
dr inż. Jerzy Janczewski
Katedra Systemów Transportowych
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w  Łodzi

CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
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Streszczenie: Artykuł prezentuje wybrane kwestie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Scharakteryzowano wybrane przedsiębiorstwo transportu drogowego oraz jego cele strategiczne, 
pokazano strategiczną kartę wyników i mapę strategii oraz oceniono efekty wdrożenia controllingu. 
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Wstęp

Controlling to stosunkowo nowa koncepcja zarządzania organizacjami gospodarczy-
mi. Traktowany jest jako nowoczesna teoria zarządzania przedsiębiorstwami, która ułatwia 
ich adaptację w konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu1. Pojęcie controllingu jest często 
utożsamiane ze słowem kontrola, ale  rozumienie takie jest zbyt ograniczone, ponieważ 
controlling oznacza w istocie proces kierowania przedsiębiorstwem i ponadfunkcyjny in-
strument zarządzania, który powinien wspierać dyrekcję przedsiębiorstwa i pracowników 
zarządu przy podejmowaniu decyzji2.

Celem artykułu jest prezentacja niektórych kwestii controllingu w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, przedstawienie celów strategicznych dla wybranego przedsiębiorstwa trans-
portu drogowego oraz ocena efektów wdrożenia controllingu w takim przedsiębiorstwie.

1. Koncepcja controllingu 

Termin „controlling” w  literaturze przedmiotu nie jest jednoznacznie de"niowany 
i doczekał się wielu interpretacji. Przez controlling najogólniej rozumie się proces stero-
wania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę 
i  sprawozdawczość. W  ujęciu bardziej kompleksowym controlling to system wzajemnie 
określonych przedsięwzięć, zasad, technik i  metod służących wewnętrznemu systemowi 
sterowania i kontroli, zorientowanemu na osiągnięcie założonego wyniku. Nierzadko okre-
ślenie controllingu jest traktowane jako zintegrowany podsystem kierowania, planowania, 
kontroli i  informacji, wspierający adaptację i  koordynację całego systemu zarządzania, 
bądź jako proces nawigacji i sterowania gospodarczego za pomocą planu3. 

1 E. Nowak, Zakres controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsię-
biorstwa,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 11.
2 H.J.  Vollmuth, Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie,  Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 15.
3 M. Sierpińska, B. Niedbała.,  Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i 
praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,  s.14.
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A. Skowron-Mielczarek i Z. Leszczyński, analizując system zarządzania przedsiębior-
stwem, określają w nim rozmaite funkcje i stanowiska (rys. 1). 

Rysunek 1. System zarządzania przedsiębiorstwem

Źródło: A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Controlling, analiza i  monitoring w  zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Informacji Di$n sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 63.

Z analizy tej wynika, że4:
kapitana reprezentuje dyrekcja przedsiębiorstwa, która wytycza cele, zadania 

w postaci wartości planowanych;
nawigator to kontroler, który porównując założenia ze stanem faktycznym, ma wy-

szukiwać drogi do osiągnięcia wytyczonych celów; wyszukiwanie dróg wymaga opracowa-
nia programów działania; zadaniem kontrolera jest przekazywanie osobom podejmującym 
decyzje informacji uzyskanych przez porównanie założeń ze stanem faktycznym i służenie 
radą, w jaki sposób można osiągnąć zaplanowane cele;

sternik to zarząd przedsiębiorstwa, który wspiera nawigatora przy wykonywaniu 
programów działania; zarząd przedsiębiorstwa stara się osiągnąć zamierzone cele, tj. utrzy-
mać kurs; w przypadku powstania odchyleń kurs musi zostać skorygowany, co oznacza pro-
wadzenie działań adaptacyjnych;

wioślarze, inaczej szeregowi pracownicy; efekt ich pracy jest w przetworzonej for-
mie przekazywany dalej otoczeniu;

otoczenie – z uwagi na to, iż otoczenie rynkowe nie zawsze będzie się rozwijało tak, 
jak zaplanowano, na bieżąco musi działać mechanizm sprzężenia zwrotnego, który pozwoli 

4 Ibidem.
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elastycznie kierować przedsiębiorstwem; dzięki niemu w przypadku wystąpienia odchyleń 
niezbędne informacje będą przekazywane nawigatorowi i  sternikowi; po  wprowadzeniu 
odpowiednich korekt w programie można będzie mimo wszystko osiągnąć wytyczone cele;

sprzężenie zwrotne – punkt ciężkości controllingowego systemu zarządzania; po-
przez ciągłe sprzężenie zwrotne pracownicy na kierowniczych stanowiskach są nieustannie 
zmuszani do podejmowania decyzji, które mogą zapewnić osiągnięcie celów.

