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Streszczenie
Stworzenie odpowiedniego systemu informacyjnego wspomagaj cego zarz dzanie w
przedsi biorstwie wymaga obj cia wszystkich sfer jego dzia alno ci. Teoretyczne koncepcje
wydzielonych, oddzielnych systemów, takich jak rachunkowo , logistyka i controlling powinny
do integracji wzajemnych powi za i zada . Controlling logistyki ma za zadanie wspiera
realizacj procesów logistycznych oraz przyczynia si do zwi kszenia i utrwalania wk adu logistyki
w sukcesie rynkowym przedsi biorstwa. Obejmuje on swoim zakresem nie tylko koszty
funkcjonowania wydzia ów logistycznych, ale przede wszystkim nadzoruje i steruje efektywno ci
ca ego obszaru przep ywu dóbr i us ug w przedsi biorstwie. Controlling spe nia swoj funkcj
koordynacyjn w przekroju podejmowania decyzji (zarz dzania), co umo liwia z kolei w ciw
realizacj procesów logistycznych warunkuj cych czasowo-przestrzenne prowadzenie dzia alno ci
gospodarczej.
***

1. Wprowadzenie
Zmiany systemowe w funkcjonowaniu gospodarki polskiej wymuszaj na jednostkach
gospodarczych przej cie od strategii wzrostu ilo ciowego, do strategii w której liczy si
przede wszystkim podnoszenie rentowno ci, przy zachowaniu jako ci i oparciu si na wiedzy.
Prawid owe wykorzystanie zasobów b

cych w dyspozycji jednostki, utrzymanie p ynno ci

finansowej, poprawa ekonomicznej efektywno ci ich dzia ania wymagaj

zaprojektowania i

sprawnego funkcjonowania systemu informacyjnego. Krajowe przedsi biorstwa w warunkach
integracji z Uni Europejsk stoj w obliczu powa nych wyzwa . Sprostanie konkurencji
lepiej rozwini tych gospodarek wymaga wprowadzenia nowych rozwi za

w zakresie

zarz dzania. Zwyci stwo konkurencyjne we wspó czesnej gospodarce wynika z umiej tno ci
zorganizowania

w

ciwego

przep ywu

strumienia

dóbr

i

strumienia

informacji.

Projako ciowa polityka, wynikaj ca z nadwy ki poda y nad popytem, ostra konkurencja
cenowa, zró nicowana produkcja, stwarzaj
przedsi biorstw. Niesprawne zarz dzanie, niew

konieczno

modyfikowania dzia alno ci

ciwa organizacja produkcji, problemy z

dostawcami i kooperantami, b dy technologiczne wcze niej czy pó niej, znajd
odzwierciedlenie w wynikach ekonomiczno-finansowych i mog zagrozi kontynuowaniu

dzia alno ci. Drog

do utrzymania si

na rynku dla przedsi biorstw jest poszukiwanie

rozwi za , które z jednej strony zapewni

identyfikacj

wymagaj cych poprawy rentowno ci, z drugiej za
potrzebn do podejmowania decyzji w warunkach ci

w

obszarów funkcjonowania

ciwe „nasycenie” informacj

ych zmian otoczenia.

Przedsi biorstwa staraj si wspomaga podejmowanie decyzji i usprawnia zarz dzanie.
Nowoczesnymi koncepcjami budowy systemów wspomagaj cych realizacj
zarz dzania

s

rachunkowo

(zarz dcza),

logistyka

i

controlling.

funkcji
Wed ug

Wojciechowskiego1 „Logistyka wnosi bardzo istotny wk ad do zarz dzania gospodark
narodow , w tym g ównie zarz dzania w przedsi biorstwach. Istot wspó czesnej logistyki
jest systemowe powi zanie procesów przemieszczania, magazynowania i dystrybucji dóbr w
cuchach logistycznych rozumianych od momentu pozyskania surowca na okre lony
zgodnie z potrzebami towar, przez jego wytworzenie i dystrybucj , a do ostatecznego
konsumenta”.
W naszym kraju logistyka jest wa
Klepackiego2 „ Po

form

dzia alno ci gospodarczej. Wed ug

enie geograficzne Polski, mi dzy wysoko rozwini

(oczekujemy) szybko rozwijaj cymi si
historycznym, mo e sta

si

szans

pa stwami Europy Wschodniej, w uj ciu

zarabiania na po rednictwie (pewne elementy tego

zjawiska ju obserwujemy). Zwykle najszybciej rozwija y si regiony po
szlakach handlowych. Rozwój logistyki stwarza wi c Polsce tak
wykorzystanie zale y ju

