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Streszczenie: Kontroling jest narzędziem zarządzania, wspierającym podejmowanie decyzji 10 
menedżerskich. Zajmuje się przewidywaniem przyszłości opartym na szerokiej analizie 11 

zjawisk teraźniejszych, a także weryfikowaniem prawidłowej działalności poszczególnych 12 
komórek (działy, centra, filie) przedsiębiorstwa, zaś przy podejmowaniu decyzji oraz 13 

kierowaniu pozycji konkurencyjnej uwzględnia wymagania rynku (oczekiwania klienta). 14 
Stanowi podstawę dla wprowadzenia budżetowania w przedsiębiorstwie. W praktyce 15 
kontroling nie ogranicza się do zagadnień przygotowania informacji dla potrzeb 16 

rachunkowości zarządczej ale również jest sposobem kontroli i poprawy efektywności 17 
poszczególnych działów i działalności firmy. Właściwie pozycjonowany i wykorzystywany 18 

stanowi również najlepsze narzędzie Zarządu we wdrażaniu przyjętej strategii działania. 19 
Istnieje wiele dostępnych rodzajów kontrolingu, które są powszechnie stosowane. Artykuł 20 
koncentruje się jednak na doświadczeniach praktycznych wynikających z wieloletniej pracy 21 

przy budowie systemów kontrolingu. 22 

Słowa kluczowe: kontroling, zarządzanie, podejmowanie decyzji, budżetowanie, wskaźniki.. 23 

 24 

CONTROLLING DETERMINANT OF COMPANY MANAGEMENT. 25 

Abstract: Controlling is a management tool that supports making managerial decisions. He 26 
deals with predicting the future based on a broad analysis of present phenomena, as well as 27 

verifying the proper operation of individual units (departments, centers, branches) of the 28 
enterprise, while taking decisions and directing competitive position takes into account 29 
market requirements (customer expectations). It is the basis for the introduction of budgeting 30 
in the enterprise. In practice, controlling is not limited to issues of preparing information                31 

for the needs of management accounting but is also a way to control and improve the 32 
efficiency of individual departments and activities of the company. Properly positioned and 33 
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used is also the best tool of the Management Board in implementing the adopted strategy of 1 
operation. There are many types of controlling available that are widely used. However, the 2 
article focuses on practical experience resulting from many years of work in building 3 
controlling systems. 4 

Keywords: controlling, management, decision making, budgeting, indicators.Identyfikacja 5 
kontrolingu 6 

1. Identyfikacja kontrolingu 7 

Kontroling jest narzędziem zarządzania, wspierającym podejmowanie decyzji 8 

menedżerskich. Zajmuje się przewidywaniem przyszłości opartym na szerokiej analizie 9 

zjawisk teraźniejszych, a także weryfikowaniem prawidłowej działalności poszczególnych 10 

komórek (działy, centra, filie) przedsiębiorstwa, zaś przy podejmowaniu decyzji                        11 

oraz kierowaniu pozycji konkurencyjnej uwzględnia wymagania rynku (oczekiwania klienta). 12 

Stanowi podstawę dla wprowadzenia budżetowania w przedsiębiorstwie. 13 

Klasyczna definicja kontrolingu według Roberta N. Anthony'ego (1965) jest jedną 14 

z najpopularniejszych w literaturze biznesowej. Zdefiniował on kontrolę zarządzania jako 15 

„proces, w którym menedżerowie zapewniają, że zasoby są uzyskiwane i wykorzystywane 16 

skutecznie i wydajnie w celu osiągnięcia celów organizacji”. Widział kontrolę zarządzania 17 

jako powiązanie między procesami planowania strategicznego a kontrolą operacyjną, przy 18 

czym procesy te nakładają się na hierarchię organizacyjną, aby wskazać odpowiednie 19 

poziomy zarządzania, na których działają. Kontrolę zarządzania w podejściu Anthony'ego 20 

można postrzegać jako procesy zajmujące się operacjami organizacyjnymi, a głównym celem 21 

jest efektywne i wydajne wykorzystanie zasobów. Skuteczność i wydajność mierzy się 22 

realizacją celów organizacji, a głównym narzędziem pomiaru jest wartość pieniężna oparta na 23 

informacjach księgowych (Anthony and Govindarajan, 2003). 24 

Międzynarodowa Grupa Controllingu (IGC - International Group of Controlling) 25 

platforma instytucji i organizacji, które rozumieją kontroling jako podstawowy element 26 

zrównoważonego zarządzania, przedstawia następującą definicję: Kontrolerzy projektują 27 

i towarzyszą procesowi zarządzania w celu definiowania celów, planowania i kontrolowania, 28 

a zatem ponoszą wspólną odpowiedzialność z zarządem za osiągnięcie celów. To znaczy                   29 

