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Przyczyny zainteresowania
• Firmy małe, a w nich mikro stanowią dominujący udział w 

sektorze msp.
• Są one obiektem żywego zainteresowania państw 

członkowskich Unii Europejskiej i przedmiotem aktywnej 
polityki wspierania przedsiębiorczości i konkurencyjności tych 
przedsiębiorstw. 

• Zakres europejskiej polityki przedsiębiorczości zakłada 
pobudzanie i promowanie organizacyjnych i nietechnolo‐
gicznych innowacji. 

• W ramach polityki krajowej wspiera się nowoczesne metody 
oraz technologie informacyjne w prowadzeniu działalności 
gospodarczej 



Przyczyny zainteresowania cd.

• Małe firmy produkcyjne uzupełniają  rynek w zakresie 
produkcji wyrobów (części, podzespołów) i świadcze‐nia 
usług, a także ożywiają gospodarkę lokalną.

• Zarządzanie działalnością  produkcyjną jest zdecy‐dowanie 
bardziej skomplikowane, aniżeli handlową czy usługową, co 
wynika z dużego stopnia złożoności wytwarzanych 
produktów oraz organizacji produkcji.

• Obserwuje się rosnące współdziałanie gospodarcze firm 
małych z przedsiębiorstwami dużymi.

• Firmy małe nie są miniaturą dużego przedsiębiorstwa, i nie 
zawsze  udaje się przejąć na potrzeby małego 
przedsiębiorstwa koncepcji i metod zarządzania.



Zaniedbana i niedowartościowana funkcja planowania  

Mocno scentralizowany, patrialchalny styl zarządzania  

Relatywnie wysokie koszty pozyskiwania informacji 

Procesy zarządcze są z reguły powikłane, trudne do 
zidentyfikowania i mają charakter przypadkowy 

Bardzo słaba orientacja na problemy strategiczne

Pracownicy są traktowani jako wykonawcy decyzji 
właściciela (nikły udział w procesie decyzyjnym)

Niedostatki w zarządzaniu małą firmą jako przyczyna 
wprowadzania nowych narzędzi zarządzania 



Właściciel (często także menedżer) nie może liczyć na 
profesjonalne wsparcie zarządzania, lecz na własne 
doświadczenie (nie ma działów funkcjonalnych)

Wskażniki obrazujące stan firmy ( nie tylko finansowe)
są wyłącznie w posiadaniu właściciela (menedżera)

Podwójna rola właściciela, nie rzadko bez właściwego 
wykształcenia 

Rosnące „zmęczenie” patrialchalnym stylem kierowa-
nia, powiązane z brakiem następców prawnych (przymus 
do korzystania z usług menedżera) 

[Hilse , Wimmer 2001]

Specyficzne niedostatki w MSP



Bariery zarządzania strategicznego w msp

• Drastyczny brak czasu i środków na prowadzenie takich prac 
• Orientacja na stabilność i rutynowe zachowania 
• Bariery dostępu do adekwatnej informacji 
• Przyjmowanie różnych ról przez właściciela małej firmy 
• Deficyt instrumentów zarządzania 
• Mała wiara właściciela i kadry zarządzającej w skuteczne 

wypracowanie realnych założeń strategicznych, w sytuacji 
burzliwie zmieniających się warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 
(Mugler 1998)



Przyczyny wprowadzania nowych koncepcji 
zarządzania do małych firm

1. Kierujący małymi i średnimi firmami napotykają na coraz 
większe problemy związane z zarządzaniem firmą
(dynamika i różnorodność warunków funkcjonowania, 
rosnąca niepewność i  ryzyko) 
2. Problemy mają wielofunkcyjny i interdyscyplinarny charakter

3. Brakuje informacji i metodycznego wsparcia właściciela i 
menedżerów takiej firmy w procesie zarządzania
4. Jest konieczne doskonalenie procesu decyzyjnego