Wprowadzanie controllingu w przedsiębiorstwie wymaga przyjęcia odpowiedniego spo-
sobu myślenia zorientowanego na realizację jego celów. Musi on być utrzymany w codzien-
nych działaniach przy podejmowaniu decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Kierownic-
two przedsiębiorstwa, ustalając takie cele, wyjaśnia pracownikom, czego od nich oczekuje. 
Bez wyraźnego określenia celów organizacje gospodarcze nie wiedzą, dokąd zdążają. Należy 
tak zorganizować wdrażanie controllingu, aby narzędzia wykorzystywane w nim wspomagały 
zarządzanie, a więc i osiągnięcie celu. Dzięki poprawie efektywności zarządzania controlling 
pozwala powiększyć szanse przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Control-
ling należy wdrażać nie tylko w przedsiębiorstwach o słabej kondycji $nansowej, aby ją popra-
wić, lecz również w $rmach dobrych, aby wzmocnić ich szanse dłuższej egzystencji na rynku5. 

2. Strategiczna karta wyników jako instrument controllingu
  
Podstawą zapewniającą przedsiębiorstwom przetrwanie w okresach trudnych i rozwój 

w sprzyjającym otoczeniu jest strategia wywodząca się z misji $rmy. Formułuje się w niej 
sposób, w jaki $rma chce być postrzegana przez swoich konkurentów i klientów. Określenie 
strategii i misji wymaga dokonania wyboru:

co produkować;
dla kogo produkować;
jak utrzymać się na rynku.

Aby móc efektywnie wdrożyć strategię $rmy, należy przełożyć ją na konkretne cele i mia-
ry. A narzędziem, które pozwoli przełożyć strategię na język konkretnych zadań i miar dla 
szczebli operacyjnych, jest Balanced Scorecard (zbilansowana karta dokonań, BSC), określana 
też często jako zrównoważona/zintegrowana karta dokonań lub strategiczna karta wyników. 
Wdrożenie jej w przedsiębiorstwie może przyczynić się do osiągnięcia sukcesów rynkowych. 
Celów wdrożenia zintegrowanej karty dokonań jest kilka. Najważniejsze z nich to6:

komunikowanie i wyjaśnianie celów przedsiębiorstwa kierownikom niższego szczebla, pra-
cownikom, dostawcom, odbiorcom, inwestorom;
doprowadzenie do zbieżności celów pracowników z celami $rmy;
koncentracja uwagi na najistotniejszych procesach;
skupienie uwagi na czynnikach o podstawowym znaczeniu (kluczowych czynnikach sukcesu);
sygnalizacja o najistotniejszych miejscach decydujących o efektach działalności (system wcze-
snego ostrzegania: informowanie, czy i gdzie nastąpiła poprawa, a gdzie występują problemy);
rozpoznawanie, które czynniki krytyczne wymagają wyjątkowej uwagi,
dostarczanie informacji o stopniu realizacji wyznaczonych celów;
tworzenie podstawy do systemu wynagradzania.

5  Ibidem,  s.  60.
6 Ibidem,  s. 310.
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Rysunek 2. Filozo�a zrównoważonej karty wyników

Źródło: S. Marciniak, Controlling. Teoria zastosowania, Centrum Doradztwa i  Informacji Di�n  sp. 
z o.o., Warszawa 2008, s. 209.

Bazę controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie buduje się zgodnie z zasadą czte-
rech płaszczyzn i związków przyczynowo-skutkowych, które obejmują: uczenie się i wzrost, 
zależności wewnętrzne, klienta oraz �nanse. Filozo�ę zrównoważonej karty wyników 
przedstawia rysunek 2, który jednocześnie wskazuje na relacje zachodzące pomiędzy po-
szczególnymi płaszczyznami7.

 Kompleksowość podejścia do przedsiębiorstwa została w metodzie zapewniona dzięki 
uwzględnieniu czterech płaszczyzn jego działalności. Zarządzanie strategiczne sprowadza 
się do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące określenia8:

co produkować; możliwości realizowania procesu rozwoju w świetle urzeczywistniania okre-
ślonej wizji;
procesów, w których przedsiębiorstwo będzie się pozytywnie wyróżniać, zaspokajając potrze-
by klientów i akcjonariuszy;
postrzegania przez klientów podmiotu gospodarczego przez pryzmat realizacji przyjętej wizji;
postrzegania przez akcjonariuszy działań zmierzających do osiągnięcia sukcesu �nansowego.
Między płaszczyznami przedstawionymi na rysunku 2 istnieją zależności przyczynowo-

-skutkowe. W praktyce planistycznej każda z płaszczyzn powinna być scharakteryzowana za 
pomocą wybranych mierników. Przykład preferowanych mierników przedstawia rysunek 3. 

