniem i wykorzystaniem zasobów pracy 

(Wiktor, 1991, s. 12). Stanowią one jedną z największych grup kosztów każdej jednostki 

i zmieniają się pod wpływem różnych czynników zależnych od jednostki (np. zmiana 

metod technologicznych, polityka płac przedsiębiorstwa), ale też od czynników nieza-

leżnych od jednostki (np. inflacja, obowiązkowe narzuty na płace, wysokość minimal-

nego wynagrodzenia). Stąd też koszty pracy wymieniane są jako jedna z barier rozwoju 

przedsiębiorstw (Spoz, 2017, s. 53; Kowalski, Zyguła 2008).  

Redukcja kosztów pracy jest trudniejsza niż w przypadku innych kosztów jednostki, 

gdyż dotykają one nie tylko pracodawcę (jednostkę), ale też bezpośrednio pracownika. 

Chcąc zoptymalizować koszty pracy każda jednostka będzie dążyła do innych niż re-

dukcja zatrudnienia rozwiązań. Pomocny w optymalizacji kosztów pracy może wydać 
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się controlling personalny, którego funkcjami są doradzanie, nadzorowanie, koordynacja, 

wnioskowanie rozwiązań i inspirowanie do działania. Służyć on będzie przede wszystkim 

monitorowaniu i efektywnemu koordynowaniu działań procesu zarządzania kapitałem 

ludzkim. Jednym z instrumentów controllingu personalnego jest budżetowanie kosz-

tów pracy. 

Budżetowanie kosztów pracy wymieniane jest jako jedna z metod, które przyczy-

niają się do ich redukcji i optymalizacji (Sojak, 2003, s. 568; Bucior, Zackiewicz, 

2006). Jest jednym z mechanizmów nadzorowania poziomu kosztów, co jest wynikiem 

zapotrzebowania na wiarygodną informację na temat kosztów związanych z zarządza-

niem zasobami ludzkimi i ich wpływu na wynik finansowy. Budżetowanie kosztów 

pracy umożliwia więc nie tylko kontrolowanie i koordynowanie, ale jest także narzę-

dziem motywowania i komunikacji. 

W artykule wykorzystano przegląd literatury przedmiotowej 

Opracowanie nie jest wolne od ograniczeń, które wynikają głównie z przyjętej me-

todyki badawczej oraz ograniczonej literatury na temat budżetowania kosztów pracy. 

Trudno jest wykazać zalety budżetowania kosztów pracy bez odniesienia do praktyki. 

Stąd konieczne jest przeprowadzenie w przyszłości badań empirycznych nad budżeto-

waniem kosztów pracy (artykuł stanowić może podstawę do przeprowadzenia dalszych 

badań w zakresie controllingu personalnego). 

Autorka stwierdza, że budżetowanie kosztów personalnych może mieć kluczowe 

znaczenie w kontrolowaniu kosztów pracy, a w konsekwencji skutecznym zarządzaniu 

jednostką. Przedstawiła też możliwości wykorzystania budżetu kosztów personalnych 

w zarządzaniu jednostką. 
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