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Czym są centra odpowiedzialności

Centra odpowiedzialności  należą do 
podstawowych narzędzi systemowych 
controllingu operacyjnego.
Znajdują zastosowanie w organizacjach 
zdecentralizowanych. 



Istota centrów odpowiedzialności

Centra gospodarowania  stanowią celowo 
zorganizowane części przedsiębiorstwa, których 
kierownicy przejmują odpowiedzialność za 
określone efekty ich działania.
Mogą to być komórki organizacyjne 
przedsiębiorstwa (zakłady, wydziały, działy), ale też 
konkretne  projekty, kontrakty czy procesy. 
Najczęściej jest to segment organizacji (dział, 
wydział), w którym konkretny kierownik jest 
odpowiedzialny za osiągane wyniki danego 
segmentu.
Względnie samodzielne (autonomiczne) podmioty 
gospodarcze są  nazywane również mini centrami 
gospodarczymi lub ośrodkami odpowiedzialności.



Projekty i procesy jako centra 
odpowiedzialności-uzasadnienie

Na „bazie” wydzielonych procesów lub oddzielnie realizowanych
projektów można wyodrębnić centra odpowiedzialności.
Można też planować i kontrolować wykonanie celów, co

najmniej w podstawowych atrybutach (parametrach) procesów i
projektów, tj. w zakresie:
czasu i terminowości wykonania, jakości i kosztów.
Każdy proces, jak i projekt, ma swojego kierownika (menedżera),
który w czasie zarządzania (planowania i realizacji zadań)
powinien postępować jak przedsiębiorca.
Przejmuje on pełną odpowiedzialność za techniczno-
organizacyjną i ekonomiczną stronę realizowanych procesów i

projektów.



Przyczyny tworzenia centrów 
odpowiedzialności

rozwój i wzrost przedsiębiorstwa,
złożoność i niepewność otoczenia,
trudności w zarządzaniu,
tendencje do decentralizacji,
dążenie do wzrostu efektywności 
gospodarowania (zmniejszenie kosztów, 
zwiększenie przychodów)



Co jest celem ekonomicznym 
centrów?

poprawa poziomu gospodarowania w 
poszczególnych komórkach (projektach) 
przedsiębiorstwach,
uświadomienie kierownictwu komórek (projektów) i 
pracownikom wpływu ich decyzji i działań oraz jakości 
pracy na koszty i wyniki własnej komórki i  na ogólny 
stan gospodarności przedsiębiorstwa, 
zainteresowanie kierowników i pracowników
(również materialne) poprawą efektów
ekonomicznych na ich odcinkach pracy.



Wady centrów

Wprowadzaniu centrów nie towarzyszą jednak 
tylko ( i nie zawsze) korzyści ale też i skutki  
negatywne.  
Przede wszystkim tworzenie centrów, jako  
wewnętrznych jednostek autonomicznych 
pociąga za sobą utratę efektów korzyści skali, 
które wynikają głównie z niepełnego 
wykorzystania zdekoncentrowanych zasobów. 



Wady centrów

brak spójności i zharmonizowania działań poszczególnych 
komórek oraz możliwy konflikt  celów komórek z celami 
firmy jako całości, gdy nie ma koordynacji, 
trudności w ścisłym określaniu wyniku i przyporządkowaniu 
do centrum, a także skrajne skomplikowanie się 
zarządzania, szczególnie  w wypadku mocnych zależności 
technologicznych i powiązań kooperacyjnych między  
poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi.
dążenie  do przerzucania odpowiedzialności za odchylenia 
(zakłócenia) od planów na kierowników innych wydziałów 
lub kosztowców i księgowych  oraz przenoszenie kosztów 
własnych na koszty funkcjonowania innych jednostek, co 
może być powodem konfliktów. 



Wady centrów

W wypadku centrów zysku może pojawić się 
niebezpieczeństwo "odgradzania" się centrów od 
siebie, a nawet powstanie tendencji do konkurowania 
(np. w dążeniu do pozyskiwania większych niż inni 
zasobów) i działań agresywnych. 
Wzrost konkurencyjności może być powodem 
otwartych konfliktów. Podmioty działające jako centra 
zysku, w przypadku swobody wyboru dostawcy i 
odbiorcy preferują klientów zewnętrznych. Ma to 
szczególne i negatywne konsekwencje w sytuacji 
niedociążenia zdolności  przedsiębiorstwa. 



