Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 14, No. 2/1/2016

Agnieszka Bieñkowska*
Agnieszka Bieñkowska

Organizacje zarz¹dzane controllingowo – wyniki
badañ empirycznych
Organizacje zarz¹dzane controllingowo – wyniki badañ empirycznych

Wstêp
Controlling jest nieroz³¹cznie zwi¹zany z systemem zarz¹dzania organizacj¹. Dowodz¹ tego nie tylko analiza samego pojêcia controllingu,
ale tak¿e jego geneza i cechy charakterystyczne [por. Dellmann, 1992;
Esselstein, 2001; Weber, 2001; Horvath, 2002; Kuc, 2006; Horvath, 2009].
W wyniku realizacji przypisanych zadañ controlling oddzia³uje na sprawowanie funkcji zarz¹dzania w organizacji. Wp³yw ten jest na tyle silny,
¿e jego rezultatem staje siê stopniowe przejmowanie przez zarz¹dzanie
controllingowego sposobu myœlenia oraz cech controllingu [Bieñkowska
i inni, 1998]. Mo¿na zatem mówiæ o ukszta³towaniu siê koncepcji zarz¹dzania zwanej zarz¹dzaniem controllingowym, która z pewnym, uwzglêdniaj¹cym inercjê organizacji, opóŸnieniem towarzyszy implementacji
controllingu. To z kolei daje podstawy do wykszta³cenia siê koncepcji
organizacji zarz¹dzanych controllingowo.
W literaturze przedmiotu czêsto wskazywane s¹ wyró¿niki zarz¹dzania controllingowego. Rzadziej wyró¿niane s¹ cechy organizacji zarz¹dzanych w sposób controllingowy. W literaturze mówi siê raczej o korzyœciach bêd¹cych wynikiem wdro¿enia controllingu, co de facto wskazuje na
swoiste wyró¿niki tych podmiotów. We wspó³czesnych opracowaniach
brakuje jednak empirycznej weryfikacji powy¿szych konstatacji, pomimo
¿e prace badawcze w zakresie controllingu s¹ podejmowane przez wielu
naukowców i ró¿ne oœrodki akademickie [por. m.in. Granlund, Taipaleenmäki, 2005; Zoni, Merchant, 2007; Dynowska, 2008; 2011; Nowosielski, 2014].
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja cech odró¿niaj¹cych organizacje, w których podjêto siê implementacji rozwi¹zañ controllingu i w których funkcjonuje zarz¹dzanie controllingowe, od tych
podmiotów, w których nie wdro¿ono controllingu. Do zastosowanych
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metod badawczych nale¿¹ przegl¹d literatury przedmiotu, badania ankietowe oraz analizy i wnioskowanie statystyczne.