Europ Zachodni ,

tylko od dzia

one na wa nych
szans , cho

jej

polskich w adz, przedsi biorców oraz

spo ecze stwa”.
W referacie przedstawiono zakres i zadania controllingu logistyki, który ma za zadanie
wspiera realizacj procesów logistycznych oraz przyczynia si do zwi kszenia i utrwalania
wk adu logistyki w sukcesie rynkowym przedsi biorstwa. Obejmuje on swoim zakresem nie
tylko koszty funkcjonowania wydzia ów logistycznych, ale przede wszystkim nadzoruje i
steruje efektywno ci ca ego obszaru przep ywu dóbr i us ug w przedsi biorstwie.

1

B. Klepacki, Logistyka jako potrzeba i szansa rozwojowa gospodarski polskiej, Wie Jutra , 2010, nr 1, s. 24-25
A. Wojciechowski, Najnowsze tendencje rozwoju logistyki w Polsce i na wieciej, Wie Jutra , 2010, nr 1, s.
29-35
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2. Logistyka w przedsi biorstwie
Logistyka jest interdyscyplinarn

dziedzin

wiedzy na styku techniki, informatyki i

ekonomii, która integruje przep ywy strumieni materia ów, informacji i kapita u w celu
podniesienia produktywno ci i konkurencyjno ci przedsi biorstwa na rynku.
Obejmuje ona po pierwsze procesy fizycznego przep ywu dóbr materialnych - surowców,
materia ów, pó produktów, wyrobów gotowych - w przedsi biorstwie, a tak e mi dzy
przedsi biorstwami,

oraz

bardzo

wa ny

element

jakim

jest

przep yw

strumieni

informacyjnych. Na logistyk mo na patrze równie jak na pewn koncepcj , filozofi
zarz dzania procesami realnymi (przep ywami dóbr), opart na zintegrowanym, systemowym
ujmowaniu tych procesów. Dla ekonomistów logistyka mo e by traktowana jako dziedzina
wiedzy ekonomicznej, badaj ca prawid owo ci i zjawiska przep ywu dóbr i informacji w
gospodarce, a tak e w poszczególnych jej ogniwach. Informacja jako zasób zwi zany z
przep ywami strumieni danych jest newralgicznych sk adnikiem systemu logistycznego
przedsi biorstwa. Zarz dzanie informacj w logistyce dotyczy mi dzy innymi:
terminowo ci dostaw,
zapobiegania wyczerpaniu zapasów,
monitorowania stanu realizacji zamówie ,
monitorowania przesy ek,
szybko ci wystawiania zamówie i ich przyjmowania.
Wydaje si , e dla strumieni danych tworz cych bazy danych i hurtownie danych wa ne
cechy dobrej informacji. Do najwa niejszych zaliczamy:
jako

danych,

integralno ,
kompletno ,
ci

,

porównywalno ,
dok adno ,
aktualno ,
transparentno ,
dost pno ,
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zgodno

z obowi zuj cymi standardami j zykowymi, metodycznymi, technicznymi i

prawnymi.
Logistyka funkcjonalnie wi e si z wieloma obszarami przedsi biorstwa. Najcz ciej jest
odpowiedzialna za t cz

procesu w

cuchu dostaw, która planuje, wdra a i steruje

skutecznym, przep ywem i udost pnianiem towarów, us ug i odpowiednich informacji od
miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spe nienia wymaga klientów.
W szybko rozwijaj cym si

wiecie teoria logistyki stara si wyj

wyzwaniom zwi zanym z post puj
partnerami rynkowymi, szybko ci

naprzeciw nowym

globalizacj , rosn cymi odleg
i terminowo ci

ciami pomi dzy

dostaw, wzrastaj

z

ono ci

procesów logistycznych i rosn cymi kosztami transakcyjnymi.
W przesz

ci zwracano szczególn

uwag

na ekonomiki i organizacj

produkcji,

wykorzystanie potencja u wytwórczego (minimalizacja kosztów sta ych), czas odnowy
maj tku produkcyjnego, optymalizacj
wi kszo

poziomu zapasów i skal

produkcji. Obecnie

przedsi biorstw stawia sobie za g ówny cel wzrost poziomu obs ugi klienta,

elastyczne reagowanie (umiej tno
niezawodno

wprowadzania zmian) na potrzeby rynkowe, jako

swoich produktów. Zwi ksza si

równie

i

zapotrzebowanie na informacje

towarzysz ce tym procesom. Wykorzystuje si je zarówno na etapie planowania i analizy
prowadzonych dzia

