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Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest opisanie istoty budżetu, jego cech                               8 

i występujących rodzajów, gdyż jest on głównym narzędziem procesu budżetowania                          9 
w przedsiębiorstwie objętym systemem controllingu oraz scharakteryzowanie centrum 10 

inwestycji, a w szczególności: kryteriów jego wyodrębnienia, posiadanego zakres uprawnień 11 
decyzyjnych i odpowiedzialności, identyfikowanych efekty działania, ogólnych zasad 12 

rozliczania i oceny tego centrum. Wskazane zostaną również przykłady jakie jednostki mogą 13 
być centrum inwestycji w controllingowej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 14 
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undertaking and to characterise the investment centre and, in particular, the criteria for its 22 

separation, the scope of decision-making powers and responsibilities, the effects identified, 23 
the general accounting rules and the evaluation of that centre. Examples of which units may 24 

be the investment centre in the controlling organisational structure of the company will also 25 
be indicated 26 
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1. Wprowadzanie 1 

Obecne żyjemy w czasach, które charakteryzują się rosnącą konkurencją, ciągle 2 

zmieniającymi się warunkami otoczenia, procesem globalizacji działalności gospodarczej 3 

oraz nieprzerwanego rozwoju technologicznego spowodowanego m.in. Czwartą Rewolucją 4 

Przemysłową (Furmanek, 2008; Jarosz, Sołtysik, Zakrzewska, 2020; Miśkiewicz, Wolniak, 5 

2020). Kwestie technologiczne Rewolucji 4.0 są często przedmiotem zainteresowania 6 

naukowców (Graborska, Grebski, Grebski, Wolniak, 2020), na przykład w kontekście 7 

konkretnych branż ((Wolniak, Saniuk, Grabowska, Gajdzik, 2020). Jednakże, wszystkie te 8 

zmiany wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie nowoczesnych instrumentów 9 

zarządczych, co w konsekwencji wymaga również zainteresowania naukowców w tej kwestii 10 

(Stawiarska, Szwajca, Matusek, Wolniak, 2020). Systemem, który wychodzi naprzeciw tym 11 

zmianom wspomagając kierownictwo firmy w podejmowaniu decyzji strategicznych                         12 

i operacyjnych jest controlling.  13 

Warunkiem bezwzględnie koniecznym, jeżeli chodzi o implementacje controllingu                    14 

w organizacji jest decentralizacja systemu zarządzania (Nowak, 2003). Decentralizacja                   15 

to dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb controllingu poprzez wydzielenie 16 

ośrodków odpowiedzialności, czyli działów firmy, w którym odpowiedzialność za działalność 17 

i wyniki działu ponosi jego kierownik (Drury, 1996). Najczęściej spotykaną oraz opisaną               18 

w literaturze sytuacją jest ta, gdzie w przedsiębiorstwach zdecentralizowanych wyróżnia się 19 

cztery główne rodzaje ośrodków odpowiedzialności (Świerk, 2004): centrum kosztów (ang. 20 

cost centers), centrum przychodów (ang. revenue centres), centrum zysków (ang. profit 21 

centres) oraz centrum inwestycji (ang. investment centres). W literaturze, oprócz wyżej 22 

wymienionych można również spotkać się w wyodrębnieniem piątego ośrodka – ośrodka 23 

odpowiedzialności za limity wydatków (Sierpińska, Niedbała, 2003). 24 

Po wyodrębnieniu ośrodków odpowiedzialności, kolejnym ważnym krokiem do 25 

prawidłowego wdrożenia systemu controllingu jest proces konstruowania systemu oceny 26 

działalności ośrodków odpowiedzialności. Opiera się on bezpośrednio na celach, misji i wizji 27 

przedsiębiorstwa, zawartych np. w Zbilansowanej Karcie Wyników (Balanced Scorecard) 28 