że: 30 

 Kontrolerzy zapewniają przejrzystość wyników biznesowych, finansów, procesów 31 

i strategii, a tym samym przyczyniają się do wyższej efektywności ekonomicznej. 32 

 Kontrolerzy koordynują cele cząstkowe i powiązane plany w sposób całościowy 33 

i organizują system raportowania, który jest zorientowany na przyszłość i obejmuje całe 34 

przedsiębiorstwo. 35 
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 Kontrolerzy moderują i projektują proces kontrolny w celu zdefiniowania celów, 1 

planowania i kontroli zarządzania, tak aby każdy decydent mógł działać zgodnie 2 

z uzgodnionymi celami. 3 

 Kontrolerzy zapewniają menedżerom wszystkie istotne informacje kontrolne. 4 

 Kontrolerzy opracowują i utrzymują system kontroli (Papp and Pajrok 2010). 5 

 6 

W latach 50-tych i 60-tych techniki rachunkowości zarządczej były postrzegane jako 7 

skuteczny sposób koordynacji i kontroli organizacyjnej. W firmach i organizacjach 8 

rachunkowość zarządcza odegrała znaczącą rolę dzięki dyscyplinującym efektom 9 

standardowego rachunku kosztów, analizy wariancji i powiązanych systemów (Anthony 10 

1965). Rosnąca komplikacja (oczekiwania) działań związanych z planowaniem 11 

korporacyjnym spowodowało, że budżety zyskały na znaczeniu i stały się praktycznym 12 

i skutecznym zestawem narzędzi do wdrażania strategii organizacyjnej. Zaobserwowano,               13 

że kontroling finansowy koncentruje się na krótkim okresie strategicznym, hamując 14 

zintegrowane zachowanie między jednostkami biznesowymi, i naraża się na ryzyko powstania 15 

mnóstwa dysfunkcyjnych zachowań (Chapman 2005). 16 

Pojęcie kontrolingu Harold Kerzner określa jako trzyetapowy proces pomiaru postępów 17 

w osiąganiu celu, oceny tego, co pozostaje do zrobienia, oraz podjęcia niezbędnych działań 18 

naprawczych, aby osiągnąć lub przekroczyć cele. Te trzy etapy - pomiar, ocena i korekta -                       19 

są zdefiniowane w następujący sposób: 20 

Pomiar: określanie poprzez formalne i nieformalne raporty stopnia, w jakim poczyniono 21 

postępy w realizacji celów. 22 

Ocena: określenie przyczyny i możliwych sposobów działania w przypadku znacznych 23 

odchyleń od planowanych wyników. 24 

Korekta: podejmowanie działań kontrolnych w celu skorygowania niekorzystnego trendu 25 

lub skorzystania z niezwykle korzystnego trendu (Kerzner 2017). 26 

 27 

Skuteczny kontroling wymaga istnienia planów, ponieważ planowanie zapewnia to,                        28 

co niezbędne dla utrzymania standardów wydajności lub realizacji celów. Kontroling wymaga 29 

również jasnego zrozumienia, gdzie spoczywa odpowiedzialność za odstępstwa od przyjętych 30 

norm (Cambalikova and Misun 2017).  31 

W trakcie kompleksowych badań ankietowych przeprowadzonych wśród 331 32 

przedsiębiorstw, podczas których dokonano identyfikacji istotności kontrolingu 33 

wewnętrznego w przedsiębiorstwach na Słowacji aż 83% respondentów uznało kontroling 34 

zarządzania jako ważny lub bardzo ważny. 35 

W praktyce kontroling nie ogranicza się do zagadnień przygotowania informacji                                   36 

dla potrzeb rachunkowości zarządczej ale również jest sposobem kontroli i poprawy 37 
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efektywności poszczególnych działów i działalności firmy. Właściwie pozycjonowany                                 1 

i wykorzystywany stanowi również najlepsze narzędzie Zarządu we wdrażaniu przyjętej 2 

strategii działania. Z konieczności wynikającej z szerokiego zakresu zagadnień część z nich 3 

zostanie tylko zasygnalizowania, niemniej w przyszłości mam zamiar rozwinąć                                               4 

je w kolejnych publikacjach. 5 

 6 

 7 

 8 

Rysunek. 1. Znaczenie funkcji kontrolingu w zarządzaniu przedsiębiorstw. (Cambalikova and Misun 9 
2017).  10 