. Na potrzeby logistyki wykorzystywane s najnowsze osi gni cia

technik komputerowych w celu u atwienia rejestracji i przetwarzania danych. Nowoczesna
technika obejmuje:
kody kreskowe,
automatyczne gromadzenie danych (AIDC – automatic identification date capture),
elektroniczn wymiana danych (EDI – electronic data interchange),
czytniki optyczne (wykorzystuj ce OCR – optical character recognition),
przeno ne urz dzenia do wprowadzania danych,
elektroniczne urz dzenia pok adowe,
ledzenie przesy ek on-line,
identyfikacj przesy ek za pomoc fal radiowych (RFID).
Stwarza to mo liwo

gromadzenia olbrzymiej ilo ci danych, które dzi ki stosowaniu

modeli decyzyjnych mo na nast pnie przetwarza w u yteczn informacj wspomagaj
proces podejmowania decyzji. Wymiana informacji odbywa si

pomi dzy danym
4

przedsi biorstwem i jego klientami (dostawcami, odbiorcami), pomi dzy pionami
funkcjonalnymi przedsi biorstwa (produkcja, logistyka, marketing, rachunkowo , finanse),
sferami dzia

logistycznych (obs uga klienta, transport, sk adowanie, zamówienia, kontrola

zapasów).
Jak zauwa aj P. I owiecki i A. Or owski3 „Efektywno

przedstawionych technologii

informatycznych dla systemów logistycznych jest w du ym stopniu uwarunkowana przez
stopie kompleksowo ci wykorzystywanego systemu informatycznego. Pod tym wzgl dem
Za proces integracji i koordynacji wzajemnych powi za

w celu poprawy wyniku

finansowego odpowiedzialny jest system controllingu.

3. Zakres i zadania controllingu logistyki
Controlling wywodzi si ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w ko cu XIX wieku po raz
pierwszy w przedsi biorstwie utworzono stanowisko kontrolera 4. Kryzysowe lata trzydzieste
wieku XX, wielkiego kryzysu w USA potwierdzi y przydatno

podej cia controllingowego

do zarz dzania. W europie zachodniej z najwi kszym powodzeniem idea controllingu zosta a
zaszczepiona w przedsi biorstwach niemieckich. Pocz tki upowszechniania controllingu w
naszym kraju przypadaj na lata dziewi dziesi te XX wieku. Mamy do pokonania wiele
barier5. W literaturze przedmiotu definiowane s

ró ne rodzaje i typy controllingu.

6

S. Marciniak przyjmuj c ró ne kryteria, wyró nia ze wzgl du na:
przedmiot, rodzaj dzia alno ci – controlling wytwarzania, zabezpieczenia procesów
wytwarzania, finansowy, logistyczny, ochrony

rodowiska, zasobów ludzkich,

marketingu, spo eczny, edukacyjny, ochrony zdrowia,
horyzont czasu, funkcji – controlling strategiczny i operacyjny,
zakres – controlling kompleksowy, produkcyjno-finansowy i finansowy,
idei, celu dzia ania – controlling struktur i wyników.

3

P.I owiecki, A.Or owski, Technologie informatyczne w logistyce, Wie Jutra , 2010, nr 1, s. 36-37
A.Jarugowa, W.Nowak, A.Szychta, Zarzadzanie kosztami w praktyce swiatowej, ODDK, Gda sk 1998, s.141
5
K.Sawicki, Problemy stosowania controllingu w polskich przedsi biorstwach, Zeszyty Teoretyczne Rady
Naukowej SKwP, 48/1999, s.98-105
6
S.Marciniak, Controlling, filozofia, projektowanie, Centrum Doradztwa i Informacji „Difin” sp.z o.o.,
Warszawa 2001, s. 33
4
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Controlling obejmowa mo e ró ne obszary funkcjonowania przedsi biorstw i mo e by
traktowany, jako7:
system informacyjny, wspomagaj cy procesy decyzyjne, w tym system wska ników
oparty na rachunkowo ci i finansach, s
jak i monitorowania zdarze