(Nesterak, 2015).  To z nich bezpośrednio wynikają zadania, które zawarte są w okresowo 29 

sporządzanych budżetach (Nesterak, 2004). Utrzymanie dyscypliny kosztów i czasu produkcji 30 
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jest podstawowym celem procesu budżetowania. Ponadto, budżetowanie jest narzędziem 1 

polegającym na przygotowaniu, zestawieniu, realizacji i kontroli budżetu oraz 2 

wspomagającym zarządzanie w firmie, ponieważ stanowi źródło informacji i wiedzy 3 

analitycznej, służące poznaniu przedsiębiorstwa (Szczypa, 2008). Celem niniejszego artykułu 4 

jest dokonanie przeglądu literatury, który pozwoli na opisanie istoty budżetu, jego cech                     5 

i występujących rodzajów, ze względu na fakt, iż on głównym narzędziem procesu 6 

budżetowania w przedsiębiorstwie objętym systemem controllingu. Ponadto, celem publikacji 7 

jest również scharakteryzowanie centrum inwestycji, a w szczególności: kryteriów jego 8 

wyodrębnienia, posiadanego zakres uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności, 9 

identyfikowanych efekty działania, ogólnych zasad rozliczania i oceny tego centrum. 10 

2. Kryteria wyodrębniania, zakres uprawnień i odpowiedzialności oraz 11 

podmioty centrum inwestycji  12 

Ośrodki odpowiedzialności za inwestycje charakteryzują się największym zakresem 13 

odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych. Centrum inwestycji jest definiowane jako 14 

wyodrębniony segment przedsiębiorstwa (Sołtysk, 1995) czy segment organizacji 15 

odpowiedzialny za większą liczbę parametrów finansowych niż̇ centrum zysku, które steruje 16 

tylko wynikami finansowymi (Buk, 1995). Kierownicy centrów inwestycji mają uprawnienia 17 

do podejmowania kluczowych decyzji w obszarze kosztów, przychodów i przedsięwzięć 18 

inwestycyjnych, dlatego wyodrębnienie tego ośrodka wymaga przekazania kierownikowi 19 

kontroli nad aktywami znajdującymi się w posiadaniu jednostki (Sołtys, 1995). 20 

Menedżerowie centrum inwestycji mają również pewną autonomię w zakresie kształtowania 21 

zdolności produkcyjnych poprzez podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących zakupu 22 

nowych środków trwałych, takich jak: maszyny, urządzenia, środki transportowe                   23 

czy budynki. Dla przykładu, menadżer inwestycji w dużych strukturach przemysłowych                  24 

na szczeblu centrali odpowiada zazwyczaj za inwestycje strategiczne, rozwojowe                          25 

(np. tworzenie filii w różnych krajach, fuzje). Na szczeblu oddziałów dużych korporacji 26 

menadżerowie ci podejmują decyzje o inwestycjach odtworzeniowo-inwestycyjnych 27 

(Sierpińska, Niedbała, 2003). Ponadto, odpowiadają za relacje pomiędzy wygenerowanym 28 

zyskiem a zainwestowanym kapitałem (Chochorek, 2019). Tak samo jak dla centrów kosztu                   29 
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i zysku, do wyznaczania zadań w centrum inwestycji wykorzystuje się proces budżetowania. 1 

Należy podkreślić, że decyzje inwestycyjne są często podejmowane na wyższym szczeblu, 2 

ponieważ ośrodki inwestycyjne charakteryzują się największym zakresem odpowiedzialności 3 

i uprawnień decyzyjnych, dlatego przykładem menadżera, który może znaleźć się w centrum 4 

inwestycji jest np. dyrektor pionu produktowego. Do centrum inwestycji często należy zarząd 5 

z właścicielami przedsiębiorstwa, którzy są „dawcami” kapitału.  6 

Istnieją różne kryteria wyodrębnienia kryteriów formalnych centrów odpowiedzialności: 7 

produktowo-rynkowe, organizacyjne, terytorialne, techniczno-technologiczne (majątkowe), 8 

księgowo-rachunkowe, własnościowo-prawne (Nowosielski, 2001). Jeżeli chodzi                         9 

o wyodrębnienie charakterystyczne stricte dla centrum inwestycji to właśnie te wyodrębnione 10 

segmenty działalności przedsiębiorstwa charakteryzują się możliwością podejmowania 11 

decyzji w obszarze kosztów, przychodów i przedsięwzięć inwestycyjnych (Sołtys, 1995). 12 