 11 

2. Miejsce i rola kontrolera w organizacji przedsiębiorstwa 12 

Budowa skutecznego systemu kontrolingu jest uzależniona od uchwycenia relacji między 13 

kierownictwem a pracownikami. Zastosowanie kontrolingu jest uzasadnione i racjonalne, gdy 14 

zarządzanie w przedsiębiorstwie koncentruje się na pracownikach posiadających dużą 15 

suwerenność w podejmowaniu decyzji. Odpowiednie delegowanie uprawnień na niższe 16 

poziomy zarządzania przyczynia się do poprawy zarządzania przedsiębiorstwem. 17 

Merytorycznym warunkiem prawidłowego funkcjonowania kontrolingu jest jego 18 

odpowiednie umiejscowienie komórki kontrolingowej w strukturze firmy.                           19 

Chodzi tu szczególnie o dwa podstawowe zagadnienia: 20 

1. Jeśli komórka kontrolingu nie jest podporządkowana bezpośrednio Zarządowi, to pojawia 21 

się zagrożenie „cenzurowania" przepływu informacji dotyczących nieprawidłowości                      22 
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lub zagrożeń. Dyrektor pionu poniżej szczebla zarządu będzie niechętnym okiem patrzył 1 

na podwładnych, którzy raportują o nieprawidłowościach w komórce, za którą odpowiada. 2 

2. Kolejnym zagrożeniem jest brak dostępu komórki kontrolingu do bieżącego panelu 3 

informacyjnego Zarządu Spółki. Chodzi o to, żeby raporty i sygnału kontrolingu docierały 4 

do Zarządu szybko i z odpowiednim walorem ważności. 5 

 6 

Właściwe umiejscowienie komórki kontrolingowej w schemacie organizacyjnym wpływa 7 

nie tylko na organizację współpracy z Zarządem, ale również optymalizację relacji 8 

kontrolingu z poszczególnymi komórkami spółki. Świadomość faktu, że komórka kontrolingu 9 

działa ściśle w interesie a co za tym idzie w imieniu Zarządu powoduje, że unika się wielu 10 

konfliktów ambicjonalnych dotyczących dostępu do danych czy informacji.                         11 

Wpływa to korzystnie na sprawność i szybkość pozyskiwania i przekazywania informacji. 12 

Rola lidera zespołu jest kluczowa. Jest bezpośrednio zaangażowany i musi dobrze znać 13 

poszczególnych członków zespołu, nie tylko pod względem ich możliwości technicznych,                 14 

ale także pod względem sposobu, w jaki funkcjonują, gdy rozwiązują problem jako część 15 

grupy. Kompetencje techniczne potencjalnego członka zespołu można zwykle określić                             16 

na podstawie informacji o poprzednich zadaniach, ale nie jest tak łatwo przewidzieć                              17 

i kontrolować interakcję jednostki w obrębie nowej grupy i z nową grupą, ponieważ jest to 18 

związane z psychologicznym i społecznym zachowaniem każdego z nich pozostałych 19 

członków grupy jako całości. Lider potrzebuje narzędzia do pomiaru i charakteryzowania 20 

poszczególnych członków, aby mógł przewidzieć ich interakcje i odpowiednio zorganizować 21 

swój zespół zadaniowy (Kerzner 2017). 22 

Jak każdy proces kontroling ma swoje problemy które można pogrupować następująco: 23 