Wybór tychże mierników do bazy planistycznej zależy od: specy�ki przedsiębiorstwa, 
zakresu controllingu, horyzontu czasu objętego controllingiem planu strategicznego oraz 
sposobu funkcjonowania systemu controllingu w ramach przedsiębiorstwa (gromadzenie 
i przepływ informacji, przetwarzanie informacji, tryb podejmowania decyzji itp.)9. 

Zrównoważona karta wyników jest narzędziem bardzo przydatnym w procesie moni-
torowania i kontroli, które powinny wspomagać procesy podejmowania decyzji. A jednym 
z ponadfunkcyjnych narzędzi, które w sposób najbardziej racjonalny i efektywny wspierają 
wymienione procesy, jest instrument controllingu. Zrównoważona karta wyników umożli-
wia spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa przez pryzmat czterech płaszczyzn, pozwa-
lając jednocześnie na kompleksową obserwację jego działalności.

7 S. Marciniak, Controlling. Teoria zastosowania, Centrum Doradztwa i Informacji Di�n sp. z o.o., Warszawa 
2008, s. 209-210.
8  Ibidem.
9 Ibidem.
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Rysunek 3. Przykład preferowanych mierników bazy controllingu strategicznego zgodny ze związkami 
przyczynowo-skutkowymi modelu Kaplana i Nortona

Źródło: S. Marciniak, Controlling. Teoria zastosowania, Centrum Doradztwa i  Informacji Di!n  sp. 
z o.o., Warszawa 2008, s. 211.

3. Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa transportowego 

Analizowane przedsiębiorstwo10 to !rma świadcząca międzynarodowe usługi transpor-
towe ładunków z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim. Przedsiębiorstwo usytu-
owane jest na obrzeżu dużego miasta, w stre!e przemysłowej. Powstało ono w  1999 roku jako 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

transport drogowy towarów – krajowy i międzynarodowy;
naprawa pojazdów samochodowych;
serwis ogumienia;
serwis niezależnych urządzeń grzewczych w pojazdach;
magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
sprzedaż części samochodowych;
świadczenie usług spedycyjnych.

Podstawowym przedmiotem działalności jest przewóz rzeczy. Większość przewożo-
nych ładunków stanowią: 

10  Informacje o !rmie pochodzą z inżynierskiej pracy dyplomowej Adama Aszyka zrealizowanej pod kierun-
kiem autora artykułu. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

finansowa  

 

 

 

i doskonalenia 

 

klienta 

 

 

 
 

 
 

pozyskiwaniu 
informacji 

 

 klasyfikacja 

, 

  
 

wprowadzania 
 

 poziom 

dysponowanych 
konstrukcji, 

 poziom 

dysponowanych 
technologii, 

 

 

dostaw, 

 s

pozyskiwania 

nowych 

 

 

satysfakcji 

klienta, 

 poziom 

rywalizacji 

serwisu. 

  

  

  

 

asortymentowa), 

 

 

 czas zwrotu 

inwestycyjne, 

 struktura 

 



158
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

ładunki uniwersalne, umieszczane na znormalizowanych jednostkach, europaletach;
ładunki dłużycowe, np. stal, rury, pręty i in.;
ładunki w zwojach, np. papier i blachy;
ładunki ponadnormatywne, w  których występuje przekroczenie dopuszczalnych 
parametrów, tj. długości, wysokości, szerokości, nacisków na oś, masy całkowitej;
ładunki sypkie, np. piasek, kruszywo, ziemia, gruz i in. 

W  analizowanym przedsiębiorstwie  poszczególne komórki organizacyjne realizują 
cele związane z jego działalnością, m.in. spedycyjno-przewozową, organizacyjną procesów 
transportowych, gospodarką naprawczą środków przewozowych i ładunkowych, gospodar-
ką inwestycyjną, gospodarką zapewniającą obsługę kadrową, ekonomiczną, 'nansową oraz 
socjalną w 'rmie. Są one połączone w jednorodne piony organizacyjne, stworzone do reali-
zowania określonych celów podstawowych działalności spółki. 

Przedsiębiorstwo zatrudnia 15 osób na stanowiskach robotniczych (kierowcy, mecha-
nicy) i 18 osób na stanowiskach nierobotniczych. 

