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1.  Istota monitoringu ekonomicznego sfery 

operacyjnej przedsiębiorstwa

Burzliwe zmiany otoczenia1 o charakterze nieciągłym powodują, że większość 

przedsiębiorstw nie jest w stanie antycypować i identyfi kować słabych sygnałów 

i tym samym je odrzuca. W rezultacie przedsiębiorstwa działają w przestrzeni 

zaskoczeń strategicznych, które pojawiają się nieoczekiwanie w różnych sferach 

działalności. Taka sytuacja rodzi zapotrzebowanie na sprawne formy informowania 

o zdarzeniach oraz o symptomach potencjalnych zmian. Jednym z takich współ-

czesnych mechanizmów informowania odpowiadających na to zapotrzebowanie 

jest monitoring.

Monitoring2 to mechanizm informacyjny, który systematycznie śledzi ilo-

ściowe i jakościowe zmiany pewnych, ustalonych wcześniej obiektów obserwacji, 

wykorzystując określone techniki rejestracji. W literaturze przedmiotu spotkać 

można zróżnicowane rozumienie monitoringu. Wymienić tu można następujące 

interpretacje tego pojęcia:

1  K. Jędralska, B. Woźniak-Sobczak, Identyfi katory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu za-
sobami przedsiębiorstwa, Wyd. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998, 
s. 32.

2  Mała Encyklopedia PWN, wydanie trzecie zaktualizowane, poprawione i uzupełnione, War-
szawa 1993, s. 499.
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obserwacja i odpowiednio zorganizowana rejestracja wszystkich parame-a) 

trów, zdarzeń, sytuacji związanych z działaniem obiektu, mogących mieć 

wpływ na funkcjonowanie całości lub istotnej jego części3;

bieżące kontrolowanie realizacji planu, przy jednoczesnym konfrontowaniu b) 

stopnia wykorzystania budżetu z planem rzeczowym wykonanych zadań4;

żmudna praca badawcza pozwalająca na ocenę trafności decyzji i ewentu-c) 

alne ich korygowanie5;

w potocznym rozumieniu tego słowa monitoring oznacza stałą obserwację, d) 

kontrolowanie czegoś6;

polega na jak najszybszym powiadomieniu decydentów o możliwych za-e) 

grożeniach i skłonieniu ich do interwencji7.

Monitoring ekonomiczny jest więc zespołem działań o charakterze organi-

zatorskim, których celem jest dokonanie w stosunku do jednoznacznie zdefi nio-

wanych obiektów i ich atrybutów następujących czynności8:

identyfi kacji i wyboru obiektów obserwacji;a) 

opisu obiektów za pomocą wzorca;b) 

rejestracji wyników działania obiektów;c) 

zestawienia wzorców z wynikami;d) 

porządkowania i udostępniania wyników i wzorców.e) 

Monitoring ekonomiczny można zatem traktować również jako metodę badań 

gospodarczych, polegającą na długookresowej, ciągłej lub odpowiednio często-

tliwej obserwacji wyselekcjonowanych obiektów, opisywaniu tych obiektów za 

pomocą wzorców i uporządkowaniu dopływu informacji o tych obiektach do 

użytkowników.

Podstawowym celem konstruowania i funkcjonowania monitoringu ekono-

micznego wynikającym z realizacji funkcji monitoringowych „jest możliwość 

3  R. Cegieła, A. Zalewski, Racjonalne zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi i syste-
mami komputerowymi, Wyd. Nakom, Poznań 2000, s. 314.

4  Z. Szyjewski, Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów infor-
matycznych, AW Placet, Warszawa 2001, s. 196.

5  W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2000, s. 18-19.
6  Z. Leszczyński, Monitoring fi nansowy w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, 

w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, praca zbior. 
pod red. M. Strużyckiego, Wyd. Difi n, Warszawa 2002, s. 274.

7  J. Kisielnicki, Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, 
s. 178.

8  A. Mytlewski, Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd. UG, Gdańsk 2007, s. 12.
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zredukowania zasileń informacji, obserwowanych na wejściu i wyjściu, tylko 

do jednej kategorii informacji”9. Cele monitoringu można zatem zdefi niować 

jako odpowiednie (w aspekcie jakości i ilości) zasilanie informacyjne ośrodków 

decyzyjnych.

Drugim zadaniem jest realizacja funkcji wczesnego ostrzegania, a więc po-

kazanie w porę potencjalnych lub akurat zaistniałych wewnętrznych względnie 

zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorstwa, tak aby właściwi decydenci mieli 

możliwość zażegnać grożące niebezpieczeństwo albo zmniejszyć następstwa ist-

niejącego ryzyka10.