1. Istota zarz¹dzania controllingowego
Zarz¹dzanie controllingowe (zarz¹dzanie z uwzglêdnieniem controllingu) towarzyszy controllingowi w wielu wspó³czesnych studiach
naukowych [Bieniok, 1997, s. 286–287; Bieñkowska i inni, 1998, s. 293;
Lichtarski, 1999, s. 15; Nahotko, 2000, s. 93; Nowosielski, 2002, s. 114; Kuc,
2011, s. 12]. Nie odrzuca ono tradycyjnej koncepcji zarz¹dzania, a jedynie
je usprawnia, proponuj¹c systemowe, uporz¹dkowane i konsekwentne
stosowanie okreœlonych rozwi¹zañ controllingu. A. Bieñkowska, Z. Kral
i A. Zab³ocka-Kluczka [1998, s. 293] definiuj¹ zarz¹dzanie controllingowe
jako realizacjê tradycyjnych funkcji zarz¹dzania w jego podstawowych
strukturach organizacyjnych z wykorzystaniem w tym procesie rozwi¹zañ aktualnych w controllingu i ze wspomaganiem realizacji zadañ zarz¹dzania funkcjami wykonywanymi w nowych strukturach, tj. w strukturach controllingu. J. Lichtarski natomiast rozumie pod tym pojêciem
„takie ukierunkowanie procesu zarz¹dzania (w tym procesu informacyjnego), aby poprzez racjonalizacjê decyzji i dzia³añ wykonawczych w ca³ym obszarze dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorstwa, zapewniæ osi¹ganie mo¿liwie korzystnego wyniku finansowego” [Lichtarski, 1999, s. 15].
S. Nowosielski zauwa¿a, ¿e „zawiera ona w swej istocie takie ukierunkowanie (wspomaganie) procesu informacyjno-decyzyjnego zarz¹dzania,
aby przez racjonalizacjê decyzji i dzia³añ wykonawczych we wszystkich
funkcjach i obszarach zarz¹dzania produkcj¹ i przedsiêbiorstwem zapewniæ osi¹gniêcie mo¿liwie korzystnego wyniku finansowego” [Nowosielski, 2002, s. 114]. Z kolei S. Marciniak zauwa¿a, ¿e z controllingowym
sposobem zarz¹dzania mamy do czynienia, gdy „w procesach decyzyjnych bezwzglêdnie przestrzega siê filozofii, idei oraz zasad controllingu”
[Marciniak, 2008, s. 9].
Mo¿na zatem wskazaæ dwa warunki, które musz¹ byæ spe³nione, aby
mo¿na by³o mówiæ o zarz¹dzaniu controllingowym:
– w organizacji musi byæ wdro¿ony controlling,
– mened¿erowie musz¹ œwiadomie korzystaæ z pomocy oferowanej
przez controllerów w praktyce zarz¹dzania.
Powy¿sze oznacza, ¿e implementacja controllingu z pewnym wyprzedzeniem poprzedza „wykszta³cenie siê” zarz¹dzania controllingowego
w momencie realnego korzystania przez mened¿erów ró¿nych szczebli
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zarz¹dzania z pomocy oferowanej przez controllerów. Jak pisz¹ A. Bieñkowska, Z. Kral i A. Zab³ocka-Kluczka, proces realizacji zadañ kierowniczych, wykonywanych w ramach struktur tradycyjnych, powinien byæ
wspomagany strukturami dodatkowymi – controllingowymi. Wi¹¿e siê
to ze wspó³uczestniczeniem w tym procesie controllerów, koordynowaniem przez nich tego procesu oraz jego nadzorowaniem i monitorowaniem [Bieñkowska i inni, 1998, s. 292]. Stopniowo mened¿erowie przejmuj¹
controllingowy sposób myœlenia, a zarz¹dzanie zaczyna siê zmieniaæ.
W rezultacie miêdzy innymi:
– jest ono ukierunkowane na cele, przysz³oœæ i w¹skie gard³a;
– uwzglêdnia koncepcjê zarz¹dzania jednostkami wewnêtrznymi wraz
z wynikaj¹c¹ z tej koncepcji decentralizacj¹ zarz¹dzania;
– wykorzystuje specyficzny rachunek kosztów i wyników i wraz z bud¿etami kosztów stanowi podstawê rozliczeñ jakoœci gospodarowania
poszczególnych centrów.
Nie dzieje siê to jednak z dnia na dzieñ i nie nastêpuje równolegle
z wdro¿eniem controllingu. Tradycyjne zarz¹dzanie zostaje stopniowo
przesycone controllingowym sposobem myœlenia. To z kolei, krok po kroku, podnosi wiarygodnoœæ podejmowanych decyzji, czyni¹c z czasem
z zarz¹dzania controllingowego skuteczn¹ i efektywn¹ koncepcjê zarz¹dzania organizacj¹. Zasadne w tym miejscu jest jednak pytanie: czy
jest mo¿liwe, aby controlling w ogóle nie oddzia³ywa³ na zarz¹dzanie
w organizacji? Wydaje siê, ¿e w ujêciu jednostkowym jest to teoretycznie
prawdopodobne, jednak w ujêciu ogólnym przecz¹ temu zarówno wywody teoretyczne, jak i wyniki badañ empirycznych. Co wiêcej, wp³yw
implementacji controllingu na jakoœæ zarz¹dzania organizacj¹ szczegó³owo zosta³ omówiony w pracy [Bieñkowska, 2015]. Skoro wp³yw controllingu na zarz¹dzanie jest faktem, to w jaki sposób przek³ada siê to na
funkcjonowanie organizacji jako ca³oœci? Czy mo¿na zatem mówiæ o wyró¿nikach organizacji zarz¹dzanych w sposób controllingowy?