1. Trudności w ustaleniu wskaźników ilościowych: Porównywanie rzeczywistych 24 

wyników z wcześniej ustalonymi wskaźnikami staje się bardzo trudne, jeśli normy te nie 25 

są wyrażone w kategoriach ilościowych. Jest to szczególnie ważne w obszarach 26 

zadowolenia z pracy, ludzkich zachowań i morale pracowników. 27 

2. Brak kontroli czynników zewnętrznych: Przesiębiorstwo nie ma kontroli                            28 

nad czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmiany technologiczne, sytuacja giełdowa, 29 

konkurencja, polityka rządu, zmiany gustów konsumentów itp. 30 

3. Dezaprobata pracowników: Często pracownicy opierają się systemom kontroli, 31 

ponieważ uważają je za ograniczenie swobody i ochrony danych osobowych. Na przykład 32 

dotyczy to nadzoru za pośrednictwem telewizji przemysłowej (CCTV). 33 

4. Koszty wdrożenia systemu: Kontrolowanie wymaga dużych nakładów, czasu i wysiłku, 34 

dlatego jest to kosztowna sprawa. Menedżerowie są zobowiązani do zagwarantowania, 35 

żeby koszty związane z instalacją i obsługą systemu kontrolingu nie przekroczyły 36 

oczekiwanych korzyści (Kalpana 2020). 37 
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3. Kontroling podstawowej działalności firmy 1 

Budowa systemu kontrolingu w firmie jest ściśle zależna od jej charakterystyki rynkowej 2 

a więc rodzaju działalności (przemysłowej, handlowej, usługowej), rozmiaru i potencjału 3 

firmy (rozmiar komórki kontrolingowej powinien być wypadkową potrzeb informacyjnych 4 

i możliwości finansowych) czy wreszcie zakresu potrzeb informacyjnych definiowanych 5 

przez Zarząd Spółki.  6 

W ramach zadań kontrolingu produkcji w przedsiębiorstwie wyróżnić można zadania 7 

realizowane na poziomie strategicznym i operacyjnym. 8 

 9 

 10 

Rysunek 2. Relacje pomiędzy kontrolingiem operacyjnym i strategicznym (Ampuła 2015). 11 

4. Kontroling operacyjny - bieżące raportowanie 12 

Przyjęte w firmie do realizacji strategie wyznaczają ramy dla działań kontrolingu 13 

operacyjnego, a więc działań koncentrujących się na jej bieżącym funkcjonowaniu. W ramach 14 

kontrolingu operacyjnego podejmowane są następujące działania: 15 

1. Definiowanie (w ramach wytyczonych strategii) celów na najbliższy okres; 16 

2. Udział w opracowywaniu przez komórki Spółki planów rzeczowo-finansowych służących 17 

realizacji tych celów; 18 

3. Transformację planów rzeczowo-finansowych na budżety; 19 
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4. Ustalenie obowiązujących wskaźników oraz wybór wskaźników kluczowych                           1 

dla procesów; 2 

5. Bieżącą kontrolę stanu realizacji strategii; 3 

6. Wykrywanie nieprawidłowości w przebiegu procesów produkcyjnych i czynny udział 4 

w procesie ich usuwania; 5 

7. Monitorowanie współdziałania komórek organizacyjnych celem wykrywania zakłóceń 6 

w przepływie informacji oraz przeciwdziałanie sporom kompetencyjnym 7 

i funkcjonalnym. 8 

 9 

Tak więc w ramach działań operacyjnych kontroler powinien na bieżąco monitorować 10 

wszystkie istotne procesy przedsiębiorstwa. Z moich własnych doświadczeń chciałbym 11 

polecić zorganizowanie „zwiedzania" firmy dla pracowników kontrolingu, z doświadczonym 12 

pracownikiem wydziału produkcji jako przewodnikiem. Ważne jest, aby proces produkcyjny 13 

nie był dla nich tylko strzałkami rysowanymi na papierze lub wykresem programu 14 

Powerpoint, ale by wiedzieli jak wyglądają hale produkcyjne czy też maszyny, o których 15 

raportują. 16 

Dodatkowo zwykle pojawiają się zadania specyficzne, takie jak zlecona przez Zarząd 17 

wycinkowa kontrola dokumentacji lub procesów. Kiedyś w przedsiębiorstwach 18 

funkcjonowało stanowisko „rewidenta zakładowego", obecnie tego typu zadania spadają na 19 

komórki kontrolingowe lub w dużych przedsiębiorstwach Corporate inwestigation 20 

(postępowanie wyjaśniające, postępowanie wewnętrzne) - to badanie aktywności członków 21 

organizacji lub podmiotów zewnętrznych zorientowane na ustalenie rzeczywistego przebiegu 22 

