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Streszczenie: Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw przemysłowych spowodowany postępem 
technologicznym i związanymi z nim rosnącymi oczekiwaniami klientów powoduje potrzebę 
stałego doskonalenia systemów kierowania. Optymalizacja procesów zarządzania i wytwarza-
nia staje się orężem w rywalizacji rynkowej. Sprawne systemy kontroli są obecnie niezbęd-
nym narzędziem zapewniającym właścicieli, kadrę zarządzającą i pozostałych interesariuszy 
przedsiębiorstwa przemysłowego o prawidłowym jego funkcjonowaniu. Przegląd koncepcji 
naukowych i praktyki zarządzania w obszarze systemu kontroli wskazuje na konieczność 
zrewidowania podejścia do tego zagadnienia. Niezbędna staje się redefinicja pojęcia kontroli 
w odniesieniu do systemu zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. Indywidualne ce-
chy tego rodzaju organizacji sprawiają, że nie jest możliwe bezrefleksyjne implementowanie 
opracowanych modeli kontroli do praktyki zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym.
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1.  Wprowadzenie

Rola kontroli jako jednej z funkcji zarządzania stale zyskuje na znaczeniu we współ-
czesnych systemach zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi. Wynika to 
z dynamicznie zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstw oraz mnogości procesów 
wewnętrznych, powodujących wzrost liczby czynników ryzyka. Kierownictwo przed-
siębiorstw stale poszukuje najbardziej aktualnych informacji o zachodzących proce-
sach i ich parametrach. Informacje te, w ogólnym ujęciu, mają być podstawową prze-
słanką do podejmowania decyzji służących osiąganiu celów strategicznych. Wobec 
tego pojawia się potrzeba stworzenia takich systemów kontroli w przedsiębiorstwie, 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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które w sposób precyzyjny i obiektywny będą opisywać i wyjaśniać zjawiska zacho-
dzące wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu.

Teoria i praktyka zarządzania pokazują niejednorodne postrzeganie funkcji kon-
troli w przedsiębiorstwie. Rozbieżności definicyjne dotyczące kontroli są pogłębiane 
przez różnorodne jej klasyfikacje. Jest to najczęściej spowodowane chęcią autorów 
do jak najbardziej precyzyjnego opisywania środowiska i przedmiotu kontroli oraz 
jej ściśle określonego miejsca w organizacji. W efekcie takiego podejścia pomijany 
jest szeroki kontekst organizacyjnych procesów kontroli, które powinny służyć inte-
resom właścicieli przedsiębiorstwa i być realizowane na wszystkich szczeblach za-
rządzania. Fragmentaryczne definiowanie funkcji i środowiska kontroli uniemożliwia 
tym samym opracowanie modelu kontroli odpowiadającego potrzebom uczestników 
procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku 
przedsiębiorstw przemysłowych, dla których istniejące modele są mało przydatne. 
Rodowód wielu narzędzi zarządzania, w tym koncepcji szeroko rozumianych sys-
temów kontroli, jest anglosaski. Modele te powstały w zupełnie innym środowisku 
prawnym, finansowym oraz kulturowym. Systemy brytyjskie czy amerykańskie nie 
mogą być zatem przyjmowane wprost w polskich przedsiębiorstwach. Polskie sys-
temy sprawowania nadzoru korporacyjnego bliższe są rozwiązaniom niemieckim, ale 
i tutaj zauważalne są istotne różnice, które decydują o odrębności polskich rozwiązań 
(Jeżak, 2010: 189–195). Przy konstruowaniu systemów kontroli zarządczej należy 
także uwzględnić konieczność odrębnego traktowania przedsiębiorstw przemysło-
wych jako przestrzeni działania systemów kontroli. Proponowane modele kontroli 
skupiają się na aspektach finansowych, prawnych oraz operacyjnych. W tej ostatniej 
grupie, w przypadku przedsiębiorstwa przemysłowego, szczególne miejsce zajmują 
procesy wytwarzania. Ze względu na swój inżynieryjny i techniczny charakter oraz 
bogaty zespół narzędzi zarządzania tym obszarem aktywności przedsiębiorstwa prze-
mysłowego konieczne jest uwzględnienie tej specyficznej dyferencji przy konstru-
owaniu modelu kontroli zarządczej.

W związku z powyższym w rozdziale przeprowadzono rozważania mające na 
celu zidentyfikowanie aspektów, które należy brać pod uwagę w trakcie konstruowa-
nia zindywidualizowanego modelu kontroli zarządczej. Jako obiekt badań wybrano 
duże przedsiębiorstwo przemysłowe branży przetwórstwa metali, zlokalizowane na 
terenie południowej Polski. Do realizacji celu wykorzystano metody: analizy i krytyki 
piśmiennictwa, monograficzną oraz obserwacyjną (Apanowicz, 2002: 62–68).