2. Wyró¿niki organizacji zarz¹dzanej z uwzglêdnieniem
controllingu – podstawy teoretyczne
Dyskutuj¹c na temat organizacji zarz¹dzanych z uwzglêdnieniem
controllingu, mo¿na pokusiæ siê o ich definicjê, precyzuj¹c, ¿e s¹ to podmioty, w których wykszta³ci³o siê zarz¹dzanie controllingowe. A zatem
mened¿erowie ró¿nych szczebli realizuj¹ dzia³ania o charakterze zarz¹dczym z uwzglêdnieniem podejœcia charakterystycznego w controllingu,
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co w sposób realny przek³ada siê na wykszta³cenie siê cech zarz¹dzania
controllingowego. Decyduj¹cy wydaje siê tu wiêc czynnik miejsca i czasu.
Czy zatem taka organizacja wyró¿nia siê w istotny sposób wzglêdem
innych?
Oczywiste jest, ¿e w wymiarze funkcjonalnym, organizacyjnym i instrumentalnym w ka¿dej organizacji, w której wdro¿ono controlling, widoczne s¹ bezpoœrednie przejawy implementacji tej metody wspomagania
zarz¹dzania. A zatem w ujêciu funkcjonalnym s¹ to okreœlone dzia³ania
podejmowane przez uczestników organizacji zwi¹zane z realizacj¹ funkcji i zadañ controllingu. W wymiarze instytucjonalnym (organizacyjnym)
s¹ to rozwi¹zania strukturalne zwi¹zane zarówno z utworzeniem organów (dzia³ów, komórek, stanowisk) controllingu, jak i wyodrêbnieniem
oœrodków odpowiedzialnoœci. W wymiarze instrumentalnym natomiast
s¹ to konkretne narzêdzia wykorzystywane przez controlling i umo¿liwiaj¹ce realizacjê przypisanych mu dzia³añ [Nowosielski, 1998, s. 35].
Poza wymienionymi doœæ jednoznacznymi wyró¿nikami opisywanych organizacji nale¿y podkreœliæ, ¿e w organizacjach tych zmienia siê
sposób zarz¹dzania (na controllingowy). Mened¿erowie korzystaj¹ z pomocy controllerów, co znacz¹co usprawnia procesy decyzyjne. W rezultacie organizacja:
– coraz lepiej radzi sobie z planowaniem, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym,
– sprawniej realizuje procesy kontrolne i koordynacyjne, a tak¿e zwi¹zane z udoskonalaniem organizacji jako rezultatem dzia³añ podejmowanych w zakresie sterowania.
Niezale¿nie od powy¿szego warto zwróciæ uwagê na konstatacje
H. Bienioka, który wyszczególniaj¹c zalety zarz¹dzania przez controlling,
wskazuje de facto kierunki poszukiwañ wyró¿ników organizacji zarz¹dzanych controllingowo. Autor do wspomnianych zalet zalicza bowiem
m.in.:
– zaktywizowanie i wyraŸne przestawienie dzia³alnoœci pracowników
w kierunku proefektywnoœciowym i prorynkowym,
– zdynamizowanie wyników, poprawê rentownoœci oraz przyspieszenie rozwoju przedsiêbiorstwa,
– usuwanie „w¹skich garde³” i barier w rozwoju przedsiêbiorstwa,
– usprawnienie systemu zarz¹dzania przez stworzenie obiektywnego
i wiarygodnego systemu informacyjnego pozwalaj¹cego na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji [Bieniok, 1997, s. 286].
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Powy¿sze w zasadzie pozwala na przyjêcie roboczej hipotezy, ¿e
organizacja zarz¹dzana controllingowo to z jednej strony organizacja,
w której dostrzec mo¿na bezpoœrednie przejawy implementacji controllingu (wdro¿one rozwi¹zania funkcjonalne, organizacyjne i instrumentalne), z drugiej zaœ to organizacja:
– o wysokim poziomie sprawnoœci zarz¹dzania,
a tak¿e:
– d¹¿¹ca do poprawy wyników finansowych i racjonalizacji kosztów
dzia³alnoœci,
– sprawnie usuwaj¹ca „w¹skie gard³a” i bariery zak³ócaj¹ce jej rozwój;
– zorientowana prorynkowo i proefektywnoœciowo.
O ile jednak pierwsza czêœæ tezy zosta³a ju¿ dowiedziona przez wielu
badaczy podejmuj¹cych badania w zakresie kszta³towania rozwi¹zañ
controllingu [np. Bieñkowska, 2015], o tyle druga wymaga przeprowadzenia weryfikacji empirycznej, co bêdzie stanowi³o podstawê dalszych
rozwa¿añ.