5. Bezpośrednia współpraca gospodarcza MSP z dużymi 
przedsiębiorstwami oraz obowiązek sprawozdawczości 



Potrzeba wspierania zarządzania w małym 
przedsiębiorstwie

(wyniki badań własnych)
* 80% badanych firm odczuwa potrzebę wspoma-
gania zarządzania (80% mikro, 81,4% małe, 79,3% 
średnie)
* wspomagania  tego oczekują głównie ze strony 
własnych  komórek organizacyjnych, 
* nie koniecznie musi być ono realizowane w formie 
zinstytucjonalizowanej (osobny dział), ale może 
zostać przypisane do zakresu zadań już 
funkcjonujących komórek (np. do księgowości, 
informatyki).



Wnioski z analizy badań ankietowych

• W małych (szczególnie mikro) firmach wspieranie 
zarządzania jest „sprawą szefa”,choć funkcje te mogą 
przejąć pracownicy lub działy.

• Podstawowe znaczenie ma funkcja wspierająca 
zarządzanie w informacje i metody, natomiast 
funkcje koordynacyjne są na drugim planie.

• Formalne planowanie i kontrola zyskuje na 
znaczeniu, ale jednocześnie firmy nie chcą stracić 
elastyczności i gotowości do improwizacji.

• Instrumenty zarządzania powinny być proste i łatwe 
w użyciu (małe zapotrzebowanie na informacje). 



Cele i zadania controllingu
zapewnienie informacji
wspieranie funkcji kontroli (analiza odchyleń)
kreowanie i wspieranie funkcji planowania
integracja funkcji planowania i kontroli
(budżetowania) i wspieranie ich realizacji
zabezpieczenie sterowania (udział w planowaniu,
kontroli i propozycje działań regulacyjnych)
koordynowanie systemu zarządzania
usprawnianie zarządzania
tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby zarządzania
inne
[Amshoff 1993]



Cel controllingu: Zapewnienie informacji

Zadania:
• Kreowanie popytu na informacje ze strony decydenta 

(marketing informacyjny)
• Systematyczne pozyskiwanie potrzebnych informacji
• Zagwarantowanie optymalnego przepływu informacji między 

poszczególnymi stanowiskami w firmie (obieg dokumentacji
• Systematyczne gromadzenie i zapisywanie informacji
potrzebnych do zarządzania

[Amshoff 1993]



Cel controllingu: Wspieranie planowania

Planowanie

merytoryczne formalne

Zadania:

- Pomaganie przy 
ustalaniu celów
- Wspieranie 
budowy strategii 
i planów 
operacyjnych

-Tworzenie 
warunków do 
planowania
-Wsparcie w 
techniki i 
metody 
planownia

[Amshoff 1993]



Filozofia controllingu

• Aktywna – zorientowana na przyszłość

• Cel: zabezpieczenie w informacje, poprawa procesów 
informacyjnych i komunikacyjnych 

• Obszar aktywności: systemy informacyjne

• Zadania: rozwój, implementacja i opieka nad systemem 
informacyjnym, pozyskiwanie, gromadzenie, obróbka i 
rozdzielanie informacji, wykrywanie wąskich gardeł i analiza 
odchyleń, propozycje sposobów zaradczych

• Typ controllera: nawigator (imitator, organizator)

[Amshoff 1993]



Filozofia controllingu

• Pasywna – zorientowana na przeszłość

• Cel: zagwarantowanie porządku 

• Obszar aktywności: tradycyjna rachunkowość,

• Zadanie: kierowanie rachunkowością: formalne, kontrolujące i 
informacyjne 

• Typ controllera: rejestrator (rytuniarz, organizator)

[Amshoff 1993]



Filozofia controllingu

• Innowacyjno – antycypacyjna

• Cel: wsparcie kierownictwa przez dostarczanie informacji, 
pomoc w racjonalizacji decyzji, koordynacja, zabezpieczenie 
planowania i kontroli