zdarzeń bądź okoliczności badanej sprawy. Mówiąc prościej postępowanie takie służy do 23 

wyjaśniania spraw istotnych dla firmy i jej bezpieczeństwa (Mrowiec 2019). 24 

Procesy kontroli i sterowania stanowią jednak zasadniczy element kontrolingu 25 

operacyjnego. W ramach kontroli i sterowania następuje stałe nadzorowanie i analiza 26 

działalności firmy z punktu widzenia stopnia realizacji wyznaczonych celów i możliwie 27 

wczesne wprowadzenie działań sterujących. Nadzorowanie to nie może opierać się                         28 

na założeniu, że my (np. produkcja) popełniamy błędy - kontroling to poprawi. 29 

Do głównych zadań kontrolingu operacyjnego należy także stworzenie sprawnego, 30 

optymalnego dla specyfiki firmy systemu sprawozdawczości. Działania kontrolingu 31 

operacyjnego muszą być wsparte odpowiednimi informacjami i rachunkami decyzyjnymi. 32 

Celowi temu służy główny instrument kontrolingu - rachunkowość zarządcza, a przede 33 

wszystkim rachunek kosztów i wyników. Nakierowanie kontrolingu operacyjnego na wynik 34 

finansowy (zysk) spółki wymaga poszerza zakres badania odchyleń i działań 35 

zapobiegawczych na jej komórki organizacyjnej. Dostosowanie kontrolingu operacyjnego                  36 
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do specyfiki działalności przedsiębiorstwa wyraża się głównie w ustaleniu właściwych                   1 

dla danej organizacji struktur: 2 

 Centrów zysku i centrów kosztów; 3 

 Mierników oceny działalności. 4 

 5 

Kontroling operacyjny ma więc zapewnić podstawy utrzymania płynności, rentowności 6 

i nadzór nad stanem majątku przedsiębiorstwa poprzez: 7 

 kontrolę, analizę i aktywne oddziaływanie w celu osiągnięcia oczekiwanych wielkości 8 

ekonomicznych typu przychody, koszty, środki obrotowe itd. 9 

 eliminowanie zakłóceń procesów produkcyjnych utrudniających osiąganie zysku. 10 

 wykorzystanie narzędzi ekonomicznych: planowania, sterowania, kontroli i analizy 11 

wyniku finansowego oraz odpowiedniego motywowania pracowników. 12 

 13 

Posługuje się w tym celu danymi pozyskanymi z wykorzystaniem metod, technik 14 

i koncepcji rachunkowości zarządczej. 15 

W wielu przedsiębiorstwach dominuje opinia, że kluczowe wskaźniki są istotą 16 

kontrolowania, a właśnie kontrolerzy powinni zadbać o te kluczowe wskaźniki. Jednak 17 

dokładnie takie podejście oznacza, że nikt nie bierze poważnie kluczowych wskaźników 18 

ponieważ są one po prostu „zabawką kontrolera”. Jest odwrotnie. Kluczowe wskaźniki                    19 

to narzędzia zarządzania, a wszelkie prace zarządcze muszą opierać się na kluczowych 20 

wskaźnikach. Ponieważ cele, które powinno osiągnąć kierownictwo, zostały sformułowane 21 

ilościowo za pomocą zaplanowanych wskaźników, a rzeczywiste wartości uzyskanych 22 

wskaźników można wykorzystać do wykazania stopnia osiągnięcia celu. Jeśli pracujesz 23 

w pętlach kontrolnych, musisz pracować z kluczowymi liczbami. Oczywiście dotyczy                     24 

to również zarządzania portfolio. 25 

Oczywiście praca z kluczowymi wskaźnikami nie może oznaczać, że zarząd z wizją 26 

tunelową widzi tylko je i ignoruje rzeczywisty świat. Ale kluczowymi liczbami są przyrządy 27 

pomiarowe i wsparcie osób odpowiedzialnych za zarządzanie. Operator maszyny zawsze 28 

będzie miał oko na przyrządy pomiarowe powierzonego mu urządzenia, ale oczywiście sam 29 

również będzie obserwował urządzenie. Nie może być inaczej przy zarządzaniu portfelem. 30 

Kluczowe wskaźniki muszą stanowić integralną część wszystkich prac zarządczych (Wagner 31 

2016) 32 

 33 

 34 

 35 
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5. Kontroling strategiczny 1 