Monitoring ekonomiczny może dotyczyć zróżnicowanych obszarów aktyw-

ności przedsiębiorstwa – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jednym 

z takich obszarów jest działalność operacyjna traktowana jako obszar prowadzenia 

podstawowych procesów tego przedsiębiorstwa11. W przypadku przedsiębiorstw 

produkcyjnych obszar operacyjny obejmuje podstawowe procesy i funkcje zwią-

zane z realizacją produktów. Zaliczyć do nich można podstawowe trzy elementy 

(rys. 1):

Rys. 1. Model ogólny sfery operacyjnej przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie C. Bozarth, R.B. Handfi eld, 
Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, 

Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 32.

9  W. Flakiewicz, J. Oleński, Cybernetyka ekonomiczna, PWN, Warszawa 1989, s. 100.
10  J. Weber, Wprowadzenie do controllingu, Ofi cyna Controllingu Profi t, Katowice 2001, 

s. 203.
11  C. Bozarth, R.B. Handfi eld, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, 

Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 30-33.
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zasilanie – polegające na dostarczaniu niezbędnych zasobów do produkcji;a) 

przetwarzanie – polegające na realizacji operacji technologicznych prowa-b) 

dzących do wytworzenia produktu;

wyjście z produkcji – polegające na uzyskaniu odpowiedniego rezultatu c) 

i jego alokacji.

Zaprezentowane obszary mogą być obiektem badań monitoringowych.

Monitoring ekonomiczny sfery operacyjnej prowadzi do zdefi niowania pod-

stawowych obiektów obserwacji oraz przypisania tym obiektom odpowiednich 

wzorców w postaci standardów, norm czy procedur. Ich pierwotne zdefi niowanie 

należy poprzedzić przeprowadzeniem fachowego audytu sfery operacyjnej. Efek-

tem takiego audytu powinno być wskazanie obiektów obserwacji oraz niezbędnych 

narzędzi do prowadzenia monitoringu.

2.  Uwarunkowania informacyjne prowadzenia 

monitoringu ekonomicznego w przedsiębiorstwie PPP

Dla ustalenia obszarów monitoringu sfery operacyjnej wybrano prywatne 

przedsiębiorstwo produkcyjne branży budowlanej, określane dalej jako PPP. Szcze-

gólnym okresem dla działalności tego przedsiębiorstwa był rok 2005, kiedy poja-

wiły się istotne problemy z zarządzaniem sferą operacyjną.

Przedsiębiorstwo prywatne PPP prowadziło działalność produkcyjną w sek-

torze przemysłu budowlanego. W analizowanym okresie zatrudniało 800 osób 

i posiadało pięć zakładów produkcyjnych. Jeden z nich był w fazie likwidacji. 

Wszystkie zakłady operowały w jednorodnym środowisku informatycznym i były 

połączone zdalnie z serwerami w siedzibie przedsiębiorstwa. W momencie badania 

przedsiębiorstwo PPP posiadało wdrożony system ERP dostarczony przez małego 

polskiego dostawcę oprogramowania. Łączny poziom nakładów na omawiany 

system kierownictwo przedsiębiorstwa PPP oszacowało na kwotę 300 tys. zł. 

W ramach dostarczonego systemu funkcjonowały moduły fi nansowo-księgowe 

(środki trwałe, gospodarka magazynowa, kadry) oraz trwały prace nad przygo-

towaniem modułu produkcji.

W wyniku badania stwierdzono następujące niesprawności obecnego systemu 

ERP:

Silne rozproszenie danych i niewielka ich dystrybucja – dane gromadzone 1. 

były przez kierowników przedsiębiorstwa w osobnych papierowych ewiden-

cjach mimo funkcjonowania takich samych matryc w systemie ERP. Dane 

te nie były nawet okresowo uzupełniane (poza obligatoryjnymi).



191
BADANIE UWARUNKOWAŃ WPROWADZENIA MONITORINGU EKONOMICZNEGO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ...

ADAM MYTLEWSKI

Niski stopień formalizacji informacji. W niewielkim zakresie pracownicy 2. 

dokonywali zapisu na standardowych nośnikach i formatach.

Niski stopień strukturalizacji informacji. Brakowało uporządkowania in-3. 

formacji zarządczej i pomysłów na przekroje informacyjne. Kierownicy 

przedsiębiorstwa PPP nie raportowali swej działalności, a produkcja regu-

lowana była na bieżąco w drodze narad operacyjnych.

Niskie wykorzystanie systemu informatycznego. Przedsiębiorstwo PPP 4. 

dysponowało systemem klasy ERP, który daje największe możliwości ge-

nerowania informacji zarządczych.