Do zasobów materialnych przedsiębiorstwa należą:
budynek z powierzchnią warsztatową magazynową, administracyjno-biurową, so-

cjalną oraz serwisem ogumienia;
zakładowa stacja paliw i  myjnia samochodowa;
utwardzone place manewrowe i postojowe;
19 ciągników siodłowych i  20 naczep uniwersalnych do przewozu ładunków 

tzw. typowych; 4 naczepy specjalistyczne niskopodwoziowe i 4 naczepy specjalistyczne, do 
przewozu szerokich elementów pod kątem, w celu zmniejszenia szerokości pojazdu z  ła-
dunkiem; 6 wywrotek 8x8, z napędem na wszystkie osie, przeznaczone do pracy w ciężkim 
terenie; 

 2 samochody dostawcze i 6 samochodów osobowych;
dźwig 6-tonowy i 2 sztaplarki o udźwigu 1,6 t. 

Z  uwagi na różnorodność zagadnień związanych z  funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 
transportowego Spółka jest członkiem Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników 
(WMZPD). Ułatwia to kierownictwu wymianę poglądów i   opinii z  innymi przedsiębiorstwa-
mi z branży transportowej oraz okołotransportowej. Spółka ma również możliwość korzystania 
z organizowanych przez Zrzeszenie kursów podwyższających kwali'kacje zawodowe związanych 
z działalnością przedsiębiorstw transportowych. Zrzeszenie organizuje także spotkania z przedsta-
wicielami różnych państwowych instytucji, w tym i tych, które zostały powołane do kontroli 'rm 
transportowych (np.: Ministerstwo Transportu, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowe-
go, Urząd Celny, Państwowa Inspekcja Pracy). Spółka ma wtedy możliwość uzyskiwania właściwej 
interpretacji przepisów prawa, rzeczowych i kompletnych informacji o uchybieniach zarejestrowa-
nych przez te instytucje podczas przeprowadzanych przez nie kontroli. Pozwala to jej na bieżące 
korygowanie działań oraz eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Transport jest działem gospodarki, w którym oprócz zaangażowania czynnika material-
nego (środki transportu, infrastruktura) występuje również duże zaangażowanie czynnika 
ludzkiego. Ze strukturą wykształcenia w przedsiębiorstwach transportowych oraz poziomem 
kadry kierowniczej wiąże się efektywność i jakość działania przedsiębiorstwa. Jest to szczegól-
nie ważne w warunkach gospodarki rynkowej, nasilonej konkurencji i świadczenia usług na 
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rynku międzynarodowym. Niski poziom jakościowy kadr nie sprzyja wprowadzaniu nowych 
technologii, innowacji technicznych oraz efektywnemu wykorzystaniu czasu pracy. 

Spółka założyła, aby podnoszenie kwali�kacji, doskonalenie i rozwój umiejętności za-
wodowych realizować poprzez:

opracowanie programu szkolenia i doskonalenia kadr oraz wdrażania go w życie;
wykorzystywanie licznych form kształcenia i szkolenia;
systematyczne szkolenie kadry – zwłaszcza kierowniczej;
modernizację dotychczasowego systemu informatycznego. 

Spółka, aby sprostać wyznaczonym celom strategicznym, podjęła szereg działań, które za-
warto w tabeli 1.

Mocną stroną przedsiębiorstwa jest dobra pozycja �nansowa, lojalni i  stali zleceniodawcy, 
wyrobiona marka i dobra opinia, jak też stałe umowy i dobra współpraca ze zleceniodawcami. 
W sytuacji zagrożenia konkurencji ze strony zagranicznych spedytorów do usprawnienia pozosta-
je kwestia utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług poprzez innowacje i samokształcenie. 

Tabela 1. Cele szczegółowe Spółki

Lp. Cel szczegółowy Spółki Działania Czas realizacji

1.
Modernizacja systemu monito-
ringu

Wymiana dotychczasowe-
go systemu  GPS  na system 
nowszy

1 rok

2.
Pozyskanie do  współpracy ze-
wnętrznych przedsiębiorstw

Nawiązanie współpracy z 
mikrofirmami rodzinny-
mi, posiadającymi 2  lub 
3 środki transportu

3 lata

3.

Propozycja świadczenia przewo-
zu ładunków, z możliwością ma-
gazynowania bądź przeładunku 
w siedzibie Spółki

Współpraca z  �rmami 
z Federacji Rosyjskiej 

1 rok

4.
Zabezpieczenie Spółki w  samo-
chód serwisowy 

Zorganizowanie mobilne-
go serwisu  6 miesięcy

5. Szkolenie kadry
Przeszkolenie w  zakresie 
sprzedaży usług, logistyki, 
marketingu

 5 lat

6.
Pozyskanie kadry ze znajomością 
języków obcych

Zatrudnienie osób posłu-
gujących się językiem fran-
cuskim, włoskim, hiszpań-
skim, rosyjskim

6 miesięcy

Źródło: A. Aszyk, Controlling w przedsiębiorstwie transportowym X sp. zoo, inżynierska praca dyplomowa, 
promotor dr inż. Jerzy Janczewski, Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2011, s. 41-42.