3. Wyró¿niki organizacji zarz¹dzanej z uwzglêdnieniem
controllingu – ujêcie empiryczne
Badanie empiryczne dotycz¹ce stosowania controllingu w organizacjach funkcjonuj¹cych w Polsce rozpoczêto w czerwcu 2011 roku, a zakoñczono w maju 2014 roku. Metodykê badañ wraz z ich rezultatami szczegó³owo omówiono w pracy [Bieñkowska, 2015]. Niniejsza czêœæ stanowi
oryginalne rozszerzenie omówionych tam zagadnieñ, co oznacza, ¿e
przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy s¹ odrêbne w stosunku
do przywo³anego opracowania, jednak bazuj¹ na tym samym materiale
empirycznym.
Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz, za pomoc¹ którego
diagnozowano rozwi¹zania funkcjonalne, organizacyjne oraz instrumentalne controllingu. Przygotowany kwestionariusz by³ adresowany do ró¿nych (ze wzglêdu m.in. na typ dzia³alnoœci, wielkoœæ i formê w³asnoœci)
organizacji funkcjonuj¹cych w Polsce, które b¹dŸ wdro¿y³y rozwi¹zania
controllingu, b¹dŸ deklaruj¹ brak implementacji tej metody wspomagania zarz¹dzania. W jednej organizacji realizowana by³a tylko jedna
ankieta. Badania by³y anonimowe.
W badaniu pos³u¿ono siê porównaniem organizacji bez controllingu
z organizacjami, które zarówno deklaruj¹ wdro¿enie controllingu, jak
i implementacja ta mia³a miejsce ponad 5 lat temu (przyjêto bowiem
umownie, ¿e w takich organizacjach nast¹pi³o przejêcie przez mened¿erów
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controllingowego sposobu myœlenia, czyli wykszta³ci³o siê ju¿ zarz¹dzanie controllingowe). Nazwano je organizacjami zarz¹dzanymi controllingowo (³¹cznie wyró¿niono 123 takich organizacji spoœród 238 deklaruj¹cych implementacjê controllingu). £¹cznie w badaniach wziê³o udzia³
412 organizacji. Strukturê badanych organizacji ze wzglêdu na ich wybrane charakterystyki przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Zmienne podlegaj¹ce badaniu
Charakterystyki organizacji
Wielkoœæ zatrudnienia

do 10 osób

1,5

11–50 osób

8,3

51–250 osób

42,7

251–500 osób

16,5

501–1000 osób

11,7

powy¿ej 1000 osób

19,4

Ogó³em
Przewa¿aj¹cy rodzaj
dzia³alnoœci

100,0

produkcyjna

36,2

us³ugowa

38,8

produkcyjno-us³ugowa

10,0

handlowa

7,8

produkcyjno-handlowa

7,3

Ogó³em
Forma w³asnoœci

Procent
organizacji

polska

100,0
70,4

z przewag¹ kapita³u
polskiego

3,4

z przewag¹ kapita³u
zagranicznego

8,5

zagraniczna
Ogó³em

17,7
100,0

ród³o: [Bieñkowska, 2015].

W kontekœcie przedstawionych powy¿ej rozwa¿añ teoretycznych
przyjêto nastêpuj¹ce cztery hipotezy badawcze (H):
H1: Organizacje zarz¹dzane controllingowo odznaczaj¹ siê wy¿szym
ni¿ pozosta³e poziomem sprawnoœci zarz¹dzania.
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H2: Organizacje zarz¹dzane controllingowo d¹¿¹ do poprawy wyników finansowych i racjonalizuj¹ koszty dzia³alnoœci.
H3: Organizacje zarz¹dzane controllingowo w sposób sprawny usuwaj¹ „w¹skie gard³a” i bariery ich funkcjonowania.
H4: Organizacje zarz¹dzane controllingowo s¹ zorientowane prorynkowo.
H5: Organizacje zarz¹dzane controllingowo s¹ zorientowane proefektywnoœciowo.
Pos³u¿ono siê ponadto przedstawionymi w tablicy 2 zmiennymi (Z), które przez respondentów oceniane by³y w piêciostopniowej skali Likerta
(1 – nie; 2 – raczej nie; 3 – ani tak, ani nie; 4 – raczej tak; 5 – tak).
Tablica 2. Zmienne podlegaj¹ce badaniu
H