2.  Kontrola w przedsiębiorstwie.  
Różnorodność definicji i niesprecyzowane środowisko

W drugiej połowie XX wieku w literaturze utrwalił się pogląd, że kontrola realizując 
cel naczelny, zmierza do ustalenia prawidłowości przedstawionego w sprawozdaniach 
przedsiębiorstwa stanu faktycznego i osiągniętych rezultatów (Skrzywan, 1949: 10; 
Klimas, 1985: 19). Jednakże już wtedy dostrzegano, że kontrola nie może być jedynie 
kontrolą formalną i merytoryczną danych wykazywanych w sprawozdawczości. Musi 
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ona zmierzać jednocześnie do ich analizy, wyjaśnienia powodów takich, a nie innych 
osiągnięć (Skrzywan, 1949: 11). 

Wraz z ewolucją systemów gospodarczych w Polsce i na świecie zrodziła się 
konieczność modyfikacji dotychczasowego rozumienia kontroli jako działania słu-
żącego głównie do sprawdzania wykonanych celów przedsiębiorstwa. Odejście od 
gospodarki planowej i zmiana struktury właścicielskiej wyzwoliły potrzebę przyjęcia 
nowych metod zarządzania w przedsiębiorstwach. Polskie przedsiębiorstwa przemy-
słowe pozbawione protekcji państwowej musiały dostosować się do zasad wolnoryn-
kowych. Ostatnie dziesięć lat XX wieku to czas transformacji modelów zarządzania 
przedsiębiorstwami, które aby skutecznie rywalizować, musiały przyjąć warunki gry 
rynkowej oparte na kryteriach jakości i efektywności finansowej. Wzrosła więc po-
trzeba doskonalenia systemów kontroli nad tymi procesami zarządzania przedsię-
biorstwem, które warunkowały jego sukces. Kontrola (wewnętrzna) stała się więc 
ważnym elementem systemu zarządzania przedsiębiorstwem i utrwalonym pojęciem 
w literaturze naukowej. Ogniwami kontroli wewnętrznej stały się (Górecki, 1999: 14): 

 – ogniwa samokontroli,
 – ogniwa kontroli funkcjonalnej,
 – ogniwa kontroli instytucjonalnej

a jej znaczenie należy rozpatrywać w kontekście (Piaszczyk, 2017: 153):
 – funkcjonalnym (audit),
 – zarządczym (control).

Jednocześnie rozbudowaniu uległ katalog funkcji kontroli wewnętrznej, który 
objął: ochronę majątku, działania informacyjne, edukację, profilaktykę i prewencję 
(ostrzeganie) (Górecki, 1999: 27). Na przełomie XX i XXI wieku sposób prowadzenia 
działalności przez polskie przedsiębiorstwa był determinowany zmieniającym się oto-
czeniem prawnym. Wynikało to z silnego, politycznego trendu zmierzającego do inte-
gracji kraju z Unią Europejską. Oznaczało to konieczność implementacji do polskiego 
systemu prawno-gospodarczego szeregu norm określających ramy prowadzonej dzia-
łalności. Co do zasady regulacje te zmierzały do zagwarantowania bezpieczeństwa 
przepływu kapitału, a tym samym zabezpieczenia praw własnościowych inwesto-
rów, niezależnie od kraju ich pochodzenia. Rekomendacje w zakresie kształtowania 
otoczenia prawnego przedsiębiorstw wydała Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (The Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 
w dokumencie pod tytułem Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (OECD, 2004). 

W zasadach podkreślono, że prawidłowy nadzór korporacyjny powinien sty-
mulować organ nadzoru przedsiębiorstwa i kadrę zarządzającą do osiągania celów 
stawianych przez wspólników/akcjonariuszy (nadzór korporacyjny to relacje między 
kadrą zarządzającą spółek, organami zarządzająco-nadzorczymi, wspólnikami, ak-
cjonariuszami i innymi stronami zainteresowanymi działalnością przedsiębiorstwa). 
Należy przez to rozumieć, że nadzór korporacyjny ma służyć zagwarantowaniu tego, 
że wszystkie jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa będą działały w taki sposób, 
aby chronić interes właścicieli  – czyli np. maksymalizować zyski. Ponadto reputację 
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przedsiębiorstw w perspektywie długookresowej należy też oceniać przez pryzmat 
kryteriów etycznych, ekologicznych i socjologicznych, w rozumieniu wpływu na ży-
cie społeczność skupionej wokół organizacji. Zasady OECD także szeroko interpre-
tują „nadzór korporacyjny” (corporate governance). Nadzór korporacyjny nie odnosi 
się wyłącznie do uregulowania relacji prawnych pomiędzy właścicielem a zarządza-
jącym przedsiębiorstwem, co jest bliższe definicji nadzoru właścicielskiego. Grupę 
podmiotów zainteresowanych prawidłową działalnością przedsiębiorstwa rozsze-
rzają interesariusze, tacy jak: pracownicy, wierzyciele, klienci, dostawcy, społecz-
ność lokalna oraz państwo, choćby jako beneficjent podatków (Jeżak, 2010: 119). 
Tak rozumiany nadzór korporacyjny znacznie rozszerza przedmiot kontroli w przed-
siębiorstwie, który powinien objąć wszystkie elementy warunkujące osiąganie przez 
przedsiębiorstwo celów strategicznych, a tym samym realizację interesu właścicieli 
i pozostałych interesariuszy.