Centrum inwestycji jest określane (i w tym przejawia się również jego wyodrębnienie), jako 13 

centrum zysków, w którym zarząd jest w stanie określić koszt otrzymanego kapitału bądź 14 

koszt korzystania z aktywów operacyjnych centrum (Meiss, Meiss, 1990). 15 

3. Budżet – główne narzędzie procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 16 

objętym systemem controllingu 17 

Istota i zasady konstrukcji budżetu 18 

Budżet jest w swojej istocie jest emanacją wyznaczonych i opracowanych na etapie 19 

planowania celów, wizji i działań. Stanowi on plan działania wraz z zapewnieniem 20 

odpowiedniej wysokości środków na jego realizację, który przydzielony jest danej jednostce 21 

decyzyjnej w okresie obrachunkowym (Sierpińska, Niedbała, 2003).  22 

Szczególną rolę budżet pełni w gospodarce przedsiębiorstw. Oznacza on plan działania 23 

wyrażony w formie ilościowej (jednostki naturalne) lub wartościowej (jednostki pieniężne) 24 

lub kwantytatywne wyrażenie planu działania mające na celu zastosowanie i koordynacje 25 

założeń planistycznych (Świderska, 1999). Dzięki temu, że budżet spełnia                                        26 

w przedsiębiorstwie konkretne funkcje jest on jednym z narzędzi pomocnych w kierowaniu 27 
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przedsiębiorstwem, co doprowadzić ma do osiągniecia zamierzonych celów w ściśle 1 

określonych czasie.   2 

Budżet jest głównym narzędziem procesu budżetowania w przedsiębiorstwie objętym 3 

controllingiem. Niezbędna dla wdrożenia controllingu w organizacji decentralizacja,                     4 

czyli przekazanie kompetencji i odpowiedzialności za podejmowanie decyzje na niższe 5 

szczeble, ujawnia się również na gruncie rozważań o budżetach. Dzieje się to poprzez 6 

opracowywanie budżetów cząstkowych przypisanych odpowiednim ośrodkom 7 

odpowiedzialności, czyli serii ilościowo-wartościowych planów dla centrów. Następnie 8 

budżety cząstkowe konsolidowane są w całościowy i spójny plan, który nosi nazwę budżetu 9 

całkowitego i musi być zatwierdzony przed okresem budżetowym.                                10 

Zatwierdzone i realizowane przez ośrodki odpowiedzialności budżety z odpowiednio 11 

określonych zakresem obowiązywania oraz zakresami odpowiedzialności, są poddawane 12 

systematycznej kontroli stopnia realizacji i osiągniętych wyników, a wykazane odchylenia 13 

względem planów są raportowane i poddawane głębszej analizie. Wynikiem ten analizy jest 14 

opracowanie informacji pokontrolnej dla decydentów w celu oceny, czy niezbędne jest 15 

podjęcie działań korygujących (Nesterak, 2004). Proces ten jest niezbędny dla prawidłowego 16 

funkcjonowania i kontroli osiąganych wyników przez przedsiębiorstwo, co udowadnia 17 

kluczową rolę budżetu w zapewnieniu wyników organizacji na satysfakcjonującym poziomie.  18 

Istnieją zasady, które odnoszą się do prawidłowego formułowania budżetu. Istotna jest 19 

jego konstrukcja, która musi obejmować dokładne określenia podmiotu, czyli dla kogo jest 20 

opracowany. Zawierać musi również określenie przedmiotu budżetu, czyli co jest objęte 21 

planowaniem i realizacją, z jakich działań rozliczane będzie centrum odpowiedzialności                      22 

i na jakiej podstawie centrum będzie oceniane i premiowane. Nieodzowną częścią budżetu 23 

jest również jego okres obowiązywania. 24 

3.1 Funkcje, cechy i typy budżetu 25 

Budżet w swojej istocie jest nośnikiem celów i narzędziem planowania, gdyż agreguje                  26 

on w sobie wyniki procesu planowania i wyznaczania celów. Ponadto, z tą cechą wiąże                   27 

się funkcja motywacyjna budżetu. Poprzez wyznaczanie celów opartych na regule SMART, 28 

budżet staje się podstawowym narzędziem zarządzania personelem (ocena efektywności 29 

działań kadry kierowniczej na podstawie stopnia realizacji celów). Z tych rozważań rodzi się 30 

nam funkcja kontrolna, wynikająca z natury budżetu oraz posiadania mierników kontroli,                    31 
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co umożliwia określenie praktycznie w każdej chwili opóźnień lub wyprzedzeń w realizacji 1 

zadań znajdujących się w budżecie ośrodka i ich konsekwencji dla budżetu całej organizacji. 2 