Ważnym czynnikiem decydującym o mocnych stronach przedsiębiorstw transporto-
wych są zasoby rzeczowe. W Spółce są nimi dogodna lokalizacja oraz powiązania wynikają-
ce ze współpracy z renomowanymi �rmami spedycyjnymi w Europie i na świecie. Wszystko 
to daje dużą przewagę konkurencyjną. Innym atutem Spółki jest jej elastyczność, przez co 
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łatwiej oraz lepiej może dostosować usługę do wymogów klienta, lepszy jest przepływ infor-
macji wewnątrz, ale także pomiędzy Spółką i jej klientami.

4. Strategiczna karta wyników i mapa strategii Spółki

W strategicznej karcie wyników zastosowano cztery płaszczyzny rozwojowe przedsiębior-
stwa, tj. perspektywę klienta, rozwoju i wzrostu, procesów wewnętrznych i !nansową (tabela 2). 

Użytecznym narzędziem, ułatwiającym wdrożenie zrównoważonej karty wyników, jest mapa 
strategii (rys. 4). Mapa pozwala przedsiębiorstwu zintegrować myślenie strategiczne z codziennoś-
cią !rmy i  stanowi podstawę systemu zarządzania ukierunkowanego na realizację strategii. 

Tabela 2. Strategiczna karta wyników dla Spółki

Cele szczegółowe Miary Zadania

P
er

sp
ek

ty
w

a 
!

n
an

so
w

a

Redukcja kosztów transportu (poprzez 
efektywne wykorzystanie nowoczesnego 
systemu monitoringu pojazdów 

Koszt paliwa, autostrad, napra-
wy pojazdów

Obniżenie o 10% 
w skali roku

Pozyskanie nowych klientów (z Federa-
cji Rosyjskiej, zewnętrzne przedsiębior-
stwa, tzw. !rmy rodzinne)

Liczba nowych klientów
Zwiększenie o 30% 
rocznie

Zwiększenie stopnia wykorzystania 
majątku trwałego (poprzez znalezienie 
nowych zastosowań dla niewykorzysty-
wanych w pełni zasobów, tj. hali maga-
zynowej)

Stopa zwrotu kapitału Zwrot zainwesto-
wanego kapitału 
w ciągu 3 lat

Wzrost zysku poprzez nowoczesne za-
rządzanie

Wyrost zysku Zwiększenie o 10% 

P
er

sp
ek

ty
w

a 
k

li
en

ta

Poprawa terminowości dostaw (poprzez 
możliwość nadzoru z monitoringu jazdy 
pojazdów)

Procent zrealizowanych na 
czas dostaw

Zwiększenie o 30% 
rocznie

Zmniejszenie czasu realizacji zamówie-
nia (poprzez dokładną analizę tras z sys-
temu GPS)

Godziny realizacji
Zmniejszenie 
o 10% rocznie

Zapewnienie możliwości kontaktu spe-
dytora z klientem w jego języku ojczy-
stym 

Znajomość języków obcych na 
1 spedytora

Średnio 3 języki 
obce na spedytora 
w ciągu 6 miesięcy

Poprawa jakości działania spedytorów 
oraz kierowców, będących wizytówką 
Spółki

Procent powracających klien-
tów

Wzrost o 30% 
rocznie
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P

er
sp

ek
ty

w
a 

p
ro

ce
só

w
 w

ew
n

ęt
rz

-

n
yc

h

Wzrost wydajności przewozów Kilometry ładowne
Wzrost 
o 10% rocznie

Wprowadzenie nowych usług (magazy-
nowanie)

Procent wykorzystania po-
wierzchni magazynowej

Utrzymanie śred-
niego wykorzysta-
nia w 80% w ciągu 
roku

Obniżenie kosztów przewozów (poprzez 
wprowadzenie mobilnego serwisu oraz 
nowoczesnego systemu GPS) Roczny koszt przewozów

Zmniejszenie kosz-
tu o 5%

P
er

sp
ek

ty
w

a 
ro

zw
o

-

ju
 i

 w
zr

o
st

u

Podnoszenie kwali!kacji personelu Liczba szkoleń rocznie
Pięć szkoleń rocz-
nie na pracownika

Usprawnienie systemów informatycz-
nych

Środki przeznaczane na 
modernizację systemu

Zwiększenie o 25% 
rocznie 

Ograniczenie liczby zwolnień pracowni-
ków 

Liczba zwolnień pracowników
Spadek o 20% rocz-
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Aszyk, Controlling w przedsiębiorstwie transportowym X sp. 
zoo…, cyt. praca, s. 45-46.