W związku z negatywnymi, korupcyjnymi doświadczeniami na amerykań-
skim rynku kapitałowym Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) opu-
blikował w 1992 roku raport pt. Kontrola wewnętrzna  – zintegrowana struktura ra-
mowa, którego celem było zaproponowanie jednolitego sposobu rozumienia celów 
kontroli wewnętrznej. COSO I (przyjęta, skrócona nazwa tego raportu) podkreśla 
w przedmowie, że stwierdzone w raporcie poważne różnice w rozumieniu znaczenia 
i roli kontroli sprawiały, iż każdy widział i rozumiał tę funkcję na swój sposób, a to 
z kolei powodowało trudności w komunikowaniu się. Często mylono system kontroli 
wewnętrznej z czynnością kontrolowania czy audytu, a nawet samego zarządzania 
(COSO, 2008: 5). 

Raport COSO I definiował kontrolę wewnętrzną jako proces, na który składa się 
kompleks działań rady nadzorczej, zarządu i innych pracowników przedsiębiorstwa, za-
pewniający, że osiągnięte zostaną cele w następujących kategoriach (COSO, 2008: 11):

 – efektywności i wydajności operacji,
 – wiarygodności sprawozdań finansowych,
 – zgodności z aktami prawnymi i przepisami.

Za sprawą tej samej organizacji w 2004 roku wydany został kolejny raport, za-
tytułowany Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym  – zintegrowana struktura ramowa 
(COSO, 2007). Potrzeba jego publikacji ponownie wynikała z doświadczeń rynko-
wych przedsiębiorstw amerykańskich i z chęci stworzenia systemu ich ochrony przed 
nadużyciami finansowymi zarządów oraz właścicieli korporacji. Raport COSO II po-
zostawił w mocy postanowienia pierwszej publikacji (COSO, 2007). Jednocześnie 
wskazał on szczególne miejsce kontroli wewnętrznej jako jednego z elementów sys-
temu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Na przestrzeni kilkudziesięciu minionych lat można dostrzec ewolucję rozumienia 
kontroli w przedsiębiorstwie jako elementu systemu zarządzania, zarówno na gruncie 
literatury naukowej, jak i opracowań praktyków zarządzania. Obserwacja działalności 
polskich przedsiębiorstw pozwala też wnioskować o dalszej ewolucji systemów kon-
troli w przedsiębiorstwach. W tym miejscu warto zaznaczyć rosnącą rolę controllingu 
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jako odrębnego narzędzia zarządzania i coraz częściej pojawiającego się elementu 
struktury organizacyjnej oraz procesów w przedsiębiorstwie. Wobec narastającej ilo-
ści przepisów prawa określających obowiązki przedsiębiorstw równie istotnie wzrasta 
znaczenie zarządzania polityką zgodności (compliance) w przedsiębiorstwach, które 
coraz częściej powołują stanowiska lub całe jednostki organizacyjne odpowiedzialne 
za ten obszar. W związku z coraz silniejszą presją nabywców, wynikającą z wzorów 
kulturowych i zmieniających się postaw wobec otoczenia, rosną wymagania także wo-
bec przedsiębiorców dostarczających różne dobra konsumpcyjne. W odpowiedzi na 
oczekiwania klientów przedsiębiorstwa przyjmują dobrowolnie odpowiednie polityki 
i normy postępowania, rozumiane szeroko jako społeczna odpowiedzialność biznesu 
(Corporate Social Responsibility, CSR). Działania te wpisują się w koncepcję ładu 
korporacyjnego przyjmowanego przez organizację i stanowiącego jednocześnie jej 
swoistą wartość i tożsamość, która powinna być pielęgnowana przez system kontroli 
(Jeżak, 2010: 117–122).

Wnioski płynące z przeglądu literatury naukowej i opracowań praktyków pozwa-
lają na wskazanie przedmiotu kontroli oraz jej funkcji i relacji z innymi procesami za-
rządzania na różnych poziomach organizacyjnych przedsiębiorstwa, co stanowi punkt 
wyjścia do skonstruowania modelu kontroli zarządczej.