Rodzaje centrów odpowiedzialności

CENTRUM  PRODUKCYJNE (Techniczne)– gdy jego 
kierownictwo ma bardzo ograniczony (marginesowy) 
zakres uprawnień i najczęściej odpowiada wyłącznie za 
wykonanie ilościowe i terminowe planu asortymento-
wego oraz  sprawnościowe wyniki działalności swej 
komórki.

CENTRUM KOSZTÓW – gdy jego kierownictwo jest 
odpowiedzialne nie tylko za plan rzeczowy, ale także za 
poziom kosztów produkowanych wyrobów czy 
świadczonych usług.

CENTRUM PRZYCHODÓW - gdy jego kierownictwo 
może samodzielnie decydować o cenach i strukturze 
asortymentowej sprzedaży. 



Rodzaje centrów odpowiedzialności

CENTRUM ZYSKU   - gdy jego kierownictwo może 
samodzielnie decydować o cenach i strukturze 
asortymentowej sprzedaży (jak w centrum sprzedaży), 
a także o kosztach (analogicznie jak w centrum 
kosztów),  a w efekcie o  wynikach operacyjnych 
jednostki.

CENTRUM INWESTYCYJNE – gdy jego kierownictwo 
ma uprawnienia centrum zysku, a ponadto może 
samodzielnie podejmować decyzje  inwestycyjne 
(rozwojowe), w ramach przyznanej części 
wypracowanego wyniku finansowego i odpowiadać za 
zaangażowany w podmiocie majątek.



Centrum kosztów

Jest komórką organizacyjną przedsiębiorstwa, 
usytuowaną w sferze zarządczej lub 
wykonawczej, dla której:
określa się budżet kosztów pod wyznaczone 
zadania rzeczowe i sprawnościowe. 
przyznaje się kierownikowi  centrum taki zakres 
samodzielności decyzyjnej (uprawnień), który 
pozwala jemu kształtować samodzielnie składniki 
kosztów bezpośrednich i pośrednich 
(wydziałowych), zależnych od niego. 



Centrum kosztów

Miernikiem oceny jego pracy jest wykonanie  zadań 
okresowych (rzeczowych i sprawnościowych) i 
utrzymanie się w wyznaczonym budżecie kosztów.  
Oszczędności na budżetowanych kosztach mogą mieć 
miejsce jedynie w pierwszym okresie wprowadzania 
centrów, gdy budżety kosztów (szczególnie 
pośrednich) są określone niedokładnie.
Jeśli budżet kosztów  został ustalony poprawnie, to 
celem komórki  powinno być utrzymanie się w 
wyznaczonych granicach, przy realizacji zadań 
rzeczowych, chyba że dodatkowo wprowadzono 
zadania  z planu obniżki kosztów. 



Centrum zysku

Centrum zysku (ośrodek odpowiedzialności za wynik) 
jest komórką organizacyjną przedsiębiorstwa, 
wyposażoną w szersze niż centrum kosztów 
uprawnienia decyzyjne w zakresie kształtowania 
komponentów zysku operacyjnego i ponoszącą 
odpowiedzialność za wynik.  
W komórce prowadzącej działalność ze stratą może to 
być obowiązek minimalizacji  strat natomiast w innych  
komórkach maksymalizacja marży pokrycia lub quasi-
wyniku finansowego (poprawa względem okresu 
bazowego - roku, miesiąca ubiegłego - lub planu). Cel 
taki realizuje dana komórka przy istniejących 
zdolnościach wytwórczych.  