cy zarówno do oceny zdarze przesz ych,

przysz ych na potrzeby sterowania obszarami

krytycznymi przedsi biorstwa,
system

planowania,

kontroli

i

sterowania

dzia alno ci

przedsi biorstwa,

zorientowany na przyj te cele strategiczne i operacyjne, integruj cy i koordynuj cy
cele lokalne obszarów funkcjonalnych przedsi biorstwa z celami firmy jako ca

ci,

system zarz dzania jednostkami wewn trznymi przedsi biorstwa, oparty na centrach
kosztów i centrach zysku – o rodkach odpowiedzialno ci (odpowiednio) za koszty i
wyniki, stymuluj cy do planowej realizacji zada rzeczowych i racjonalnego zu ycia
czynników produkcji (w tym system bud etowania kosztów na potrzeby zarz dzania
jednostkami wewn trznymi firmy).
Ide controllingu logistyki jest zbudowanie logicznego kompleksowego systemu, który
poprzez

uporz dkowane

po czenie

ró nych

elementów

struktury

logistycznej

przedsi biorstwa bior cych udzia w dzia alno ci gospodarczej oraz struktury controllingowej
wyra onej w przekroju finansowym, organizacyjnym oraz technicznym pomo e kadrze
kierowniczej w podejmowaniu bardziej trafnych oraz wiarygodnych decyzji o charakterze
operacyjnym i strategicznym.
W warunkach ostrej konkurencji przedsi biorstwa poszukuj sposobów poprawy wyniku
finansowego oraz narz dzi skutecznego zarz dzania przedsi biorstwem. Nasilaj si procesy
kontroli jako ci wykonywanych procesów po czone z wprowadzaniem udoskonale

w

trakcie realizacji przyj tego planu. Controlling wykorzystywany jest z jednej strony do
kszta towania, z drugiej za do sterowania (doskonalenia) poziomu wyniku finansowego. W
jego ramach wykorzystuje si wiele instrumentów oddzia ywania na przychody i koszty w
celu uzyskiwania po danego wyniku finansowego. Wiele przedsi biorstw w pierwszej
kolejno ci próbuje sterowa kosztami, znale

w nich mo liwo ci podnoszenia zyskowno ci

sprzeda y. Wykorzystuje w tym celu zestaw narz dzi umo liwiaj cych sterowanie, takich jak:
7

S.Nowosielski, Centra kosztów i centra zysku w przedsi biorstwie, Wydawnictwo UE we Wroc awiu, Wroc aw
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bud etowanie, pomiar stopnia realizacji bud etów i raportowanie wyników. Aby osi gn
maksimum korzy ci, rozwi zania controllingowe musz by wdra ane przy uwzgl dnieniu
specyfiki bran y i zindywidualizowane stosownie do jej potrzeb.
Dostarczenie dobrych jako ciowo, krótkookresowych sprawozda , niezb dnych osobom
na ró nych szczeblach zarz dzania, uwarunkowane jest posiadaniem przez przedsi biorstwo
odpowiednio skonstruowanego i sprawnie funkcjonuj cego systemu informacyjnego. Jest on
integraln cz ci controllingu. Powstaje wi c potrzeba budowy systemu sprawozdawczo ci
wewn trznej. Zarz dzanie przedsi biorstwem w gospodarce rynkowej sprowadza si

do

zarz dzania informacj . Controlling to ponadfunkcyjny instrument zarz dzania, stanowi cy
proces sterowania zorientowanego na wynik przedsi biorstwa, a realizowany przez
planowanie, kontrol , sprawozdawczo
Rachunkowo

dla

controllingu

i kierowanie.
jest

narz dziem

dostarczaj cym

w

sposób

uporz dkowany informacji niezb dnych w zarz dzaniu przedsi biorstwem. Natomiast w
przypadku logistyki, wielo
powoduje, i