Proces tworzenia mapy rozpoczął się od sprecyzowania celów !nansowych wynikających 
z wizji. Czy zakładany poziom wyników Spółka osiągnie poprzez wzrost zysku, redukcję kosz-
tów transportu, pozyskanie nowych klientów? Następnie wybrano grupy klientów docelowych, 
którzy zagwarantują realizację celów !nansowych. Następnie szukano odpowiedzi na pytanie: 
co jest ważne dla tych grup klientów i jaką propozycję wartości można im zaoferować – tj. mię-
dzy innymi, czy nastąpi poprawa terminowości dostaw, skrócenie czasu realizacji zamówienia. 
Kolejnym etapem było zidenty!kowanie kroków w zakresie procesów logistyki i marketingu, 
niezbędnych do stworzenia założonej propozycji wartości i poprawy wyników !nansowych, 
np. wzrostu wydajności przewozów. Następnie oceniono zakres niezbędnych zmian i inwestycji 
w obszarze infrastruktury i zasobów z perspektywy wiedzy i rozwoju, między innymi dot. pod-
noszenia kwali!kacji personelu, usprawnienia systemów informatycznych w !rmie.
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Rysunek 4. Mapa strategii

Źródło: A. Aszyk, Controlling w przedsiębiorstwie transportowym X sp. zoo…, cyt. praca, s. 50.

6. Ocena efektów wdrożenia systemu controllingu

W Spółce controlling spowodował przede wszystkim poprawę płynności oraz rentow-
ności poprzez redukcję kosztów oraz lepsze wykorzystanie zasobów. W obszarze stosunków 
pracowniczych zwiększył lojalność pracowników wobec Spółki. 

Usprawnienia organizacyjne, szybkość pozyskiwania i  wykorzystywania informacji 
oraz lepsze planowanie i trafność podejmowanych decyzji to kolejne atuty związane z con-
trollingiem zastosowanym w Spółce. 

Efekty wdrożenia controllingu w zakresie wybranych celów szczegółowych założonych 
w Spółce wymieniono w tabeli 3.
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Tabela 3. Efekty wdrożenia controllingu w Spółce w zakresie wybranych celów szczegółowych

Cel szczegółowy

Efekty wdrożenia controllingu

Perspektywa 
!nansowa

Perspektywa 
klienta

Perspektywa 
procesów we-
wnętrznych

Perspektywa roz-
woju i wzrostu

1.
Modernizacja 
systemu monito-
ringu

redukcja 
kosztów 
transportu

wzrost zysku

poprawa termi-
nowości dostaw
skrócenie czasu 
realizacji zamó-
wienia

wzrost wydaj-
ności przewo-
zów
obniżenie 
kosztów prze-
wozu,

usprawnienie 
systemów in-
formatycznych

nowoczesne 
zarządzanie

2.
Pozyskanie 
zewnętrznych 
przedsiębiorstw

spełnienie 
oczekiwań 
właścicieli 
spółki

kompletna 
oferta usług

wprowadze-
nie nowych 
usług
przychody 
z nowych 
usług

stworzenie 
odpowiednie-
go klimatu do 
podejmowania 
inicjatyw

3.

Świadczenia 
przewozu 
ładunków, 
z możliwością 
magazynowania 
bądź przeładunku 
w siedzibie Spółki

pozyskanie 
nowych klien-
tów

zwiększenie 
stopnia zado-
wolenia klienta 
z przedstawio-
nej oferty

zrozumie-
nie potrzeb 
klienta

rozwój zasobów 
niematerial-
nych

4.

Zabezpieczenie 
Spółki w samo-
chód serwisowy, 
mobilny serwis

zwiększenie 
stopnia wyko-
rzystania ma-
jątku trwałego

zwiększenie 
stopnia zado-
wolenia kierow-
ców

rozwój in-
nowacyjny 
świadczonych 
usług

nowoczesne 
zarządzanie

5.

Poddanie kadry 
procesom profe-
sjonalnego szko-
lenia

pozyskanie 
nowych klien-
tów

poprawa jako-
ści działania 
spedytorów 
oraz kierowców, 
będących wizy-
tówką Spółki

zminimalizo-
-wanie błę-
dów

podnoszenie 
kwali!kacji 
personelu,
rozwój osobisty

6.
Pozyskanie kadry 
ze znajomością 
języków obcych

dynamiczny 
rozwój spółki

zapewnienie 
możliwości 
kontaktu spedy-
tora z klientem 
w jego języku 
ojczystym,