Centrum zysku

Utworzenie centrum zysku z danej komórki najczęściej 
poprzedza jej funkcjonowanie przez jakiś czas 
(minimum pół roku), jako centrum kosztów. W 
praktyce centra zysku różnią się przede wszystkim 
zakresem samodzielnego kształtowania  decyzji. Gdy 
posiadają największy zakres uprawnień (np. w 
obszarze  polityki sprzedaży,  gospodarki majątkiem 
oraz regulacji swoich zobowiązań) centra zysku w 
szczególności mogą występować jako quasi -
przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, nie posiadając 
jednakże osobowości prawnej. 



Centrum zysku

Obserwuje się również  tendencje do tworzenia  
centrów zysku na bazie komórek zarządu 
(np.działu ptrzetwarzania danych,działu 
marketingu) dla większego ich pobudzenia do 
działań racjonalizujących zakres działania i 
poziom kosztów świadczonych usług oraz 
wychodzenia z ofertą na rynek zewnętrzny. 
W sytuacji, gdy  komórki organizacyjne  -
potencjalne centra zysku- mają zróżnicowaną 
rentowność (jedne z nich osiągają nadwyżkę 
przychodów nad kosztami, inne takiej nadwyżki 
nie mają) proponuje się, aby generalnie używać 
określenia centrum wynikowe, zamiast centrum 
zysku.



Centrum zysku

W zależności od charakteru rynku, na którym 
działają centra zysku wyróżnia się:
para lub quasi-centra zysku, w wypadku 
uczestniczenia tylko w transakcjach na rynku 
wewnętrznym przedsiębiorstwa,
realne centra zysku, gdy są to kontakty z 
rynkiem zewnętrznym (ale też i wewnętrznym). 





OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ OKREŚLENIE ZAKRESU 
SAMODZIELNOŚCI

WYODRĘBNIENIE  
CENTRÓW

OKREŚLENIE MIERNIKÓW OCENY

USTALENIE  ZASAD WIĄZANIA  MIERNIKÓW 
OCENY Z SYSTEMEM  MOTYWACYJNYM

USTALENIE ZASAD ORAZ TRYBU OOSŁUGI 
PRACY CENTRÓW

Schemat postępowania przy 
wprowadzaniu centrów



Wyodrębnianie centrów

Kryteria formalne wyodrębniania centrów:
produktowo-rynkowe
organizacyjne
terytorialne
techniczno-technologiczne (majątkowe)
księgowo-rachunkowe
finansowe
własnościowo-prawne. 



Wyodrębnienie  organizacyjne  
centrów

Każda komórka organizacyjna (projekt) firmy może 
być centrum odpowiedzialności, gdy:
chce tego jej kierownictwo i zespół pracowników, 
ma ona  istotny wpływ na koszty i/ lub wyniki 
ekonomiczne przedsiębiorstwa
łatwo można ją wyodrębnić ze struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa
jest możliwe sprecyzowanie dla niej zakresu zadań 
(obowiązków), uprawnień (kompetencji) i 
odpowiedzialności (należy przestrzegać zasady ich 
równoważności), a  także
jest możliwe zorganizowanie systemu informacji 
decyzyjnej
jest możliwość rozliczania przydzielonych jej  zadań. 



Grupowanie komórek

Możliwe jest grupowanie komórek we wspólne 
centra, gdy występuje:
wpólnota interesów rozumiana jako podobny lub 
identyczny cel działalności
podobieństwo warunków  i metod działania
wzajemny wpływ na koszty własne działalności
współudział w tworzeniu określonej pozycji rodzajowej 
kosztów lub dochodów przedsiębiorstwa 
trudność w potraktowaniu komórki organizacyjnej jako 
samodzielnego ośrodka odpowiedzialności za koszty 
lub wyniki. 



Wyodrębnianie centrów

Należy również uwzględnić kryteria 
ekonomiczne określające:
efektywność wykorzystania zasobów, 
efektywność zagospodarowania rynków 
oraz 
efektywność procesu realizowanego w 
przedsiębiorstwie 



Sposoby wyodrębniania centrów 
odpowiedzialności

poprzez tzw. "nakładanie" na już 
istniejące komórki organizacyjne lub
metodą "od podstaw", sprowadzającą 
się do utworzenia komórki 
organizacyjnej, spełniającej wymogi 
adresowane do określonego rodzaju 
centrum odpowiedzialności.