powi za i interakcji z innymi wydzia ami przedsi biorstwa

ci ar zainteresowania controllingu logistyk

przesuwa si

nadzorowania i sterowania kosztami wydzia ów logistycznych w stron
efektywno

z poziomu
dba

ci o

funkcjonowania ca ego systemu (poprawa przep ywów strumieni finansowych i

informacyjnych, uwalnianie kapita u, zaspakajanie potrzeb klienta, itd.).
Olbrzymi obszar wspólnych problemów jest zwi zany z utrzymaniem potencja u
operacyjnego (zdolno ci produkcyjnych) przedsi biorstwa. Nowoczesne metody rachunku
kosztów pozwalaj

na rozszerzenie zakresu kalkulacji ze sfery produkcji na sfery

zaopatrzenia, zbytu i funkcjonowania ca ego przedsi biorstwa, w tym równie
logistyczne. Efektywno

procesy

w zakresie logistyki jest bardzo wa nym elementem efektywno ci

(rentowno ci) ca ego przedsi biorstwa. Controlling logistyczny nie jest tylko sum dwóch
systemów, ale ma za zadanie przede wszystkim wykorzysta

ich wzajemne zwi zki i

towarzysz cy im efekt synergii.
Za J.Weberem8 mo na controlling rozumie bardzo szeroko i abstrakcyjnie jako system
kierowania, planowania i kontroli, a tak e dostarczania informacji, systemowo tworzony,
powi zany, koordynowany i w ten sposób wspieraj cy adaptacj i budow ca ego systemu.
2001, s.27
8
J.Weber, Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu PROFIT, Katowice 2001.

7

Jest to system interdyscyplinarny wykorzystuj cy zdobycze wielu nauk i maj cy za zadanie w
sposób optymalny wykorzystywa zasoby i potencja ka dej organizacji dla realizacji jej
celów. Bardziej obrazowo system controllingu mo na postrzega jako proces nawigacji i
sterowania dla celów gospodarczych za pomoc

planu, wyznaczaj cego

miejsce

przeznaczenia. Planowanie musi w tym przypadku by traktowane jako proces ci

y, a

miejsce przeznaczenia rozumiane jako osi gni cie konkretnych poziomów realizacji
dostosowywane za ka dym razem do zmieniaj cych si
organizacji. Wreszcie controlling mo na rozumie

warunków funkcjonowania

jako system wzajemnie okre lonych

przedsi wzi , zasad, metod i technik s

cych wewn trznemu systemowi sterowania i

kontroli orientowanego na osi gni cie za

onego wyniku. Wykorzystywana wiedza mo e

pochodzi

spoza organizacji i w ten sposób by

sprawuj cych funkcj nadzoru w

cicielskiego w przedsi biorstwie.

Podstawowym kryterium podejmowania dzia
wielko

niezale na od konkretnych organów

koryguj cych i dostosowawczych jest

odchyle wielko ci transakcji zrealizowanych od planowanych. W tym przypadku

mo emy wyró ni nast puj ce etapy:
-zdefiniowanie po danych wyników (ustalenie celów),
-ustalenie wska ników przysz ych wyników,
- ustalenie norm dla wska ników przysz ych wyników,
- ustalenie sieci informacyjnej i sprz
- ocena i podj cie dzia

zwrotnych,

koryguj cych.

Niew tpliwie jednym z celów ka dego systemu informacyjnego jest pozyskiwanie
wiarygodnych informacji, gdy tylko wtedy jest on w stanie zmniejszy obszar niepewno ci
co do przysz ych dzia

organizacji. Dobrze okre lony system logistyczny zawiera w

ciwie

okre lony i eksploatowany system informacji o towarzysz cych procesach logistycznych.
Aby sprosta temu zadaniu system contollingu logistyki musi spe nia nast puj ce warunki:
adnych manipulacji (obiektywizm informacji)
-jedno ród o informacji (zgodno
-zrozumia
-aktualno

danych WE/WY),

(pos ugiwanie si znanymi powszechnie kategoriami ekonomicznymi),
(wprowadzane dane natychmiast s udost pniane),