3.  Kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza 

Użyty w niniejszym opracowaniu termin „kontrola zarządcza” nie jest utrwalony 
na gruncie polskiej literatury przedmiotu jako wyróżniający się element zarządza-
nia przedsiębiorstwem (występuje w aspekcie kontrolnym przypisanym jednostkom 
zaliczanym do sektora finansów publicznych). Częściej spotykane określenia będące 
przedmiotem rozważań naukowych, a utożsamiane z przedsiębiorstwem, to: kontrola 
wewnętrzna, nadzór właścicielski czy nadzór korporacyjny. Zdaniem autorów ko-
nieczne jest przyjęcie nowego aparatu pojęciowego, definiującego funkcję i przedmiot 
kontroli zarządczej, szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych. Stosowanie 
dotychczasowej nomenklatury mogłoby spowodować problemy interpretacyjne. 
Przykładowo potoczne rozumienie kontroli wewnętrznej może odnosić się do jed-
nostki organizacyjnej, ukonstytuowanej w strukturze przedsiębiorstwa albo do ze-
społu środków funkcjonalnych, za pomocą których kierownictwo zdobywa informację 
o przebiegu procesów zarządzania (Kałużny, 2016: 23). Z kolei nadzór właścicielski 
postrzegany jest zazwyczaj jako zespół kompetencji organów nadzoru w przedsię-
biorstwie, uregulowany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Natomiast 
ład korporacyjny nie jest z całą pewnością synonimem kontroli w przedsiębiorstwie. 
Stanowi on zespół najważniejszych norm prawnych i regulacji wewnętrznych, które 
powinny być respektowane przez wszystkich jego pracowników. Z kolei stosowanie 
terminu „kontrola zarządcza” może sugerować jej związek tylko z jednostkami sek-
tora finansów publicznych.

Kontrola wewnętrzna (sensu stricto) postrzegana jest jako wyodrębniona postać 
kontroli, stanowiąca swoisty „miniaparat” kontroli podporządkowany bezpośrednio 
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naczelnemu kierownictwu. Kontrola wewnętrzna według COSO jest procesem wyko-
nywanym przez radę nadzorczą, zarząd i innych pracowników, aby zapewnić w roz-
sądnym stopniu, że zostaną osiągnięte cele w następujących kategoriach: efektywności 
i wydajności operacji, wiarygodności sprawozdań finansowych i zgodności z aktami 
prawnymi i przepisami. Z kolei według INTOSAI (International Organization of 
Supreme Audit Institutions) jest ona narzędziem zarządzania wykorzystywanym do 
uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte. Odpowiada 
ona zatem funkcji kontrolnej procesu zarządzania. Niejednokrotnie literatura przed-
miotu przypisuje kontroli wewnętrznej również aspekt fizyczny, utożsamiając ją 
z komórką w strukturze organizacyjnej. Kontrolą wewnętrzną określana może być 
więc jednostka organizacyjna (komórka) stanowiąca element szerszej struktury, re-
alizująca procesy kontrolne. Komórki te są tworzone jako ważna część ogólnej struk-
tury kontroli wewnętrznej (Kałużny, 2016: 26–27). Przyjęcie takiego rozumienia 
kontroli wewnętrznej znacząco odbiega od założeń COSO i wydaje się zbyt dużym 
uproszczeniem.

Kontrola zarządcza, w myśl ustawy o finansach publicznych (art. 68 ust. 1), to 
ogół działań i czynności zapewniających realizację celów i zadań jednostki w spo-
sób: zgodny z prawem, terminowy, efektywny i oszczędny. Przyjęcie pojęcia kon-
troli zarządczej (management control) wydaje się uzasadnione w związku z tym, jak 
pojmowane jest to zagadnienie w literaturze zagranicznej (Merchant i Van der Stede, 
2017: 3), gdzie określane jest mianem systemu kontroli zarządzania przedsiębior-
stwem i rozumiane najczęściej jako zespół procesów/działań podejmowanych dla za-
pewnienia realizacji celów przedsiębiorstwa w sposób zgodny z prawem, procedurami 
wewnętrznymi i przyjętymi zasadami etycznymi, a zarazem efektywny i terminowy. 
Cele kontroli zarządczej realizowane są za pomocą standardów kontroli zarządczej 
stanowiących uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za 
funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i do-
skonalenia tego systemu. Oznacza to, że termin „kontrola zarządcza” dotyczy kon-
troli całego procesu zarządzania, a więc jest pojęciem szerszym względem kontroli 
wewnętrznej. Zgodnie z przyjętą definicją kontrola zarządcza nie jest kontrolą w po-
tocznym rozumieniu, gdyż nie koncentruje się na poszukiwaniu nieprawidłowości 
i sprawdzaniu zgodności działań z procedurami. Głównym zadaniem kontroli zarząd-
czej jest wyznaczanie celów i zadań oraz monitorowanie ich realizacji. Zatem kontroli 
zarządczej nie należy utożsamiać ani z audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną, 
gdyż są one jedynie jej elementami, ani z kontrolą finansową, która odnosi się tylko 
gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, a nie do całości działań.