6.  2 

Kontroling strategiczny produkcji pomaga w budowaniu systemu zarządzania produkcją 3 

i wspiera procesy informacyjno-decyzyjne. Jego główne zadania to:: 4 

 wsparcie kierownictwa produkcji w uzgadnianiu i koordynacji celów strategicznych 5 

organizacji i sprzedaży, 6 

 określenie zdolności produkcyjnych, które pozwalają elastycznie reagować na zmiany 7 

w otoczeniu i skutecznie koordynować produkcję, sprzedaż oraz finanse, 8 

 wykonanie rachunku efektywności stosowanych technologii, 9 

 organizacja procesów produkcyjnych, 10 

 wsparcie służb technicznych - w postaci danych o procesach, maszynach, urządzeniach, 11 

awariach, przestojach czy naprawach, 12 

 opracowanie procedur kontroli jakości wraz z planowaniem kosztów i ich kontrolą 13 

(Goliszewski 2015). 14 

 15 

W przedsiębiorstwach polskich dominuje kontroling operacyjny. Związane jest to głównie 16 

z planowaniem działań opartym na jednostronnych wskaźnikach finansowych i dążenie do 17 

utrzymania równowagi funkcjonalnej w krótkim okresie. Kontroling strategiczny stosuje się 18 

rzadziej, gdyż w planowaniu tylko w niewielkim stopniu uwzględnia się wskaźniki dotyczące 19 

przyszłości. Takie działanie uzasadnione jest tym, że koncepcja kontrolingu powstała na bazie 20 

rachunkowości zorientowanej na działania krótkookresowe, które dostarczają i umożliwiają 21 

analizę informacji niezbędnych do osiągania celów w krótkim czasie. Rachunkowość 22 

zarządcza wspomaga proces przygotowania i kontroli decyzji operacyjnych i taktycznych, 23 

tworząc i stosując instrumenty zapewniające przedsiębiorstwu utrzymanie równowagi 24 

ekonomicznej w zakresie przychodów, kosztów i zysku, w mniejszym zaś stopniu powiązana 25 

jest z przyszłymi przedsięwzięciami strategicznymi (Frankowska and Lisiecki 2005). 26 

Kontroling strategiczny jest procesem składającym się z prognozowania i planowania, 27 

w czasie którego naczelny zarząd decyduje o najważniejszych kwestiach związanych z tym, 28 

co przedsiębiorstwo zamierza robić oraz jak zamierza to osiągnąć. Proces ten wymaga 29 

przygotowania informacji dotyczących przyszłości, czyli prognozowania. W przypadku gdy 30 

prognozy są już opracowane, przedsiębiorstwo może planować, w jaki sposób osiągnąć 31 

zamierzone cele przez zarządzanie oparte na prognozie. Celem kontrolingu strategicznego jest 32 
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wzajemna koordynacja działalności poszczególnych subsystemów zarządzania strategicznego 1 

tj. strategicznego planowania i kontroli oraz zasilania w informacje strategiczne. 2 

7. Kontroling logistyki 3 

W ramach koordynowania przedsiębiorstwa istnieje cel logistycznego kontrolingu 4 

w odnalezieniu potencjalnego ulepszenia poszczególnych ogniw łańcucha logistycznego.                     5 

To może oznaczać pożądane zaopatrzenie klientów poprzez szybkie przemieszczenie 6 

informacji od klientów w łańcuchu informacyjnym, względnie terminowe zaopatrzenie 7 

materiałowe przy minimalnych stanach zapasów, krótkich czasach cykli produkcyjnych 8 

i uzgodnionych mocach produkcyjnych. 9 

Formułowanie i komunikacja celów logistycznych stanowią założenie dla zaistnienia 10 

świadomości logistycznej w przedsiębiorstwie, która spowoduje, że każdy pracownik uzna 11 

praktycznie logistykę jako czynnik potencjalnej obniżki kosztów oraz potencjalnego wzrostu 12 

obrotów. 13 

Potencjalne obniżenie kosztów wynika z: 14 

 wewnętrznych logistycznych racjonalizacji, 15 

 uzgodnienia przepływu materiałów i towarów, 16 

 włączenia logistyki w decyzje strategiczne (np. kształtowanie produktów). 17 

 18 

Na wzrost obrotów wpływają natomiast: 19 

 podwyższenie gotowości dostaw, 20 

 elastyczność dostawcza, 21 

 wiarygodność dostaw. 22 

8. Kontroling zatrudnienia i funkcjonowania organizacji przedsiębiorstwa 23 

Jego głównym zadaniem jest planowanie oraz monitorowanie stanu zasobów ludzkich. 24 