Zmienne

H1 Z1.1. W organizacji sprawnie wytycza siê cele i plany odnosz¹ce siê do
organizacji jako ca³oœci (poziom strategiczny).
Z1.2. W ostatnich latach organizacja coraz lepiej radzi sobie
z planowaniem na poziomie strategicznym.
Z1.3. W organizacji sprawnie dekomponuje siê cele g³ówne na cele
cz¹stkowe odnosz¹ce siê nawet do poszczególnych pracowników.
Z1.4. W organizacji sprawnie wytycza siê plany na poziomie
operacyjnym, odnosz¹cym siê do poszczególnych obszarów
funkcjonowania organizacji.
Z1.5. Decyzje podejmowane przez mened¿erów s¹ oparte na
obiektywnych przes³ankach (tj. np. na szczegó³owej analizie
wiarygodnych informacji).
Z1.6. W naszej organizacji nie ma problemu z realizacj¹ dzia³añ
kontrolnych.
Z1.7. W ostatnich latach wzros³a sprawnoœæ dzia³añ kontrolnych.
Z1.8. W naszej organizacji wszystkie dzia³ania nale¿¹ce do ró¿nych
poziomów zarz¹dzania (strategiczny, taktyczny, operacyjny) s¹ spójne
i ukierunkowane na cele stoj¹ce przed organizacj¹.
H2 Z2.1. W ostatnich latach wyniki finansowe naszej organizacji poprawi³y
siê.
Z2.2. W organizacji podejmuje siê systemowe dzia³ania maj¹ce na celu
sta³¹ racjonalizacjê kosztów dzia³alnoœci, przy jednoczesnym osi¹ganiu
za³o¿onych celów organizacji. W naszej organizacji nie ma miejsca na
rozrzutnoœæ, wszystkie ponoszone koszty s¹ uzasadnione.
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H

Zmienne

H3 Z3.1. Dobrze radzimy sobie z pojawiaj¹cymi siê barierami (np.
technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi), które napotyka
organizacja na drodze swojego rozwoju.
Z3.2. W naszej organizacji stale podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na
celu usprawnianie najs³abszych obszarów organizacji na poziomie
strategicznym.
Z3.3. W naszej organizacji stale podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na
celu usprawnianie najs³abszych obszarów organizacji na poziomie
operacyjnym.
H4 Z4.1. Potrafimy spe³niaæ aktualne oczekiwania klientów.
Z4.2. Mened¿erowie w naszej organizacji podejmuj¹ decyzje,
uwzglêdniaj¹c ich rynkowe konsekwencje (w rozumieniu wp³ywu
zachowañ nabywców na decyzje podejmowane przez mened¿erów).
H5 Z5.1. Mened¿erowie w naszej organizacji podejmuj¹ decyzje,
uwzglêdniaj¹c ich ekonomiczne konsekwencje (w rozumieniu analizy
relacji kosztów i korzyœci tych decyzji).
ród³o: Opracowanie w³asne.

W celu weryfikacji hipotez H1–H5 przeprowadzono, za pomoc¹
oprogramowania SPSS, analizê za pomoc¹ testu t-Studenta dla prób niezale¿nych, przyjmuj¹c krytyczny poziom istotnoœci 0,05. Wyniki analiz
przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Porównanie organizacji niestosuj¹cych controllingu
z organizacjami zarz¹dzanymi controllingowo
Zmienna
Z1.1.
Z1.2.
Z1.3.
Z1.4.