-gospodarno

(zbyt ma o informacji niedobrze, jeszcze gorzej gdy jest zalew

informacji),
8

-nastawienie na odbiorc (dostosowanie si do wymogów u ytkownika).
Controlling logistyki jako system pozwalaj cy na koordynacj celów strategicznych i
operacyjnych przedsi biorstwa ze szczególnym uwzgl dnieniem procesów logistycznych.
Tradycyjnie karta zrównowa onych wyników (BSC)9 pozwala na transmisje celów
strategicznych na dzia ania operacyjne. W tym przypadku powinny zosta

w sposób

szczególny potraktowane cele zwi zane z funkcjami logistycznymi. Wydaje si , e mo e to
by

olbrzymi obszar problemów zwi zanych z utrzymaniem potencja u operacyjnego

(zdolno ci produkcyjnych). Konieczne jest w takim przypadku stworzenie

cznika pomi dzy

procesami logistycznymi i controllingiem. Wspólnym mianownikiem jest rachunek kosztów
dzia

sterowanych czasem (transakcjami). Powstaje pytanie, jak po czy dzia ania (cele)

zwi zane z wykorzystaniem potencja u operacyjnego z elastyczno ci rynkow , z poziomem
obs ugi klienta i spi
rozstrzygaj

to klamr rentowno ci i wzrostu warto ci przedsi biorstwa? To w

w swojej ksi ce R.Kaplan i S.Anderson10.

ograniczenia kosztów, mo liwo
dzia alno ci

Wskazuj

nie

oni na mo liwo

skoncentrowania si na prowadzeniu swojej podstawowej

(najbardziej efektywnej dzia alno ci), wy szej jako

us ug, redukcji

zatrudnienia, mo liwo ci zwi kszenia wykorzystania potencja u, wiedzy, profesjonalizmu
operatora logistycznego, mo liwo

korzystania z ró nego rodzaju licencji i pozwole

posiadanych przez operatora logistycznego, zmniejszenie zaanga owanego kapita u,
zmniejszenie nak adów inwestycyjnych, zmian systemu rozliczania – przej cie z kosztów
sta ych na koszty zmienne, zmniejszenie utraconych mo liwo ci sprzeda y, oszcz dno
czasu, zwi kszenie elastyczno ci dzia ania, uproszczenie

cucha dostaw. Wyznaczaj one

zadania systemu controllingu logistyki i systemu controllingu jako ca

ci.

Ten sposób

post powania staje si mo liwy wtedy, gdy zamiast pojedynczej sekwencji plan i realizacja:
(P R),
pojawia si ci g:
(P0, P1 Rt1, P2 Rt2, ........ Pk Rtk., Pn Rtn),
kolejnych planów tworzonych w okre lonym momencie czasu tk dla k=1,...n.
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ang. Balanced Scorecard
R. Kaplan, S.Anderson, Rachunek kosztów dzia

10

sterowany czasem, PWN, Warszawa 2008
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Przy czym pojawia si w ka dym z tych momentów bardzo wa ny element w postaci
odchyle warto ci zrealizowanych od planowanych (Ok). Potrzeba uwzgl dniania odchyle
wynika z niedoskona
który powinien by

ci informacji w momencie opracowywania wyj ciowego planu (P0),
kontrolowany i weryfikowany w miar

nap ywania dodatkowych

informacji. W controllingu mamy do czynienia z trójk elementów (P,R,O) tworz cych jeden
system. Wymaga to podejmowania decyzji w trakcie nieustannego uczenia si i zdobywania
informacji, a tak e operowania kompleksem problemów zwi zanych z zarz dzaniem
przedsi biorstwem oraz podejmowania aktywnego sposobu na osi gane wyniki. Uzyskuje si
to poprzez lepsze uwzgl dnianie wyst puj cych zmian otoczenia oraz lepsze dostosowania do
rzeczywisto ci. Etapów w systemie controllingu nie mo na przedstawi ani od pocz tku, ani
od ko ca. Sposób i warunki, w jakich przebiega proces decyzyjny, nie s w pe ni znane.
Teorie ekonomiczne bowiem s zale ne od ka dorazowych wyobra

ludzi lub celu ich

zastosowania. W centrum zainteresowa nauk ekonomicznych nadal stoi homo economicus
charakteryzuj cy

si

racjonaln

Przywi zuje si równie du

zobiektywizowan

logika

podejmowania

decyzji.

rol do aspektów psychologicznych. Celem tych zabiegów jest

wbudowywanie w ekonomiczn

teori

podejmowania decyzji wiadomo ci z zakresu

psychologii osobowo ci i psychologii spo ecznej odnosz cych si

do pojedynczych

decydentów oraz systemu spo ecznego.
Podejmowanie pojedynczych decyzji rozpoczyna si

jednak od postawienia celu i

dok adnego rozpoznania problemu. Na tym etapie wraz z elementami analizy celu b dzie
dokonywana analiza przedsi biorstwa i otoczenia, a tak e ustalane odchylenia mi dzy
okre lonym celem a jego stanem w danym momencie. Porównanie miedzy stanem
po danym a rzeczywisto ci

prowadzi do zdefiniowania cz stkowych problemów, a

nast pnie do sformu owania w

ciwych zada .