Kontrola zarządcza w proponowanym ujęciu modelowym będzie więc stano-
wić podsystem systemu zarządzania przedsiębiorstwem, obecny na wszystkich jego 
szczeblach organizacyjnych, mający zapewnić decydentom obiektywną informację na 
temat procesów i ich efektów działania oraz na temat bieżącego stanu realizacji ce-
lów przez poszczególne stanowiska, jednostki organizacyjne i całe przedsiębiorstwo. 
W takim rozumieniu kontrola zarządcza, jest częścią systemu zarządzania obejmującą 
swym zasięgiem wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, szczególnie te, 
które wynikają ze specyfiki przedsiębiorstwa przemysłowego. Pomimo że w ujęciu 
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definicyjnym kontrola zarządcza związana jest z sektorem finansów publicznych, 
może być ona w niezmienionej formie przeniesiona na grunt przedsiębiorstw o cha-
rakterze przemysłowym. W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że struktura wielu 
przedsiębiorstw często nie uwzględnia wyspecjalizowanych jednostek czy stanowisk 
prowadzących działania kontrolne. Nie jest to jednak równoznaczne z brakiem sys-
temu kontroli w przedsiębiorstwie. Z tego właśnie powodu wprowadzenie bardziej 
ogólnego rozumienia kontroli zarządczej jako elementu zarządzania każdym przedsię-
biorstwem pozwoli na wyeliminowanie dysonansu występującego w związku ze zbyt 
wąskim lub za szerokim podejściem do definiowana tego zagadnienia. W systemie 
kontroli zarządczej przedsiębiorstwa przemysłowego można zidentyfikować specy-
ficzne jednostki organizacyjne sprawujące kontrolę nad procesami wytwarzania albo 
biorące w nim udział i gwarantujące realizację standardu wytwarzania w klasie świa-
towej. Z tego powodu przyjęty przez przedsiębiorstwo model organizacji wytwarzania 
powinien być uwzględniony w modelu kontroli zarządczej.

4.  Wybrane czynniki wpływające na kontrolę zarządczą  –  
wyniki badań

Badania terenowe zrealizowano przy wykorzystaniu metody wywiadu. Techniką 
badawczą był wywiad indywidualny, częściowo ustrukturyzowany, a narzędziem 
badawczym  – dyspozycje do wywiadów w postaci pytań otwartych i zamkniętych. 
W wyniku prowadzonych badań na grupie 10 osób, dobranych celowo według dwóch 
kryteriów: znajomości zagadnień związanych z kontrolą zarządczą oraz piastowania 
funkcji zarządczej, zidentyfikowano czynniki różnicujące modele kontroli zarządczej:

 – forma prawna przedsiębiorstwa,
 – przedmiot działalności przedsiębiorstwa,
 – struktura właścicielska,
 – wielkość przedsiębiorstwa (pracownicy, obroty),
 – zasięg terytorialny przedsiębiorstwa,
 – kultura organizacyjna,
 – model zarządzania,
 – kompetencje pracowników.

Forma prawna przedsiębiorstwa decyduje przede wszystkim o rozdzieleniu lub 
zespoleniu funkcji kierowania przedsiębiorstwem oraz właścicielskich. Ma ona zna-
czenie w procesie budowania modelu kontroli zarządczej. W przypadku jednoosobo-
wej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej funkcje zarządcze oraz właściciel-
skie skupiane są w jednym ręku. Tak też kształtuje się odpowiedzialność za wszelkie 
zobowiązania tych prostych podmiotów gospodarczych. W przypadku spółek osobo-
wych ukonstytuowanych na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych można 
zaobserwować pewne podziały praw i obowiązków w zakresie sprawowania zarządu 
i zadań właścicielskich. Nie będą one jednak wykonywane przez radę nadzorczą, 
który to organ występuje obligatoryjnie w spółce akcyjnej, a pod pewnymi warunkami 
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także w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując o strukturze organów 
przedsiębiorstwa, jego forma prawna kształtuje równocześnie sposób postępowania 
uczestników systemu kontroli zarządczej oraz jej przedmiot. Ponadto forma prawna 
działalności obliguje przedsiębiorstwo do prowadzenia księgowości i sprawozdaw-
czości finansowej w określony przepisami sposób. Finanse przedsiębiorstwa w każ-
dym modelu stanowią przedmiot kontroli zarządczej. 

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa określa kontekst prawny, w którym 
cała organizacja będzie funkcjonować. Niektóre rodzaje działalności, w szczegól-
ności w sektorze finansowym, podlegają ścisłemu nadzorowi ze strony instytucji 
państwowych. Banki i firmy ubezpieczeniowe muszą spełniać odpowiednie kryteria 
związane z zarządzanie ryzykiem finansowym. W tych instytucjach systemy kontroli 
będą więc ściśle ukierunkowane na ochronę interesów wierzycieli i w tym zakresie są 
obligowane do działania z mocy prawa. Ponadto istnieje katalog podmiotów, których 
działalność gospodarcza jest w szczególny sposób regulowana. Będą to przykładowo 
wytwarzanie wyrobów spirytusowych, prowadzenie przedsiębiorstwa składowego 
czy obrót materiałami siewnymi. Podobnie, szczególną specyfikę działalności wy-
kazuje przemysł wydobywczy. Z tego względu zarządzanie ryzykiem i nadzór nad 
zgodnością działalności przedsiębiorstwa w obszarze szeroko rozumianej sprawoz-
dawczości będzie istotnie i w sposób indywidualny determinował model kontroli 
zarządczej. 