Stosowanie
Licznoœæ
controllingu1) organizacji

Wartoœæ
œrednia
dla zmiennej

Wartoœæ statystyki
t-Studenta

T

123

4,179 t(286) = 1,795, p = 0,074*

N

165

4,000

T

89

N

135

3,993

T

122

3,852 t(277) = 1,549, p = 0,122

N

157

3,681

T

90

N

133

4,034 t(222) = 0,366, p = 0,714

4,256 t(221) = 3,266, p = 0,001**
3,902
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Zmienna
Z1.5.
Z1.6.
Z1.7.
Z1.8.
Z2.1.
Z2.2.
Z3.1.
Z3.2.
Z3.3.
Z4.1.
Z4.2.
Z5.1.

Licznoœæ
Stosowanie
controllingu1) organizacji

Wartoœæ
œrednia
dla zmiennej
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Wartoœæ statystyki
t-Studenta

T

123

4,163 t(284) = 1,273, p = 0,204

N

163

4,049

T

123

3,967 t(287) = 2,575, p = 0,011**

N

166

3,699

T

123

3,951 t(285) = 2,851, p = 0,005**

N

164

3,671

T

90

N

134

T

89

N

133

4,023

T

123

4,252 t(286) = 2,324, p = 0,021**

N

165

4,018

T

126

4,127 t(291) = 0,015, p = 0,988

N

167

4,126

T

90

N

132

3,954

T

122

4,205 t(282) = 1,684, p = 0,093*

N

162

4,049

T

127

4,378 t(294) = -1,113, p = 0,267

N

169

4,456

T

122

4,156 t(284) = 2,102, p = 0,036**

N

164

3,976

T

122

4,320 t(286) = 3,110, p = 0,002**

N

166

4,060

4,056 t(222) = 1,728, p = 0,085*
3,866
4,146 t(220) = 0,849, p = 0,397

4,144 t(220) = 1,576, p = 0,116

1)

T – controlling jest stosowany w organizacji od ponad 5 lat, N – brak controllingu
* ró¿nice œrednich na granicy istotnoœci statystycznej
** ró¿nice œrednich istotne statystycznie
ród³o: Opracowanie w³asne.

Przedstawione w tablicy 3 wyniki analiz pokazuj¹, i¿ hipoteza H1
mo¿e zostaæ przyjêta. Analiza testem t-Studenta dowodzi, ¿e organizacje
zarz¹dzane controllingowo lepiej radz¹ sobie z okreœlaniem celów organizacji, przede wszystkim na poziomie operacyjnym zarz¹dzania ni¿
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organizacje, w których nie wdro¿ono rozwi¹zañ controllingu. Zdecydowanie lepsza jest w nich tak¿e realizacja zadañ kontrolnych, a tak¿e
w zakresie koordynacji dzia³añ nale¿¹cych do ró¿nych poziomów
zarz¹dzania. Jednakowo¿ hipotezê H2 mo¿na przyj¹æ w czêœci odnosz¹cej siê do racjonalizacji kosztów dzia³alnoœci. Wyniki analiz dowodz¹,
¿e w organizacjach zarz¹dzanych z uwzglêdnieniem controllingu nie ma
miejsca na rozrzutnoœæ, wszystkie ponoszone koszty s¹ uzasadnione. Co
prawda w organizacjach zarz¹dzanych controllingowo, wed³ug deklaracji
respondentów, w ostatnich latach wyniki finansowe poprawi³y siê (œrednia wskazañ w zakresie tej zmiennej by³a wy¿sza w organizacjach zarz¹dzanych z uwzglêdnieniem controllingu ni¿ bez wdro¿onej tej metody
wspomagania zarz¹dzania), jednak ró¿nice miêdzy œrednimi nie s¹ istotne statystycznie. Z kolei hipoteza H3 jedynie w niewielkim stopniu mo¿e
zostaæ przyjêta, co w pewien sposób podwa¿a zasadnoœæ twierdzenia, ¿e
organizacje zarz¹dzane w sposób controllingowy s¹ sprawniejsze w usuwaniu „w¹skich garde³” i barier funkcjonowania organizacji. Wydaje siê,
¿e w istocie w organizacjach tych podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na
celu usprawnienie najs³abszych obszarów organizacji na poziomie operacyjnym, ale nie przek³ada siê to na wy¿sz¹ skutecznoœæ tych dzia³añ
wzglêdem organizacji, w których nie ma wdro¿onego controllingu.
W koñcu wyniki analiz pokazuj¹, ¿e organizacje zarz¹dzane controllingowe s¹ bardziej zorientowane proefektywnoœciowo oraz na rynek ni¿ te,
które nie wdro¿y³y controllingu (hipotezy H4 i H5 mo¿na przyj¹æ
w œwietle przeprowadzonych analiz).