W Spółce nie były prowadzone rachunki zarządcze, stąd w ewidencji fi nan-

sowo-księgowej nie wyszczególniano przychodów ze sprzedaży w rozbiciu na 

produkty (asortymenty). Opierając się na statystycznych meldunkach z produkcji 

P-2 i P-1, stwierdzono, iż w roku 2004 podstawowym asortymentem Spółki była 

jedna grupa asortymentowa i stanowiła ona blisko 60% wolumenu sprzedaży. 

W związku z prowadzoną ewidencją nie było także możliwości określenia ren-

towności produktów, jak i grup asortymentowych (przypisania kosztów poszcze-

gólnym produktom, zamówieniom, klientom).

3. Audyt działalności operacyjnej przedsiębiorstwa PPP

Mimo braku problemów ze sprzedażą produktów w analizowanym okresie (na 

początku roku 2005) w przedsiębiorstwie PPP pojawiły się problemy fi nansowe. 

Były one konsekwencją trzech zasadniczych czynników, które z różną inten-

sywnością wystąpiły w latach 2002-2005. Biorąc pod uwagę siłę wpływu tych 

czynników na ówczesną kondycję fi rmy, wymienić tu należy:

nadmierne i nietrafi one inwestycje w sferze operacyjnej, które z jednej a) 

strony przyczyniły się do wypływów środków pieniężnych, z drugiej zaś 

strony nie spowodowały proporcjonalnego wzrostu produkcji;

wysokie zapasy materiałów i produkcji w toku w roku 2004 w stosunku do b) 

przychodów i produkcji wytworzonej;

wydłużenie cyklu produkcyjnego.c) 

Przedstawione parametry miały charakter wynikowy oraz wartościowy, stąd 

wystąpiły istotne problemy z dotarciem do przyczyn takiej sytuacji. Konieczne 

stało się przeprowadzenie audytu, którego celem było ustalenie przyczyn kry-

zysu poprzez badanie podstawowych agregatów techniczno-eksploatacyjnych. 

W ramach przeprowadzonego audytu działalności produkcyjnej wytypowano 

5 podstawowych obszarów monitoringu działalności operacyjnej:
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stan zapasów wyrobów gotowych – ilość wyrobów gotowych znajdujących a) 

się na wyjściu z produkcji;

całkowity wolumen zapasów – wyrażony ilościowo przeciętny stan maga-b) 

zynu dla danego okresu;

wolumen potoków materiałowych na wejściu do produkcji – wyrażony c) 

w jednostkach naturalnych potok materiałów wchodzących do produkcji 

przedsiębiorstwa w danym okresie;

wolumen produkcji na wyjściu – wyrażony ilościowo wolumen produkcji d) 

wyrobów gotowych;

cykl produkcyjny – wyrażona w jednostkach czasu przeciętna długość pro-e) 

cesu produkcyjnego.

Pierwszym parametrem badania były zapasy wyrobów gotowych. W ramach 

badania stwierdzono praktyczny brak wyrobów gotowych w magazynach w bada-

nym okresie, co oznaczało absolutny brak problemów ze sprzedażą. Wytwarzane 

wyroby praktycznie od razu dostarczane były klientom.

Syntetyczną miarą wielkości produkcji była w PPP ilość przetwarzanego su-

rowca wyrażona w metrach sześciennych. Wartość przerobu (ciemniejsze słupki po 

prawej) wraz ze stanami magazynowymi na koniec kwartałów (jaśniejsze słupki 

po lewej) w latach 2003-2004 przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Korelacja oraz trendy pomiędzy wolumenem produkcji 
na wejściu a zapasami przedsiębiorstwa PPP

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa PPP.
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Analiza funkcji wykładniczej wolumenu potoków na wejściu produkcji wy-

rażonej w metrach sześciennych materiału wskazywała, że w roku 2004 mimo 

intensywnych nakładów inwestycyjnych nie nastąpił adekwatny przyrost produkcji. 

Jednocześnie w omawianym okresie, a w szczególności w roku 2004, drastycznie 

wzrosły stany materiałów w magazynie (głównie w postaci produkcji w toku) z po-

ziomu ok. 6 tys. m sześc. do poziomu 17,5 tys. m sześc. na koniec 2004 roku.

Zamrożona produkcja w analizowanym okresie nie przełożyła się na stany 

wyrobów gotowych, co potwierdziło, że Spółka nie miała problemów ze zbyciem 

wyrobów gotowych. Produkcję podstawowego wyrobu gotowego w omawianym 

okresie przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Wolumen produkcji wytworzonej w przedsiębiorstwie PPP

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa PPP.