Struktura własności przedsiębiorstw nie jest jednolita, zależy od wielu czyn-
ników, takich jak wielkość, forma organizacyjna i obowiązujące przepisy prawa 
(Wilczyński, 2014: 163). W przypadku spółek kapitałowych właściciele decydują 
o składzie osobowym rad nadzorczych, a więc pośrednio wybierają także zarząd 
przedsiębiorstwa, który odpowiada za realizację strategii. Liczba udziałowców może 
determinować z kolei sposób podejmowania decyzji i warunki osiągania konsensu. 
Z kolei większościowy posiadacz akcji w spółce akcyjnej będzie mógł samodzielnie 
podejmować decyzje co do składu osobowego rady nadzorczej i wyznaczać kie-
runki rozwoju przedsiębiorstwa. Ma to znaczenie choćby w aspekcie kształtowania 
przez właścicieli ładu korporacyjnego czy  – w węższym ujęciu  – nadzoru właści-
cielskiego jako elementów systemu zarządzania przedsiębiorstwem, a więc także 
kontroli zarządczej. 

Wielkość przedsiębiorstwa, mierzona liczbą pracowników, decyduje o szczegó-
łowości i częstotliwości realizacji procesu kontroli zarządczej. Często powoduje też 
konieczność wdrożenia form kontroli wspieranych rozwiązaniami informatycznymi. 
Determinuje kształt obiegu informacji i wymusza na zarządzających podział odpo-
wiedzialności na różnych szczeblach zarządzania (delegowanie zadań). Ze względu 
na finansową skalę swej działalności przedsiębiorstwa duże mogą konstytuować jed-
nostki organizacyjne, które w przypadku małych przedsiębiorstw mogą być zastępo-
wane np. przez zewnętrzne podmioty (outsourcing usług). W tym kontekście można 
wymienić realizację zadań z obszarów księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi 
czy usług prawnych. Czynniki te muszą być uwzględnione przy planowaniu procesu 
kontroli zarządczej i decydują o jego indywidualnym charakterze ze względu na ko-
nieczność określenia źródeł potencjalnego ryzyka.
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Zasięg terytorialny przedsiębiorstwa istotnie wpływa na model kontroli zarząd-
czej, szczególnie w przedsiębiorstwach międzynarodowych, których przedstawiciel-
stwa, filie czy oddziały, a także spółki zależne działają na zasadach prawnych okreś-
lanych przez lokalne przepisy prawa. System kontroli zarządczej musi więc w swoim 
modelu uwzględniać różnice wynikające z innej rzeczywistości prawnej oraz pozosta-
łych czynników kształtujących ten model.

Kultura organizacyjna odnosi się do systemu znaczeń przyjmowanych przez 
członków organizacji odróżniającego tę organizację od innych (Robbins, 2004: 428). 
Literatura wskazuje na siedem cech stanowiących o istocie kultury organizacyjnej: 
innowacje i podejmowanie ryzyka, zwracanie uwagi na szczegóły, nastawienie na wy-
niki, nastawienie na ludzi, nastawienie na zespoły, agresywność, stabilność (Robbins, 
2004: 428). Raport COSO I podkreśla w wielu miejscach, jak istotny wpływ na środo-
wisko kontroli ma kultura organizacyjna. Z kulturą organizacyjną należy ściśle wiązać 
politykę zarządzania zasobami ludzkimi, a więc także kompetencje pracowników, 
a w szczególności menedżerów, którzy decydują o modelu czy sposobie zarządzania 
przedsiębiorstwem. Wywierają oni także bezpośredni wpływ na swoich podwładnych, 
kształtując ich umiejętności i nastawienie do wykonywania określonych czynności 
zawodowych. Przyjmując pesymistyczne założenia, należy stwierdzić, że negatywne 
nastawienie kadry kierowniczej do wdrożenia efektywnego systemu kontroli zarząd-
czej może spowodować jego całkowitą dysfunkcjonalność, a czasami nawet brak 
możliwości wdrożenia.

Każdy z powyżej wymienionych czynników wywiera istotny wpływ na konstruk-
cję modelu kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie, co wyklucza możliwość stwo-
rzenia jego uniwersalnego typu idealnego. Teza ta wydaje się potwierdzona choćby 
w raporcie COSO I, który w wielu miejscach zawiera odrębne komentarze do sytua-
cji małych i średnich przedsiębiorstw (COSO, 2008: 65). Dodatkowym argumentem 
przemawiającym za koniecznością skonstruowania indywidualnego modelu kontroli 
zarządczej na omawianym przykładzie przedsiębiorstwa jest organizacja procesów 
wytwarzania. Efektywność zarządzania produkcją jest głównym punktem kontroli 
w przedsiębiorstwie przemysłowym. Optymalne wykorzystanie zasobów oraz reduk-
cja strat są naturalnym przedmiotem kontroli, której adekwatność pozwala na osiąga-
nie celów ekonomicznych organizacji. Specyfika przedsiębiorstwa przemysłowego 
jest więc dodatkowym czynnikiem kształtującym model jego kontroli zarządczej. 