Budżet jest również narzędziem komunikacji, pomiędzy zarządem spółki a podległymi 3 

szczeblami kierowniczymi. W początkowej fazie procesu budżetowania zarząd spółki 4 

wyznacza plan taktyczny, a następnie zarząd otrzymuje od kierowników informacje zwrotną, 5 

która zawiera plan działań szczegółowych w poszczególnych centrach, a wynikiem tego 6 

procesu komunikacji są budżety centrów (Nesterak, 2015). Dzięki funkcji komunikacyjnej 7 

możliwe jest również wspólne ustalenie działań korygujących w przypadku zaobserwowania 8 

odchyleń, co ukazuje budżet jako narzędzie koordynacji działań w skali całej organizacji. 9 

Ze względu na złożoność sytuacji ekonomicznej, różne typy działalności, charakterystyki 10 

rynku czy kulturę organizacyjną poszczególnych przedsiębiorstw istnieje wiele typów 11 

budżetów, usystematyzowanych według różnych kryteriów. Ma to na celu odpowiednie 12 

dopasowanie rodzaju budżetu do charakterystyki organizacji i jej otoczenia. 13 

Ze względu na szczebel zarządzania wyróżniamy (Janik, Paździor, 2012): budżet 14 

operacyjny – uwzględniający prognozowanie odnoszące się do podstawowej działalności 15 

jednostki oraz budżet finansowy – przedstawiający planowane wpływy i wydatki pieniężne, 16 

biorąc pod uwagę działalność inwestycyjną oraz finansową. Uwzględniając obszar funkcyjny 17 

możemy wyróżnić budżety: marketingu, produkcji, zapasów, kosztów, przychodów, środków 18 

pieniężnych, inwestycji, rachunku zysków i strat. 19 

Rodzaj budżetu może się również opierać o horyzont czasowy w jakim jest on tworzony. 20 

Wyróżnia się budżety wieloletnie oraz krótkookresowe (miesięczne, kwartalne, roczne).                  21 

Te drugie dominują zwłaszcza w małych firmach, gdzie nie występuje wiele operacji 22 

gospodarczych oraz obroty nie są tak duże, łatwiej jest budować budżety na okresy krótsze, 23 

na przykład co kwartał czy miesiąc (Michałowska, 2014). 24 

Budżet może być sporządzany dla stabilnych sytuacji decyzyjnych (sztywne)                         25 

oraz dopasowane do niepewnych sytuacji decyzyjnych, zostawiające miejsce na ewentualne 26 

korekty (elastyczne). Pozostałe kryteria klasyfikacji budżetów to:  27 

• Procesy realizowane w przedsiębiorstwie (budżety procesów realnych oraz budżety 28 

procesów finansowych); 29 

• Jednostki miary (budżety wartościowe, budżety ilościowe); 30 

• Stopień uczestnictwa kierowników niższego szczebla w opracowywaniu budżetów 31 

(budżety odgórne, stworzone przez menedżerów wyższego szczebla z niewielkim 32 
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udziałem kierowników szczebla organizacyjnego oraz budżety oddolne, opracowane 1 

przez kierowników wszystkich szczebli) (Michałowska, 2014). 2 

3.2  Zasady rozliczania i oceny centrum inwestycji 3 

Centrum inwestycji ponosi odpowiedzialność nie tylko za poziom wyników korporacji, 4 

ale i za trafność decyzji rozwojowych, których rezultatem jest określony poziom aktywów i 5 

zaangażowanych kapitałów kształtujących stopę zwrotu z tych aktywów. Za krótkookresowy 6 

cel działalności najczęściej przyjmuje się zachowanie wymaganej płynności finansowej oraz 7 

poprawę efektywności działania. Wszystkie wyżej wymienione cele są fundamentem 8 

mierników oceny centrum inwestycji, których wybrane przykłady ukazano w tabeli 1.  9 