zwiększenie 
szybkości 
obsługi

zwiększenie 
lojalności pra-
cowników wo-
bec Spółki

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Aszyk, Controlling w przedsiębiorstwie transportowym 
X sp. z oo...., cyt. praca, s. 52.
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Modernizacja systemu monitoringu, polegająca na wymianie dotychczasowego systemu 
GPS na nowocześniejszy, pozwoliła na redukcję kosztów transportu, poprawiła terminowość 
dostaw, skróciła czas realizacji dostaw, a  także nastąpił wzrost wydajności przewozów. Po 
wdrożeniu  nowoczesnego systemu kierowca oraz spedytor mają możliwość, bez ponoszenia 
przez Spółkę dodatkowych kosztów, wysyłania nieograniczonej liczby informacji tekstowych. 
System przekazuje również obu stronom informację o przeczytaniu wiadomości. Kierowca, 
oprócz informacji tekstowej na swoim monitorze GPS,  ma również możliwość (na specjalnej 
mapie przystosowanej dla pojazdów ciężarowych) odczytu adresu, uprzednio wpisanego 
przez spedytora. Wyklucza to błędy w przekazywanych informacjach, gdyż wszelkie ewentu-
alne nieprawidłowości wykazywane są już przed przekazaniem informacji.

Controlling wdrożony w Spółce spowodował, że podjęto działania polegające na pozy-
skaniu zewnętrznych przedsiębiorstw. Wiele �rm transportowych w Polsce to �rmy mikro-
(posiadające po 2  lub 3 samochody), które borykają się z utrzymaniem płynności �nanso-
wej. Z uwagi na to, iż w branży transportowej występują długie terminy płatności za usługi, 
wprowadzenie krótszego terminu płatności było jednym z ważniejszych atutów, jakie Spółka 
zaproponowała swoim podwykonawcom. Zaproponowano również korzystanie z kart bez-
gotówkowych Spółki, a także pośredniczenie w odzyskiwaniu podatku VAT z zagranicy oraz 
organizowanie biletów promowych, naprawę pojazdów, sprzedaż części i in. – z długim ter-
minem płatności lub kompensatą. Dla lepszej organizacji pracy nowo pozyskanym �rmom 
zewnętrznym za  niewielką opłatą zaproponowano instalację systemu nawigacyjnego GPS, 
gdzie spedytorzy Spółki mają możliwość zarządzaniem ich taborem jak własnym. Ze względu 
na to, iż głównym źródłem �nansowym spółki są środki pozyskane ze spedycji, gdzie terminy 
płatności dla niej przekraczają 60 dni, konieczne było pozyskanie wsparcia ze strony banku. 

Zaplecze techniczne, którym dysponuje Spółka, głównie hala magazynowa, sztaplar-
ki, dźwig, a także załoga, posiadająca odpowiednie uprawnienia do obsługi tych środków 
trwałych, stwarzają możliwość magazynowania bądź przeładunku również innym �rmom 
transportowym. Spółka poprzez giełdę zaproponowała współpracę �rmom z Federacji Ro-
syjskiej działającym w Kaliningradzie. Przedsiębiorstwa te, dysponujące stałymi zleceniami 
na przewozy z krajów UE do Rosji, borykają się z utrudnieniami dotyczącymi płynności 
w uzyskiwaniu wiz dla swoich kierowców oraz zezwoleń na wjazd do krajów Europy Za-
chodniej. Dział spedycji Spółki przedstawił następującą propozycję współpracy: 

przejazdy pomiędzy Europą Zachodnią a Polską są w gestii Spółki, a odcinek z Polski 
do Kaliningradu wykonują pojazdy Federacji Rosyjskiej;
przywieziony towar magazynowany jest w siedzibie Spółki, a odbiór następuje w do-
wolnym dla zleceniodawcy czasie.
Propozycja świadczenia przewozu ładunków z  możliwością magazynowania bądź 

przeładunku w siedzibie Spółki �rmom z Federacji Rosyjskiej przyczyniła się do rozwoju 
zasobów niematerialnych, pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia stopnia zadowo-
lenia klienta z przedstawionej oferty. 

Przed wprowadzeniem zmian w pionie serwisowym przedsiębiorstwa pojazdy przebywa-
jące w trasie, a ulegające awariom, naprawiane były w serwisach. Były to przeważnie punkty na-
prawcze znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia. Często były one wybierane przypadkowo. 
Wiązało się to z wysokimi kosztami naprawy, bez możliwości negocjacji cen i regulowania za-
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płaty poprzez karty płatnicze. Kłopotliwe i kosztowne było również holowanie pojazdu do ser-
wisu czy oczekiwanie na naprawę. Ze względu na powyższe utrudnienia, wielokrotnie podejmo-
wana była decyzja o transporcie uszkodzonego pojazdu do kraju. Powodowało to dodatkowe 
koszty i wykluczenie pojazdu z eksploatacji na kilka dni. Spółka zakupiła samochód serwisowy, 
wyposażony w niezbędne urządzenia do diagnostyki i naprawy pojazdu w terenie. Pozwala to na 
naprawę pojazdu w każdym czasie, bez względu na porę dnia, przy umiarkowanych i przewidy-
walnych kosztach. W Spółce wprowadzono również zapobiegawcze kontrole pojazdów, które 
eliminują poważniejsze awarie. W celu zminimalizowania zjazdów samochodów do kraju na 
cykliczne przeglądy eksploatacyjne, mechanicy pojazdu serwisowego mają możliwość wykony-
wania tych czynności na trasie przejazdu samochodu ciężarowego. Przeglądów tych dokonują 
zazwyczaj w dni wolne od pracy, kiedy pojazd ma zakaz poruszania się po drogach.