5.  Model kontroli zarządczej  
w przedsiębiorstwie przemysłowym

Zidentyfikowane czynniki różnicujące modele kontroli zarządczej pozwalają na skon-
struowanie modelu dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Przyjęta definicja 
kontroli zarządczej umożliwia określenie jej szerokiego przedmiotu zainteresowa-
nia, obejmującego procesy na różnych szczeblach zarządzania organizacją. Tym sa-
mym porzucana jest koncepcja selektywnego traktowania i odrębnego opisywania 
niektórych elementów środowiska i przedmiotu kontroli. Wydaje się to uzasadnione 
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ze względu na realizację celów strategicznych organizacji, których osiąganie ma być 
zapewnione dzięki sprawnemu funkcjonowaniu kontroli w całej jej strukturze, obej-
mującej wszystkich interesariuszy, a nie specyficznych jej obszarach. Przyjęcie ta-
kiego założenia pozwala zwiększyć możliwości adaptacyjne modelu w różnego typu 
przedsiębiorstwach przemysłowych. Najszersza koncepcja kontroli zarządczej odnosi 
model do dużego przedsiębiorstwa przemysłowego i obejmuje: 

 – przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego (nadzór korporacyjny),
 – sprawowanie nadzoru właścicielskiego,
 – zarządzanie strategiczne,
 – kierowanie działalnością operacyjną,
 – samokontrolę.

Ustalenie zasad ładu korporacyjnego następuje z inicjatywy właścicieli, którzy 
kształtują w ten sposób normy postępowania pomiędzy organami przedsiębiorstwa 
i podmiotami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (interesariuszami przedsiębiorstwa). 
Ład korporacyjny może być określony w formie dokumentu, który w zależności od 
woli właścicieli reguluje różne sfery aktywności przedsiębiorstwa i jego pracowni-
ków. Można tu wymienić następujące przykłady przedmiotu takich wewnętrznych 
regulacji:

 – system zarządzania i relacje między organami przedsiębiorstwa,
 – zasady współpracy właścicieli przedsiębiorstwa,
 – polityka komunikacji z otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa (media, 

władze samorządowe i państwowe),
 – relacje kierownictwa z pracownikami (polityka niedyskryminacji),
 – relacje z dostawcami i klientami,
 – działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
 – polityka antykorupcyjna, 
 – kodeks dobrych praktyk, związany z przedmiotem działalności przedsiębior-

stwa,
 – zasady kontroli przestrzegania ładu korporacyjnego.

Zasady ładu korporacyjnego stają się w podejściu modelowym przedmiotem sy-
temu kontroli zarządczej. Organizacja systemu kontroli powinna zatem uwzględniać 
sprawdzanie przestrzegania ładu korporacyjnego na wszystkich szczeblach zarządza-
nia. Kontrola zarządcza będzie zatem zapewniać właścicieli i najwyższe kierownic-
two firmy, że zasady ładu korporacyjnego są prawidłowo rozumiane i przestrzegane. 
W związku z tym adresatami wniosków pokontrolnych w tym obszarze będą przede 
wszystkim właściciele (akcjonariusze) i/lub ich reprezentanci  – rada nadzorcza przed-
siębiorstwa.

W rozumieniu modelowym nadzór właścicielski jest pojęciem węższym od nad-
zoru korporacyjnego. Koncentruje się bowiem na zagadnieniach związanych z wyko-
nywaniem praw i obowiązków akcjonariuszy związanych z ich majątkiem, który po-
wierzyli przedsiębiorstwu i jego pracownikom. Służy więc zapewnieniu, że najwyższe 
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kierownictwo przedsiębiorstwa realizuje cele strategiczne przedsiębiorstwa zgodnie 
z interesem prawnym i finansowym akcjonariuszy (właścicieli). 

Przedmiotami kontroli zarządczej w obszarze sprawowania nadzoru właściciel-
skiego będą więc przede wszystkim:

 – sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa (adekwatność i zgodność 
z prawem),

 – przestrzeganie przepisów prawa przez zarząd spółki i kluczowych menedże-
rów,

 – szeroko rozumiana gospodarność przy podejmowaniu decyzji finansowych 
przez zarząd przedsiębiorstwa.

Adresatami wniosków pokontrolnych będą zatem głównie członkowie rady nad-
zorczej przedsiębiorstwa.

Zarządzanie strategiczne jest domeną zarządu przedsiębiorstwa, który opracowu-
jąc i realizując cele strategiczne przedsiębiorstwa, ponosi bezpośrednią odpowiedzial-
ność za ich wykonanie przed radą nadzorczą i właścicielami. Z tego względu człon-
kowie zarządu przedsiębiorstwa powinni być zainteresowani wdrożeniem sprawnego 
systemu kontroli wewnętrznej, który dostarczałby odpowiedniej jakości informacji 
na temat postępów w realizacji celów strategicznych. Na tym poziomie organiza-
cyjnym zastosowanie wytycznych raportów COSO I i COSO II odnoszących się do 
systemów zarządzania ryzykiem korporacyjnym i kontroli wewnętrznej jest w pełni 
uzasadnione. Przedmiotem kontroli zarządczej na tym poziomie będą więc wszystkie 
kluczowe punkty procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, których prawidło-
wość przebiegu będzie decydować o realizacji celów strategicznych. W związku z tym 
głównymi adresatami wniosków płynących z systemu kontroli zarządczej będą zarząd 
przedsiębiorstwa i kluczowi menedżerowie.