• Obszar aktywności: controlling jako integralna część 
zarządzania firmą

• Zadania: projektowanie, wdrażanie i opieka nad systemem 
planowania i kontroli, wsparcie planowania, przygotowanie 
narzędzi, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

• Typ controllera: innowator (pionier, imitator)

[Amshoff 1993]



Narzędzia stosowane przez controlling
Trzy grupy narzędzi controllingu: 
Proste techniki i metody, np.:
obserwacja (monitorowanie, raportowanie)
analiza wskaźnikowa
analiza otoczenia
analiza techniczno-ekonomiczna
analiza progu rentowności (BEP), 
analiza silnych i słabych stron (np. SWOT),
metody portfelowe,
Złożone metody zarządzania, np.: 
prognozowanie, planowanie i kontrola kosztów (budżetowanie),
krótkookresowy rachunek wyników,
modele rachunku kosztów (rachunek kosztów działań, kosztów 
docelowych, itp.),
Narzędzia systemowe, np.: 
zarządzanie przez centra odpowiedzialności



System informatyczny controllingu

Controlling wspomagany może być rozmaitymi
narzędziami informatycznym:
Internet
arkusz kalkulacyjny
własny program (np. do budżetowania kosztów
zleceń w MS Access)
program do controllingu (np. program analiz i
planowania działalności)
moduł controllingu w ramach programu
zintegrowanego
zintegrowany system zarządzania (np. SAP, Teta itd.)



Fazy rozwoju controllingu  w msp

Controlling 
zorientowany

na rachunkowość

Controlling
zintegrowany

Controlling 
operacyjny

Poziom rozwoju

Czas

Controlling 
Informacyjny

rejestrator

nawigator

innowator



Controlling informacyjny

• Cel: pozyskiwanie prostych informacji (również w drodze 
sporządzania analiz, raportów) pomocnych w podejmowaniu 
decyzji, z reguły o charakterze bieżącym. 

• Orientacja na: przejrzystość i jakość informacji oraz 
dostarczanie ich z niezbędnym wyprzedzeniem. Wybiórczo na 
wspomaganie informacyjne niektórych funkcji operacyjnych. 

• Narzędzia: nieskomplikowane i niesformalizowane
• Źródło informacji: zewnętrzne uzyskuje sam przedsiębiorca 

(właściciel, członkowie rodziny, zatrudnieni pracownicy)
• Organizacja: funkcjonalny (nieinstytucjonalny) z reguły nie 

korzysta z  doradztwa zewnętrznego. 
• Zastosowanie: szczególnie dla firm mikro, ale także  małych, o 

skromnym – pod względem stanu i kwalifikacji ‐ personelu, 
szczególnie w początkowych fazach ich rozwoju. 



Controlling zorientowany rachunkowo
Cel: do kontroli podstawowych wielkości ekonomicznych 
przedsiębiorstwa (przychodów, kosztów) oraz rentowności i 
płynności finansowej. 

• Orientacja: operacyjny, 
• Narzędzia: dysponuje rozwiniętą bazą informacyjno‐narzędziową, 

tradycyjny (ex post) rachunek kosztów. Jeśli jest rachunek kosztów 
planowanych, to są warunki do pełnej analizy odchyleń i 
podejmowania działań zaradczych. Jeśli nie, to tylko analiza 
odchyleń,  w ramach funkcji kontrolnej, oparta na informacjach o 
charakterze ilościowym. 

• Organizacja: charakter funkcjonalny (zadania controllingu są 
rozproszone między istniejące już stanowiska) lub instytu‐cjonalny
(zadania controllingu koncentruje się w wyodrę‐bnionej komórce), a 
także  korzystać  z różnych form doradztwa zewnętrznego. 

• Zastosowanie: szczególnie dla małych (ale także mikro)  firm 
dysponujących wykwalifikowanymi służbami finansowo‐
księgowymi. 