Wyodrębnianie poprzez tzw. 
"nakładanie"

Istota tego sposobu sprowadza się do:
wstępnego wytypowania spośród istniejących 
komórek, tych na których można wyodrębnić 
centra odpowiedzialności, a następnie 
sprawdzenia czy komórka organizacyjna 
(wydział, zakład czy dział w zarządzie), 
spełnia kryteria formalno-ekonomiczne 
wyodrębniania zakładanego rodzaju centrum. 



Metoda "od podstaw",

Jest to stawianie pod znakiem zapytania
obowiązujących w przedsiębiorstwie 
rozwiązań (czy tak dalej być musi?) i szukanie 
takich, które będą adekwatne do aktualnych 
strategii i celów przedsiębiorstwa oraz 
zewnętrznych i wewnętrznych warunków jego 
funkcjonowania. 
W krańcowym wypadku jest to de facto 
tworzenie nowej komórki organizacyjnej, z 
odgórnym zamysłem osadzenia na niej 
określonego, rodzaju centrum 
gospodarowania 



Jakie uprawnienia mogą i powinny być 
przekazane centrom ?

Zakres samodzielności decyzyjnej centrum 
zależy głównie od:
jego specyfiki i miejsca w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa
kwalifikacji i przygotowania kierownika 
(menedżera) podmiotu (projektu), 
poziomu dotychczasowego rozwoju firmy,
gotowości ze strony dyrekcji firmy do 
przekazania odpowiednich uprawnień. 



Uprawnienia kierownictwa centrum
Wiążą się z przydzielonymi zadaniami i najczęściej obok 
dotychczasowych uprawnień  wprowadza się nowe, dodatkowe w 
zakresie:
współzarządzania przedsiębiorstwem jako całością ( sugestie 
dotyczące stylu i metod zarządzania, strategii rozwoju firmy itd.) 
planowania zadań gospodarczych  podmiotu – samodzielnego 
ustalania  zadań i terminowania ich realizacji (m.in.określania ich 
wielkości,ustalenia terminu, czasu - ruchomy czas pracy 
(pracochłonności i przerw w pracy, tempa pracy, pracy w godzinach 
nadliczbowych) i miejsca realizacji zadań (jeśli nie jest to 
uzależnione od stałego miejsca pracy)
gospodarownia funduszem płac ( sposobu wynagradzania -
zasadniczego i dodatkowego)
gospodarowania zasobami pracowniczymi (kształtowanie składu 
osobowego  podmiotu, wyboru kierownictwa jednostek 
wewnętrznych centrum)
rozwoju podmiotu (w sferze techniki i organizacji).



Zasady planowania

1. celowość planowania - podstawowa cecha. Każdy plan jest 
formułowany dla zapewnienia sprawnej realizacji postawionego celu. 
Plany pokazują jakie dzialania prowadzą do wyznaczonego celu. 
2. prymat planowania - planowanie jest podstawą wszystkich innych 
funkcji zarządzania, a szczególnie istotne jest planowanie dla kontroli 
(bez planu nie ma kontroli i controllingu). 
3. ciągłość planowania - stosuje się zasadę kroczącego budowania 
planu
4. wariantowość planowania -dla różnych sytuacji buduje się "z góry" 
różne scenariusze postępowania (optymistyczny, pesymistyczny, 
normalny)
5. optymalność planowania - każdy plan powinien być budowany i 
poddany ocenie ze względu na przyjęty cel (cele) i wyniakjace z niego 
kryteria optymalizacji
6. realność planowania - wykonalność planu
7. kompletność planowania - każdy kierownik , na każdym szczeblu 
zarządzania musi planować, a te plany cząstkowe muszą być ze sobą 
zintegrowane (skoordynowane)





ZADANIA DLA CENTRÓW

MIERNIKI OCENY ZADAŃ

SYSTEM MOTYWACYJNY

Związki między Z-M-S
Planowanie

Kontrolowani
e

Motywo
wanie



Rodzaje zadań

RZECZOWE (ilość, wartość czegoś do 
zrobienia)

SPRAWNOŚCIOWE (terminowość 
wykonania,jakość, rotacja zapasów itp..)