Za zarządzanie operacyjne odpowiedzialni są menedżerowie średniego szczebla. 
Ponoszą oni odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesów, których efektyw-
ność gwarantuje realizację celu strategicznego. Optymalizacja tych procesów wymaga 
szczegółowych danych, zazwyczaj niepotrzebnych na wyższych szczeblach zarzą-
dzania. W związku z tym system kontroli działalności operacyjnej będzie opierał się 
na indywidualnych kryteriach oceny, charakterystycznych dla poszczególnych jed-
nostek organizacyjnych lub nawet stanowisk. Adresatami wniosków z kontroli będą 
więc menedżerowie, którzy uzyskają dzięki nim informacje o poprawności procesów 
albo konieczności ich modyfikacji. Szczególne miejsce w modelu kontroli zarząd-
czej na tym poziomie znajdą procesy wytwarzania. Celem kontroli będą więc m.in. 
ograniczenie ryzyka niekontrolowanego zatrzymania produkcji, optymalne wykorzy-
stanie zasobów ludzkich i materialnych oraz bezpieczeństwo pracy. System kontroli 
zarządczej będzie zatem elementem procesu zarządzania produkcją, który będzie miał 
indywidualne cechy oraz punkty krytyczne w każdym przedsiębiorstwie. W ujęciu 
modelowym stanowi on więc element całego procesu kontroli zarządczej i zajmuje 
w nim główną pozycję ze względu na bezpośrednie generowanie wartości dodanej 
dla odbiorców (klientów). 
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Samokontrola jest czynnością polegającą na ocenie przez pracownika efektów 
jego własnej pracy według określonych założeń. Może więc być wykonywana na 
każdym stanowisku i pozwala na samodzielną weryfikację zgodności sposobu wy-
konywania pracy i jej efektów z nakreślonymi celami oraz wyznaczonymi zasadami 
i obowiązującymi instrukcjami. W związku z tym samokontrola jest podstawowym 
elementem systemu kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie. Jej wyniki podlegają 
przede wszystkim subiektywnej ocenie pracownika, ale mogą, a nawet powinny być 
obiektywizowane na poziomie kontroli zarządzania operacyjnego albo w ogólnym 
ujęciu  – przez przełożonych.

6.  Wnioski

Przedstawione w niniejszym rozdziale rozważania na temat systemu kontroli w przed-
siębiorstwie są próbą aktualizacji tego pojęcia, co jest zabiegiem niezbędnym do 
stworzenia modelu kontroli zarządczej we współczesnym przedsiębiorstwie przemy-
słowym. Należy podkreślić, że przedstawione założenia modelu kontroli zarządczej 
nie mają charakteru uniwersalnego i nie miały takiego mieć. Współczesne przedsię-
biorstwa są zróżnicowane pod wieloma względami, co wynika zazwyczaj z przyję-
tego przez nie modelu konkurowania i skali działalności. Całkowicie chybione jest 
więc tworzenie koncepcji, która miałaby z założenia być adekwatna do każdej sy-
tuacji organizacyjnej. Jednocześnie modelowanie niektórych, wybranych elementów 
systemu kontroli w oderwaniu od ogólnej, holistycznej koncepcji kierowania przed-
siębiorstwem powoduje jedynie dysfunkcje i ogranicza możliwość osiągania celów 
strategicznych. 

Głównym celem opracowania było więc zwrócenie uwagi na konieczność szer-
szego spojrzenia na organizację procesu kontroli w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem 
różnych zakresów odpowiedzialności organów przedsiębiorstwa, pracowników i pozo-
stałych jego interesariuszy. Jest to punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego 
modelu procesu kontroli zarządczej w każdym przedsiębiorstwie. Zaprezentowany 
model kontroli zarządczej może być podstawą do skonstruowania zindywidualizowa-
nych modeli różnych przedsiębiorstw o charakterze przemysłowym.
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SELECTED ASPECTS OF  
CONSTRUCTING A MANAGEMENT CONTROL MODEL  
IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary: The dynamic development of industrial enterprises resulting from technological 
progress and the related growing customer expectations causes the need for continuous im-
provement of management systems. Optimization of management and production processes 
becomes a weapon in market competition. Today, efficient management control systems are an 
indispensable tool for reassuring owners, management and other stakeholders that an industrial 
enterprise is functioning properly. The review of scientific concepts and management practice 
in the area of the management control system shows the need to revise the approach to this 
issue. It becomes necessary to redefine the concept of control in relation to the management 
system of an industrial enterprise. The individual features of this type of organization make it 
impossible to implement the currently developed control models into the practice of managing 
an industrial enterprise without reflection.

Keywords: management control, management control system, control model, internal control, 
corporate governance
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