Tabela 1. 10 

Wybrane, przykładowe mierniki oceny stopnia realizacji zadań w centrach inwestycji. 11 

Miernik 
Nazwa 

angielska 
Konstrukcja 

Księgowa 

stopa zwrotu z 

inwestycji 

Return 

On 

Investment 

(ROI) 

𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘 𝑛𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤ó𝑤 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦𝑐ℎ
 

Stopa zwrotu z 

kapitału własnego 

Return 

On Equity 

(ROE) 

𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘 𝑛𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦
 

Ekonomiczna 

wartość dodana 

Economi

c Value 

Added (EVA 

1) 

Skorygowany wynik operacyjny po opodatkowaniu – [Skorygowany kapitał 

zainwestowany x Koszt kapitału] 

Zwrot z 

inwestycji 

wyrażony w 

postaci cash flow 

Cash 

Flow Return 

on 

Investment 

(CFROI) 

𝑧𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑝ł𝑦𝑤𝑦 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑖ęż𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑗𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
 

Rynkowa 

wartość dodana  

Market 

Value Added 

(MVA) 

Bieżąca wartości rynkowa centrum – skorygowany kapitał zainwestowany 
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Całkowity 

zwrot dla 

akcjonariusza 

Total 

Shareholder 

Return (TSR) 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑎𝑘𝑐𝑗𝑖 –  𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑏𝑦𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑗𝑖 +  𝑑𝑦𝑤𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑏𝑦𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑗𝑖
 

Źródło: J. Nesterak, CONTROLLING. System oceny centrów odpowiedzialności, s. 207-208, 2004  1 

 2 

Jak widać w przedstawionej tabeli, standardowymi miarami służącymi ocenie 3 

efektywności działań podejmowanych przez jednostki gospodarcze są wskaźniki zyskowności 4 

mierzące rentowność sprzedaży, kapitałów własnych czy majątku. Mierniki te które można 5 

adaptować dla potrzeb oceny centrum inwestycji (Nesterak, 2004). Jedną z popularniejszych 6 

miar prowadzących do uzyskania informacji na temat efektywności podejmowanych przez 7 

centrum inwestycji przedsięwzięć jest stopa zwrotu, nazywana również księgową stopą 8 

zwrotu z inwestycji – ROI (Nesterak, 2004). Dzięki różnym miernikom możliwa jest ocena i 9 

rozliczenie centrum inwestycji z powierzonych zadań (wynik finansowy, kierunki alokacji 10 

kapitału, stopa zwrotu z inwestycji) oraz ocena rentowności i sensu inwestowania w biznes z 11 

punktu widzenia osób dostarczających kapitału organizacji – co w bezpośredni sposób 12 

koreluje z systemem controllingu w przedsiębiorstwie. Przedstawione mierniki stanowić 13 

mogą praktyczne ujęcie problemu rozliczania i oceny centrum inwestycji.  14 

4. Podsumowanie 15 

Przegląd literaturowy dostarcza nam ogólnego obrazu centrum inwestycji jako swego 16 

rodzaju najwyższego szczebla w hierarchii przedsiębiorstwa, które niczym kapitan statku 17 

prowadzi, określa kierunek i sposób dotarcia do poszczególnych założonych celów 18 

przedsiębiorstwa. Niesłusznym byłoby stwierdzenie, że jedno centrum odpowiedzialności jest 19 

ważniejsze od drugiego. Każde wypełniając swoje zadania jak najefektywniej przyczynia się 20 

do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, co przy obecnych uwarunkowaniach gospodarczych 21 

jest głównym celem przedsiębiorstw. Tym niemniej, moim zdaniem rola wyznaczania kursu 22 

dla organizacji jest nie do przecenienia, ze względu na bezpośredni wpływ na całą organizację 23 

oraz wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.  24 

Należy również podkreślić, że ważnym w kwestii oceny efektywności działań 25 

poszczególnych centrów odpowiedzialności istotna jest rola budżetu. Przegląd literaturowy 26 
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dostarcza nam ogólnego obrazu budżetu jako podstawowego narzędzia, który zapewnia 1 

prawidłową koordynację i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co w konsekwencji 2 

prowadzić może do rozwoju organizacji, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami i 3 

celami. Mnogość funkcji jakie posiada budżet jest dowodem na jego istotną rolę w 4 

działalności organizacji. 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 



System controllingu… 

14                                                                      Management and Quality- Zarządzanie I Jakość, Vol. 3, No 1 