EFEKTYWNOŚCIOWE (np.koszty, 
produktywność, wydajność)

WYNIKOWE (np. kwota zysku, marża 
pokrycia, wskaźnik rentowności)



Wymagania do zadań dla centrów

Liczba zadań powinna być ograniczona do kilku (3-5)
Powinny mieć charakter syntetyczny, gdyż nadmierna 
ilość zadań szczegółowych może dekoncentrować uwagę 
kierownictwa centrum (zasada koncentracji rodzaju zadań).
Powinny być wymierne (zasada wymierności zadań) i 
wyznaczone na okresy nie dłuższe niż kwartał (zasada 
optymalizacji terminu realizacji zadań). 
Zadania powinny być zrozumiałe przez kadrę kierowniczą 
podmiotu i jego załogę (zasada komunikatywności) oraz 
wykonalne (zasada realności zadań).
Zadania powinny mieć charakter uzupełniający się, i w 
miarę możliwości nie substytucyjny (zasada 
komplementarności).
Zadania muszą być dostosowane do etapu rozwoju 
funkcjonowania centrów odpowiedzialności. 



Mierniki oceny wykonania zadań

Służą do:
oceny samodzielnej jednostki wewnętrznej przez 
zarząd firmy,
dokonywania bieżących aktów wyboru (jako kryteria 
optymalizacji decyzji  w rachunku ekonomicznym 
prowadzonym przez kierownictwo centrum),
wiązania wyników pracy z systemem motywacyjnym.

Pożądane jest stosowanie całościowych (syntetycznych) 
mierników oceny, odzwierciedlających pełną, 
kontrolowaną efektywność gospodarowania podmiotu. 



Quasi-wynik finansowy (zysk)

W stosunku do samodzielnych podmiotów, których 
zakres odpowiedzialności obejmuje zarówno koszty 
jak i przychody  można stosować:
Quasi-wynik finansowy 
Q-WF  = ∑Pi  *  Ci   - Kw       dla i = 1,2,3,....n. 

Pi - wielkość sprzedaży                           
i - rodzaje asortymentów towarów  
Ci - cena          Kw - Koszty własne + wartość 
zakupionych towarów 



Wielostopnioowa marża pokrycia 
kosztów stałych

Jest jednym z najważniejszych instrumentów 
kierowania, z którego powinni korzystać zarządzający 
przedsiębiorstwem. 
Wprowadzanie marży wymaga podziału i 
ewidencjonowania  kosztów wg  ich zmienności na 
stałe i zmienne.
Rachunek może być prowadzony w celu:
zmiany (poprawy na korzystniejszą) struktury 
asortymentowej towarów 
zmiany (poprawy) struktury odbiorców, 
określenia, które produkty do których klientów 
powinniśmy sprzedawać,
określania wielkości prowizji dla służb zbytu 
(agentów), w zależności od osiąganej przez nich 
marży brutto (kształtowania systemy motywacyjnego). 



Zalety stosowania marży

bardzo szerokie pole kontrolowane przez 
miernik
proefektywnościowa presja (minimalizacja 
kosztów z jednoczesnym oddziaływaniem na 
wzrost jakości i ilości produkcji  sprzedanej )
możliwość oceny wkładu poszczególnych 
komórek wewnętrznych do wyniku 
finansowego firmy
możliwość oceny rentowności poszczególnych 
towarów



Wady

trudności w adekwatnym rozdzieleniu 
kosztów stałych  na poszczególne 
nośniki kosztów i miejsca powstawania 
kosztów  (komórki wewnętrzne)
czasowe i przedmiotowe rozbieżności  
między marżą pokrycia kosztów a 
zyskiem przedsiębiorstwa



Centrum kosztów
ZADANIA DLA CENTRUM KOSZTÓW
1) Rzeczowe – wykonać projekt A
2) Kosztowe – utrzymać się w budżecie kosztów

MIERNIKI OCENY ZADAŃ 
Ad.1) Stopień wykonania projektu [%].(WS)
Ad.2) Odchylenie kosztów budżetowych od 

kosztów rzeczywistych [zł].(Ok.)