Zakoñczenie
Pozytywny wp³yw implementacji controllingu na zarz¹dzanie oraz
na organizacjê, jak równie¿ wykszta³cenie siê koncepcji zarz¹dzania controllingowego oraz organizacji zarz¹dzanej controllingowo jest faktem.
Potwierdzaj¹ to zarówno analizy teoretyczne, jak i wyniki przeprowadzonych badañ empirycznych oraz codzienna praktyka gospodarcza wielu wspó³czesnych organizacji. Co wiêcej, tego typu organizacje lepiej
radz¹ sobie z okreœlaniem celów organizacji, przede wszystkim na poziomie operacyjnym zarz¹dzania ni¿ organizacje, w których nie wdro¿ono rozwi¹zañ controllingu. Ponadto sprawniej realizuj¹ zadania kontrolne, a tak¿e koordynuj¹ dzia³ania nale¿¹ce do ró¿nych poziomów
zarz¹dzania. Dodatkowo racjonalizuj¹ koszty dzia³alnoœci, a tak¿e s¹
zorientowane proefektywnoœciowo, co w konsekwencji wydaje siê wp³y-
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waæ na wiêksz¹ ni¿ w organizacjach, w których nie wdro¿ono controllingu, poprawê wyników finansowych. Oczywiste jest jednak, ¿e przedstawione tutaj badania wymagaj¹ dalszych pog³êbionych analiz. Niestety,
z uwagi na brak odpowiedniej licznoœci próby badawczej, nie jest mo¿liwe uwzglêdnienie w przeprowadzonych analizach takich czynników
sytuacyjnych, jak wielkoœæ organizacji, dynamika otoczenia czy przedmiot dzia³alnoœci.
Niezale¿nie od powy¿szego mo¿na jednak zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ nie bez przyczyny controlling w Polsce sta³ siê jedn¹ z najczêœciej
wdra¿anych metod zarz¹dzania [por. np. Bieñkowska, Zgrzywa-Ziemak,
2011, s. 211–252]. W tym kontekœcie, jak siê wydaje, nale¿y nie tyle koncentrowaæ siê na udzielaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy wdra¿aæ controlling?”, a raczej „Jak to robiæ?”, by korzyœci uzyskane dziêki temu
wdro¿eniu by³y jak najwiêksze.
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Streszczenie
Celem opracowania jest analiza cech, które odró¿niaj¹ organizacje, w których wdro¿ono rozwi¹zania controllingu oraz funkcjonuje w nich zarz¹dzanie
controllingowe, od organizacji, w których nie zaimplementowano tej metody zarz¹dzania. W tym kontekœcie przedstawiono istotê zarz¹dzania controllingowego, jego definicjê oraz wskazano wyró¿niki do niego siê odnosz¹ce. Nastêpnie
zaprezentowano podstawy teoretyczne odnosz¹ce siê do definicji organizacji
zarz¹dzanej controllingowo oraz wskazano jej cechy. W ujêciu empirycznym zaœ
postawiono hipotezy badawcze odnosz¹ce siê do porównania organizacji zarz¹dzanych controllingowo oraz takich, w których nie wdro¿ono omawianej me-
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tody wspomagania zarz¹dzania. Przeprowadzono wnioskowanie statystyczne,
odnosz¹c siê do postawionych uprzednio hipotez.

S³owa kluczowe
controlling, zarz¹dzanie controllingowe, metoda zarz¹dzania

Organizations managed by controlling – results of empirical studies
(Summary)
The aim of the study is to analyze the characteristics of organizations, which
implemented solutions of controlling and controlling management. In this context, the essence of the controlling management was presented. Then – in theory –
the definition of the organization managed by controlling and its features were
pointed out. In this context the hypotheses relating to the comparison of the organization managed by controlling and those which have not been implemented
this method of management were presented. Statistical researches referring to the
hypotheses were described.
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