Bibliografia 1 

 2 

1. Buk H. (1995), Kontrola parametrów finansowych według ośrodków odpowiedzialności, 3 

„Przegląd Organizacji”, nr 1.     4 
2. Chochorek M. (2019), Centra zysku i centra kosztów w strukturze decyzyjnej 5 

przedsiębiorstwa, retrieved from: https://www.finanseicontrolling.pl/zarzadzanie/centra-6 
zysku-i-centra-kosztow-w-strukturze-decyzyjnej-przedsiebiorstwa (access: 23.03.2020)     7 

3. Drury C. (1996), Rachunek kosztów, PWN, Warszawa, s. 32.     8 
4. Furmanek W. (2018), Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej, „Dydaktyka 9 

Informatyki” 13(2018), Uniwersytet Rzeszowski, ISSN 2083-3156; e-ISSN 2543-9847, 10 
DOI: 10.15584/di.2018.13.8  11 

5. Graborska S., Grebski M.E., Grebski W., Wolniak R. (2020). inżynier - zawód 12 
przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0, Warszawa, 13 

CeDeWu.    14 
6. Janik W., Paździor M. (2012), Rachunkowość zarządcza i controlling, Politechnika 15 

Lubelska, s. 181         16 
7. Jarosz S., Sołtysik M., Zakrzewska M. (2020), The Fourth Industrial Revolution in the 17 

Light of Social and Competence Changes, European Research Studies Journal, Volume 18 
XXIII, Special Issue 1, 530-548, DOI: 10.35808/ersj/1776 19 

8. Meiss R.F., Meiss W. B. (1990), Accounting: The Basis for Business Decissions, wyd. 8, 20 
McGraw-Hill Publishing Company 21 

9. Michałowska K. (2014), Proces budżetowania i jego wpływ na sytuację finansową 22 
podmiotów gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, 23 

„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 24 
Szczecińskiego, Szczecin, s. 412       25 

10. Miśkiewicz R., Wolniak R. (2020). Practical application of the lndustry 4.0 concept in a 26 
steel company, Sustainability,12(14), 5776, 1-21.   27 

11. Nesterak J. (2004), CONTROLLING. System oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, 28 

Kraków, s. 120     29 
12. Nesterak J. (2015), Controlling zarządczy: projektowanie i wdrażanie, Oficyna a Wolters 30 

Kluwer business, Warszawa, s. 132       31 
13. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa, s. 186.     32 

14. Nowosielski S. (2001), Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, WAE 33 
Wrocław 34 

15. Sierpińska M, Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, 35 
Warszawa, s. 93-94     36 

16. Sołtys D. (1995), Ceny rozliczeniowe w kontrolingu operacyjnym, Prace Naukowe AE we 37 
Wrocławiu, Wrocław, nr 698, s. 67.     38 

17. Sołtys D. (1995), Ceny rozliczeniowe w kontrollingu operacyjnym, Prace Naukowe AE, 39 
nr 698, Wrocław 40 

18. Stawiarska E., Szwajca D., Matusek M., Wolniak R. (2020). Wdrażanie rozwiązań 41 
przemysłu 4.0 w wybranych funkcjonalnych obszarach zarządzania przedsiębiorstw 42 

branży motoryzacyjnej: próba diagnozy, CeDeWu, Warszawa. 43 
19. Szczypa P. (2008), Rachunkowość zarządcza, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 125     44 



Jarosz S. 

15                                                                       Management and Quality -  Zarządzanie I Jakość, Vol 3 No 1 

20. Świderska G.K. (1999), Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa, s. 197  1 
21. Świerk J. (2004), Rola ośrodków odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 38, s. 287-299   3 
22. Wolniak R., Saniuk S., Grabowska S., Gajdzik B. (2020). ldentification of energy 4 

efficiency trends in the context of the development of industry 4.0 using the Polish steel 5 
sector as an example, Energies, 13(11), 2867, 1-16. 6 