Controlling operacyjny
• Cel: kreuje i wspiera planowanie (budżetowanie). Ustalone zadania są 

przekazywane różnym obszarom przedsiębiorstwa (wyodrębnionym w 
centra odpowiedzialności) i podlegają okresowej kontroli, łącznie z analizą 
odchyleń i działaniami sterowniczymi. 

• Orientacja: operacyjny, planowanie i kontrola strategiczna 
(sformalizowana) mają niski poziom rozwoju. Jest rozwinięte myślenie 
strategiczne.

• Narzędzia: służące koordynacji oraz sformalizowane procedury 
planowania (budżetowania) i kontrolowania, centra kosztów i centra 
zysku, rozbudowany system informacyjny. 

• Organizacja: przyjmuje charakter funkcjonalny lub instytucjonalny, a także  
wykorzystuje różne formy doradztwa zewnętrznego. 

• Zastosowanie: charakterystyczny szczególnie dla firm średniej  wielkości, 
ale także firm małych, szczególnie w górnym przedziale ich wielkości, o 
złożonej strukturze wewnętrznej, dysponujących wykwalifikowanym 
personelem, w różnych obszarach funkcjonowania firmy.  



Controlling zintegrowany
• Cel: wspomaga  strategiczny i operacyjny szczebel zarządzania 

i wykazuje ponad przeciętne rozwiązania w zakresie 
funkcjonalnym, instrumentalnym i instytucjonalnym, 

• Orientacja: strategiczna i operacyjna 
• Narzędzia: korzysta z całego bogactwa „skrzynki 

narzędziowej” controllera, posiada rozwinięty system 
informacyjny 

• Organizacja: przyjmuje najczęściej formę instytucjonalną 
(wyodrębniony dział). 

• Zastosowanie: ten typ controllingu, charakterystyczny dla 
dużych firm, o wysokim poziomie formalizacji, reprezentuje 
najwyższy poziom rozwoju, może mieć miejsce w średnich 
firmach, ale może też występować w małej firmie, szczególnie  
w jej górnym przedziale wielkości.



Ścieżka rozwoju controllingu w msp
• Istnieje kilka typów (modeli) controllingu, a w ramach każdego z 

nich cały typoszereg podmodeli.

• Najbardziej rozwinięty (efektywny) jest typ zintegrowany, najmniej 
informacyjny.

• Controlling nie musi w przypadku każdej firmy rozwijać się „w 
pełni”od informacyjnego do zintegrowanego.

• Ta ścieżka rozwoju jest tylko prawdopodobna, uwarunkowana 
zmianami w czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych,  
wpływających na kształt controllingu.

• Niejednakowy jest też wpływ poszczególnych czynników na różnych 
etapach rozwoju controllingu 

• Różne są też możliwe formy organizacji controllingu . Zob. tabela 
[Lanz 1992] [Nowosielski 2006].



Rozwiązanie organizacyjne Objaśnienie

1.
Utworzenie stanowiska
controllera w firmie

Controller jest wykonawcą zadań
controllingu. Tylko wtedy, gdy ma
pełne obciążenie pracą (przez 8g)

2. Rozłożenie zadań
controllingowych na
istniejące już stanowiska

Zadania controllingowe zostają
rozłożone na zadania szczegó-
łowe i rozdzielone na już istnie-
jące stanowiska.

3. Rozszerzenie zadań już
funkcjonującego
controllera.

Controlerowi przydziela się
dodatkowe zadania, które on
wykonuje obok swoich zadań
rutynowych

4. Wspólny controller dla
wielu przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa korzystają
wspólnie z jednego controllera.
Wspólnie go finansują.

5. Przejęcie zadań control-
lingowych przez zewnę-
trznego doradcę

Zadania controllingowe zostają
„wyprowadzone” poza przedsiębio
przedsiębiorstwo (outsourcing
funkcji)

Możliwe rozwiązania organizacyjne w małych i średnich firmach
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