Zazwyczaj dotyczy takich elementów jak: kontroling wielkości i dynamiki zatrudnienia, 25 

doboru pracowników, procesów szkoleniowych, budowa mierników do oceny szkoleń,                   26 

czy też mierników do oceny planowania zatrudnienia personelu, oraz planowania płac. 27 

Celem kontrolingu jest jak najefektywniejsze wykorzystanie potencjału każdego 28 

z zatrudnionych, tak aby w bezpośredni sposób mieli przełożenie na wyniki firmy. 29 



Kontroling determiantem zarządzania firmą 

110                                                                    Management and Quality- Zarządzanie I Jakość, Vol. 2, No 3 

Przedsiębiorstwo natomiast, powinno jak najrzetelniej i trafniej dobierać poszczególnych 1 

pracowników do konkretnych stanowisk i zadań, oferując im równocześnie możliwość 2 

ciągłego rozwoju. 3 

Kontroling wielkości i dynamiki zatrudnienia skupia się przede wszystkim na stanie 4 

ilościowym osób zatrudnionych na dzień dzisiejszy oraz weryfikacji przeciętnego 5 

zatrudnienia w interesującym nas okresie. W jakim celu przeprowadza się takie zabiegi? 6 

Pozwalają one stwierdzić wiele istotnych kwestii, takich jak tych dotyczących wydajności 7 

pracy i zatrudnionych, potrzebach szkoleniowych, rekrutacji a nawet podziału zadań                       8 

na poszczególnych stanowiskach (Portal Avenhasen). 9 

  10 
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9. Kontroling inwestycji 1 

Ponieważ inwestycje są jednym z kluczowych elementów rozwoju każdej firmy, również 2 

ten proces objęty musi być aktywnym zainteresowaniem służb kontrolingowych. Ich zadania 3 

są w tym przypadku zależne od organizacji procesów inwestycyjnych w Spółce: 4 

 czy posiada ona wyspecjalizowane komórki inwestycyjne? 5 

 czy inwestycje zlecane są do realizacji i nadzoru wyspecjalizowanym firmom 6 

zewnętrznym? 7 

 czy i w jakim zakresie inwestycje realizowane są siłami własnymi Spółki (w oparciu 8 

o posiadaną bazę)? 9 

 10 

Powyższe czynniki mają wpływ na zakres zadań kontrolingu, który w mniejszym                   11 

lub większym zakresie realizuje zebrane w poniższej tabeli funkcje. 12 

Tabela 1. 13 
Zakres zadań kontrolingu 14 

Funkcje koordynacyjne Funkcje usługowe 

1. Koordynacja planowania inwestycyjnego. 

2. Koordynacja planowania inwestycyjnego wraz 

z planowaną wydajnością inwestycji, 

3. Kontrola inwestycji: 

4. Propozycje nowych projektów inwestycyjnych na 

bazie przesłanek wynikających z bieżącej kontroli, 

5. Propozycje inwestycji dodatkowych bądź 

rozszerzających działalność na podstawie 

przeprowadzanych kontroli 

6. Planowanie zbytu, produkcji, finansowe, 

7. odpowiedzialność za proces budżetowania 

inwestycyjnego, 

8. Wdrażanie systemów, które prowadzą do zgodnych 

z rzeczywistością wniosków inwestycyjnych 

1. Poprowadzenie odpowiedniego procesu 

obliczania efektywności inwestycyjnej, 

2. Przygotowywani informacji o płatnościach, tzn. 

harmonogramu płatności na bazie wdrożonego 

systemu informacyjnego 

Źródło: Regulski 2017.  15 
 16 

Na etapie przygotowania inwestycji, kontroling technologiczny powinien uwzględniać 17 

niezależną opinię dotyczącą zasadności technologicznej przedsięwzięcia. 18 

Kontroling powinien obejmować również proces i terminowość realizacji zadań przez 19 