Proces controllingu przechodzi zatem na etap ustalania wska ników przysz ych wyników,
aby zadania realizowane by y zgodnie z oczekiwaniami decydenta. Z tym etapem ci le
sprz gni ty jest etap ustalania norm dla przysz ych kryteriów oceny wyników. Jest on
nast pstwem szczegó owego planowania, które dok adnie okre la potrzebne nak ady, sposób i
czas realizacji, a tak e spodziewane efekty. Musz by w tym przypadku uwzgl dnione
techniczne, ekonomiczne i ludzkie uwarunkowania. W efekcie dochodzimy do wyznaczenia
nowego po danego stanu systemu.
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Na nast pnym etapie dochodzimy do zasadniczego elementu, który ma ogromne w
procesie controllingu. Jego zadaniem jest stworzenie mo liwo ci do porówna

warto ci

kontrolowanych z warto ciami rzeczywistymi i po danymi. Na tym etapie musi doj

do

integracji planowania i ewidencji w jeden spójny system. Parametry porównywane mog
dotyczy zarówno ilo ci, warto ci, jak i czasu oraz sposobu wykonania zadania. Na skutek
sprz

zwrotnych proces prowadzenia przedsi biorstwa nie dokonuje si

w postaci

jednorazowego przebiegu podejmowania decyzji, lecz powraca od fazy kontroli do fazy
planowania i ponownego postawienia problemów. Oznacza to, e mamy do czynienie z
permanentnym systemem wyst powania wspó bie nych procesów planowania, wdra ania
(ewidencji) i kontroli – okre lonym przez nas systemem controllingu. Budowa takiego
systemu jest szczególnie istotna w warunkach ci
przysz

ego odradzaj ca si niepewno

co do

ci i warunków w jakich b dziemy funkcjonowa . I to nie chodzi jedynie o

zapobieganie negatywnym skutkom jakie mog wyst pi na skutek zmiany otoczenia, ale
równie o wykorzystywanie wszystkich pojawiaj cych si szans i mo liwo ci.
Wreszcie ostatni element zintegrowanego systemu informacyjnego, jakim jest controlling
stanowi ocena i podj cie dzia

koryguj cych. Porównanie i ocena mo e odbywa si na

kilku poziomach. Podczas procesu kontroli dokonuje si

porówna

mi dzy dwiema

wielko ciami kontrolowanymi lub ich wi ksza liczb . Konieczne jest ustalenie na pocz tku
tego procesu jaki rodzaj informacji zostanie w czony do porówna . Najcz ciej
uwzgl dniane s :
wielko ci opisowe i tym samym zrealizowane (informacje deskryptywne),
tj. warto ci rzeczywiste („jest”).
wielko ci spodziewane lub prognozowane (informacje predyktywne),
tj. warto ci spodziewane („b dzie”),
wielko ci po dane, albo normatywne (informacje preskryptywne),
tj. warto ci oczekiwane („powinno by ”).
W zale no ci od tego, jakie wielko ci b

ze sob

porównywane wyró nia si

nast puj ce metody kontroli, charakteryzuj ce si okre lonymi funkcjami.
Porównanie „jest - jest”. Wielko ci zrealizowane s ex post porównywane mi dzy sob
(na przyk ad: pionowe porównanie przedsi biorstw).
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Poniewa do tego porównania s wprowadzane tylko wielko ci zrealizowane, nie ma ono
bezpo redniego zwi zku z celem, a tym samym i z decyzjami, lecz mo e s

ocenie

wzgl dnej dobroci osi gni tych rezultatów.
Porównanie „jest - b dzie”. W tym porównaniu sprawdzamy czy wielko ci
prognozowane, które by y przes ankami planowania, mog by nadal trafne, a wiec czy nie
mog by zakwestionowane dzi ki uzyskaniu nowych wiadomo ci (wiedzy) o warto ciach
prognozowanych. Wykorzystujemy zasad „feedback control”.
Porównanie „jest - powinno by ”. Wielko ci zrealizowane („jest”) porównywane s z
wielko ciami po danymi („powinno by ”). Kontrola ta s