SYSTEM MOTYWACYJNY
Ad.1) Formuła przyrostowa Fnr  = Fbr * (1 + WS*n)
Ad.2) Formuła udziałowa     Fnk = Fbk + Ok* U



Przykład liczbowy

MIERNIKI OCENY ZADAŃ 
WS - Stopień wykonania projektu = 95% (0,95)
Ok - Odchylenie k.budż.od k. rzeczywistych = 580 zł
Dodatkowe ustalenia:
Fbr – fundusz bazowy za zadania rzeczowe = 5000 zł
n = wskaźnik korekty dla WS od 94 do 96% = (0,03)
Fbk – fundusz bazowy za zadania kosztowe = 3000 zł
U–wskaźnik udziału w oszczędnościach na kosztach=0,3

SYSTEM MOTYWACYJNY (wysokość premii)
Premia Fnr   =  5000 * (1 + 0,95*/- 0,03/)= 4858 zł
Premia Fnk  =  3000 + 580* 0,3 = 3174 zł



Inne rozwiązanie

W określonych sytuacjach (np. braku środków w 
przedsiębiorstwie na fundusz motywacyjny) należny 
fundusz premiowy za zadania wynikowe centrum 
odpowiedzialności nie musi uwzględniać funduszu 
bazowego. 
Wówczas premia efektywnościowa jest uzależniona 
wyłącznie od wypracowanych przez centrum 
dodatkowych efektów (np. w centrum kosztów 
oszczędności na kosztach) i sprowadza się do 
partycypacji załogi podmiotu i jego kierownictwa w tych 
efektach. 



Procedura i harmonogram 
wdrażania centrów

Etap I. Wprowadzający 
Zainicjowanie prac przez kierownictwo 
naczelne i określenie celów wprowadzenia 
centrów odpowiedzialności 
Utworzenie zespołu projektowego (decyzja o 
współpracy z doradcami zewnętrznymi i 
podziale prac)
Przygotowanie zespołu i kadry 
przedsiębiorstwa do nowych rozwiązań 
organizacyjnych poprzez szkolenie w 
zakładzie pracy



Procedura i harmonogram 
wdrażania centrów

Etap II. Analityczno-diagnostyczny 
Sporządzenie oceny aktualnego systemu 
zarządzania przedsiębiorstwem pod kątem 
zastosowania centrów 
Diagnoza stanu w obszarach istotnych dla 
funkcjonowania centrów.
Kierunki i harmonogram modernizacji systemu 
zarządzania. 
Wykonawcy: eksperci z zewnątrz we 
współpracy z pracownikami firmy



Procedura i harmonogram 
wdrażania centrów

Etap III. Projektowy 
Opracowanie koncepcji organizacji i 
funkcjonowania centrów odpowiedzialności w 
przedsiębiorstwie 
Weryfikacja koncepcji w trakcie sesji 
treningowej (grupowe określenie 
realistycznych założeń koncepcji organizacji i 
funkcjonowania centrów w przedsiębiorstwie) 
Akceptacja koncepcji przez zarząd firmy
Wykonawcy: eksperci z zewnątrz we 
współpracy z pracownikami firmy 



Procedura i harmonogram 
wdrażania centrów

Etap IV. Wdrożeniowy
Opracowanie szczegółowych wytycznych i 
procedur (w formie instrukcji) i harmonogramu 
wdrażania w oparciu o przyjęte i 
zaakceptowane rozwiązania 
Wykonawcy: eksperci z zewnątrz we 
współpracy z pracownikami firmy 
Prace wdrożeniowe w przedsiębiorstwie 
Wykonawcy: pracownicy przedsiębiorstwa 
nadzór ekspertów zewnętrznych 



Procedura i harmonogram 
wdrażania centrów

Etap V. Kontrolny 
Ocena funkcjonowania centrów oraz 
działania modyfikacyjne 
(dostosowawcze) 
Wykonawcy: pracownicy 
przedsiębiorstwa nadzór ekspertów 
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