Rynek oferuje dużo różnorodnych szkoleń dla osób, które działają w branży TSL. Spółka 
skorzystała z bezpłatnej oferty  szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów. Dzięki poddaniu 
kadry procesom profesjonalnego szkolenia  pozyskała nowych klientów i  zminimalizowała po-
pełniane błędy. W rezultacie nastąpiła poprawa jakości działania spedytorów oraz kierowców.

Od kilku lat Spółka jest klientem Giełdy Transportowej  Teleroute SA. Oferta tam proponowana 
jest skierowana głównie do klientów francuskojęzycznych. Z oferentami z tej giełdy można komuni-
kować się w języku angielskim i niemieckim, ale znajomość języka francuskiego znacznie poprawia 
możliwości negocjacyjne. Dlatego też kolejnym tematem, którym zajęto się w Spółce, było zatrud-
nienie spedytorów ze znajomością języka francuskiego, następnie języka: hiszpańskiego, włoskiego,  
a dla lepszej współpracy z klientem z Kaliningradu również języka rosyjskiego. 

Podsumowanie

W ostatnim okresie obserwuje się spowolnienie tempa rozwój transportu drogowego, 
co jest spowodowane światowym kryzysem i mniejszą ilością towarów do przemieszczania. 
Klienci indywidualni oraz !rmy poszukują towarów i usług zarówno tanich, jak i o odpo-
wiednio wysokiej jakości. Z drugiej strony !rmy, chcąc utrzymać się na rynku, muszą zmie-
rzać do obniżki swoich kosztów. 

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw transportowych staje przed problemami, któ-
rych za pomocą tradycyjnych metod zarządzania nie można rozwiązać. Stagnacja obrotów 
na przesyconym rynku, wzrastające koszty, rosnąca koncentracja, niewielki rozwój gospo-
darczy, zwiększona kompleksowość i zaostrzona konkurencja w kraju i za granicą to czyn-
niki, które mają coraz większy wpływ na osiągnięcie zysku. Chcąc lepiej radzić sobie z tymi 
problemami, przedsiębiorcy muszą zmienić sposób myślenia, ponieważ tradycyjne metody 
zarządzania okazują się niewystarczające w skutecznym prowadzeniu przedsiębiorstwa. 

Analizowana Spółka, by móc sprostać wyzwaniom, zmuszona została do poszukiwania 
własnej, autorskiej ścieżki rozwoju. Poprzez zastosowanie controllingu mogła uzyskać zdol-
ność właściwej oceny swojej sytuacji. Mogła sformułować odpowiednią strategię rozwoju, 
zgodnie z misją, która zakładała przede wszystkim zapewnienie zadowolenia klientów. 

Metoda zarządzania, oparta na koncepcji Strategicznej Karty Wyników, obejmuje 
wszystkie obszary działalności Spółki. Realizacja celów strategicznych na poszczególnych 
poziomach organizacyjnych Spółki ma wpływ zarówno na procesy zachodzące wewnątrz 
(perspektywa rozwoju i procesów wewnętrznych), jak również na otoczenie (pespektywa 
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klienta i �nansowa). Spółka, po zastosowaniu Strategicznej Karty Wyników, zaobserwowała 
szereg pozytywnych efektów ściśle powiązanych z jej wdrożeniem, tj. wzrosły świadomość 
i  odpowiedzialność pracowników za działania Spółki, efektywność pracy i  planowania, 
liczba i poziom wdrażanych innowacji oraz zadowolenie klientów z wykonywanych usług, 
a także wiedza pracowników, a  obniżyły się koszty działalności �rmy. 
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CONTROLLING OF TRANSPORT COMPANY

Summary: #is paper presents selected issues of controlling in management of the company. Characterized 
the company and strategic objectives in company, showing the strategic scorecard and strategic map, assesset 
of e$ects from implementation of controlling in road transport company.

Key words: controlling, results of the strategic map, transport company