podwykonawców, a także poszczególne kwestie techniczne (takie jak dotrzymanie 20 

uzgodnionych w planie parametrów i wymagań technologicznych). 21 

Optymalne wykorzystanie funduszy (kontroling finansowy projektów) polega                          22 

na kompetencjach do ustanowienia i obsługi systemu planowania i sprawozdawczości                     23 

na odpowiednim poziomie. Pozwala to zarządzającemu kontrolować wykorzystanie funduszy, 24 

identyfikować odchylenia na wczesnym etapie i podejmować działania w razie potrzeby. 25 
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Istotną rolę odgrywa konflikt nieodłącznie związany z rozdźwiękiem między stopniem 1 

realizacji projektów (od początku projektu do zakończenia projektu) a rocznym wynikiem 2 

rachunkowości projektów finansowych (po roku obrotowym, zwykle od stycznia do grudnia). 3 

Zarządzający musi również być w stanie łagodzić i kompensować skutki różnic oceny między 4 

projektami z powodu opóźnień w ich realizacji, na przykład poprzez opóźnianie części 5 

planowanych, racjonalnych inwestycji w kolejnych latach w bieżącym roku w przypadku 6 

opóźnień (Wagner 2016). 7 

10. Kontroling sytuacji finansowej 8 

Jednym z zadań, które zlecane są kontrolingowi, jest analiza kosztów finansowych                      9 

oraz ogólnej sytuacji finansowej Spółki. Pojawia się tutaj konieczność rozeznania rynku 10 

finansowego w celu np. racjonalizacji kontaktów z bankami i instytucjami finansowymi 11 

(poszukiwanie i ocena źródeł kredytowania czy też leasingu lub wyszukiwanie najlepszych 12 

lokat wolnych środków finansowych). 13 

Do zadań kontrolingu należy też zwykle przygotowywanie informacji dla potrzeb 14 

planowanych inwestycji finansowych, przygotowanie lub udział w przygotowaniu wniosków 15 

kredytowych oraz bieżące informacje dla zarządu o sytuacji na GPW w przypadku 16 

prowadzenia przez spółkę inwestycji finansowych lub emisji własnych akcji. 17 

11. Kontroling sytuacji rynkowej i prawnej 18 

Kontroler w ramach oceny sytuacji rynkowej powinien skoncentrować się na dwóch 19 

elementach: 20 

 czy odpowiednie komórki firmy właściwie oceniają jej sytuację rynkową (chodzi 21 

zwłaszcza o pozycję rynkową oraz pozycję firmy na rynku - dominująca, rosnąca, 22 

spadkowa, przeciętna), 23 

 czy firma właściwie wykorzystuje występujące na rynku szanse popytowe                             24 

oraz pojawiające się nisze rynkowe. 25 

Kolejnym ważnym elementem pracy kontrolera jest nadzorowanie uwarunkowań 26 

prawnych istotnych dla sytuacji firmy (zezwolenia, koncesje, przepisy BHP i ochrony 27 

środowiska). Brak stosownego zezwolenia lub wykroczenie poza jego zakres może 28 

doprowadzić do zatrzymania produkcji lub sprzedaży spółki, nieprzestrzeganie przepisów 29 
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BHP to nie tylko zagrożenie wypadkami ale również wysokimi karami dla zarządu spółki. 1 

Podobna sytuacja może pojawić się również w przypadku nie przestrzegania zasad ochrony 2 

środowiska. Dodatkowo grozi to również poważnymi stratami związanymi z pogorszeniem 3 

wizerunku spółki a przez to utratą rynkowej wartości jej marki, na który firma pracowała 4 

czasami od wielu lat. Oczywiście przedsiębiorstwa zwykle posiadają komórki prawne, BHP 5 

czy organizacyjne ale kontroling powinien nadzorować i koordynować ich działania. 6 

Tak więc kontroler to osoba, która poprzez orientację w całokształcie zagadnień 7 

związanych z funkcjonowaniem firmy, musi pomagać menadżerowi w podejmowaniu 8 

właściwych i kompetentnych decyzji, dając mu równocześnie możliwość obiektywnego 9 

naświetlenia wszystkich istotnych elementów sytuacji rynkowej, bez fałszywego optymizmu 10 

i pochlebstw. 11 

Mówiąc kolokwialnie jest on i zawsze pozostaje najlepszym przyjacielem menedżera. 12 

 13 

 14 

 15 
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