y korekcje wyznaczonych celów,

które w zale no ci od realizacji mog ulec zmianom.
Porównanie „b dzie – b dzie”. To porównanie s

y tak e do ponownego zbadania

post powania prognostycznego sprawdzenia jego wiarygodno ci dla podejmowania dalszych
decyzji na zasadzie tzw. feedforward control”.
Porównanie „b dzie – powinno by ”. Jest to przewiduj ce, ostro ne porównanie
zaplanowanych stanów po danych („powinno by ”) z oczekiwanymi, na podstawie
najnowszych informacji, wynikami. Nie oczekuje si w tym wypadku typowej kontroli, lecz
jedynie konfrontuje si ju w trakcie procesu realizacji normatywne wielko ci po dane
(„powinno by ”) z wielko ciami prognozowanymi („b dzie”) na zasadzie tzw. „feedforward
control”.
Porównanie „powinno by - powinno by ”. Jest to sprawdzenie wyznaczonych przez
planowanie wielko ci po danych

(„powinno by ”) jednocze nie z uwzgl dnianiem

wewn trznej spoisto ci planu. Przez takie porównanie mo na ponownie sprawdzi zgodno
ro nych postawionych celów. Mo na zw aszcza uwzgl dni fakt, e ludzie zmieniaj swoje
cele i pojmowanie warto ci w czasie realizacji procesu.
Przedsi wzi cia koryguj ce s

ci le uzale nione od motywacji rozwojowych oraz

rzutko ci przedsi biorców. Przy zachowawczej postawie ogranicza si on do wykorzystania
rezerw wydajno ci i rezerw kosztowych poszczególnych dzia alno ci przedsi biorstw, nie
wprowadzaj c nowych dzia alno ci. Natomiast potencjalnie istniej mo liwo ci nieustaj cego
doskonalenia równie d ugoterminowych za

dotycz cych strategii przedsi biorstwa.
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4. Zako czenie
Controlling logistyki to system dzia

ukierunkowanych na powi zanie rynku,

dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia w taki sposób by zaproponowa klientowi wysoki
poziom obs ugi, dbaj c równocze nie o oszcz dno

kosztów. Towarzyszy temu powinien

odpowiedni system informacyjny wspomagaj cy zarz dzanie w przedsi biorstwie. Wymaga
on b dzie obj cia wszystkich sfer jego dzia alno ci. Controlling logistyki ma za zadanie
wspiera realizacj procesów logistycznych oraz przyczynia si do zwi kszenia i utrwalania
wk adu logistyki w sukcesie rynkowym przedsi biorstwa. Obejmuje on swoim zakresem nie
tylko koszty funkcjonowania wydzia ów logistycznych, ale przede wszystkim nadzoruje i
steruje efektywno ci ca ego obszaru przep ywu dóbr i us ug w przedsi biorstwie. Controlling
spe nia swoj funkcj koordynacyjn w przekroju podejmowania decyzji (zarz dzania), co
umo liwia z kolei w

ciw realizacj procesów logistycznych warunkuj cych czasowo-

przestrzenne prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Kwesti
efektywno

wa

wspomagaj

realizacji jest okre lenie w systemie controllingu o rodków odpowiedzialno ci

kosztów i zysku.
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TITLE IN ENGLISH
Summary
Summary, Summary, Summary, Summary, Summary, Summary, Summary, Summary,
angielskim, streszczenie i tytu referatu poda w j zyku polskim).
The creation of suitable informative system helping the management in enterprise requires
assumption of all spheres of his activity. Theoretical conceptions dealt out, separate systems, such how
accountancy, logistics and controlling should aim to integration mutual connections and tasks. The
Controlling of logistics has for task to support the realization of logistic processes as well as to
contribute to enlargement and the strenghten in market success of enterprise the contribution of
logistics. He hugs his range the not only costs of functioning the logistic departments, but it first of all
supervises and it steers with efficiency of whole area of flow goods and the services in enterprise. The
Controlling fulfils one's the function the cordination in section undertaking the decision ( the
management), which makes possible in turn the proper realization of logistic processes conditioning
temporarily - the spatial leadership of economic activity.
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