W działalności PPP występowała sezonowość produkcji, a ta powodowała 

występowanie sezonowości sprzedaży. Sezonowość nie wynikała z zapotrzebo-

wania rynku, lecz z konieczności realizacji przerwy urlopowej dla pracowników 

(sierpień). W tym okresie fi rma urlopowała swoich pracowników oraz dokonywała 

niezbędnych konserwacji maszyn i urządzeń. Aby skompensować te postoje, 

produkcja poprzedzających miesięcy była odpowiednio większa.
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4. Kierunki usprawnień w zakresie monitoringu sfery operacyjnej

Zasadniczym zadaniem przedsiębiorstwa PPP w zakresie wprowadzenia mo-

nitoringu sfery operacyjnej stało się lepsze wykorzystanie posiadanego systemu 

ERP. Szczególnie ważnym aspektem stało się stworzenie modelu alokacji kosztów 

oraz zasad formalizacji, strukturalizacji i dystrybucji informacji. Merytoryczne 

zadania stojące przed zespołem rozwijającym system ERP w przedsiębiorstwie 

PPP sprowadzić się miały do wypełnienia wszystkich pól (określenia dla nich 

narzędzi i metod wsparcia) w tabeli 1 problemów.

Tabela 1. Problemy informacyjno-zarządcze przedsiębiorstwa PPP

Silne 
rozproszenie 

danych

Niski stopień 
formalizacji 
informacji

Niski stopień 
strukturalizacji 

informacji

Niski stopień 
dystrybucji 
informacji

Skrócenie długości 
cyklu produkcyjnego

Lepsze wykorzystanie zdolności 
produkcyjnych i posiadanego 
majątku,

Optymalizacja kosztów produkcji 
i administracji,

Lepsza koordynacja zamówień, 
zaopatrzenia i produkcji

Umożliwienie oceny efektywności 
klientów, produktów, jednostek

Źródło: opracowanie własne.

Uruchomienie modułu produkcji w przedsiębiorstwie PPP związane było 

z istotnymi nakładami, tj. poszerzeniem modułu o tzw. kostkę danych oraz im-

plementacją we wszystkich obszarach funkcjonalnych (marketing, kadry, płace, 

logistyka, fi nanse itd.). Kierownictwo przedsiębiorstwa widziało konieczność 

rozwoju i inwestowania w system między innymi ze względu na coraz większe 

problemy logistyczne i fi nansowe.

Dodatkowym efektem audytu poprzedzającego wprowadzenie monitoringu 

działalności operacyjnej było zidentyfi kowanie przyczyn pogarszającej się wydaj-

ności produkcji. Do podstawowych problemów nękających działalność operacyjną 

zaliczono:
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Rozproszenie przestrzenne produkcji. Firma dotychczas była silnie roz-1. 

proszona przestrzennie. W roku 2004 procesy produkcyjne odbywały się 

w 5 punktach oddalonych od siedziby nawet o 300-400 km. Powodowało 

to oczywiste podwyższanie kosztu produkcji o koszty transportu. W roku 

2004 wyniosły one ponad 14 mln zł i odnosząc je do kosztów materia-

łów – wyniosły jedną czwartą kosztów ich zużycia. W związku z powyż-

szym – oczywistym postulatem stała się koncentracja produkcji w trzech 

miejscach produkcji wyrobów fi nalnych oraz pozostawienie jednego miej-

sca przerobu surowca i produkcji półfabrykatów. Pozostałe zakłady posta-

wiono w stan likwidacji lub sprzedano.

Pracochłonną technologię produkcji. Spółka podjęła działania zmierzające 2. 

do ograniczenia kosztów materiałowych produkcji. Polegały one na odejściu 

od produkcji w oparciu o tradycyjną technologię na rzecz technologii le-

piej wykorzystującej materiał. Racjonalizacja ta spowodowała lepsze wyko-

rzystanie materiału oraz mniejszą ilość odpadów produkcyjnych. Do końca 

2005 roku blisko 70% produkcji było już wytwarzane w tej technologii.

Przerwę produkcyjną powodującą sezonowość produkcji. Przerwa ta była 3. 

przyczyną poważnych strat w miesiącach letnich III kwartału, a dojście 

do pełnych mocy produkcyjnych następowało z niemal dwumiesięcznym 

opóźnieniem. W ramach tego zakresu działań przedsiębiorstwo PPP za-

łożyło odpowiednią realizację urlopów pracowniczych w trakcie roku, tak 

aby uniknąć wygaszania produkcji w sierpniu.

Przeprowadzony audyt sfery operacyjnej wykazał potrzebę monitorowania 

nie tylko parametrów fi nansowych produkcji, ale również parametrów ilościo-

wych. Dzięki temu możliwa była dokładniejsza identyfi kacja symptomów zmian 

oraz dokładniejsza analiza przyczyn zakłóceń w sferze produkcji. Monitoring 

ekonomiczny tej działalności wydaje się być dobrą inwestycją, zwłaszcza przy 

uwzględnieniu dostępności nowoczesnych rozwiązań informatycznych, takich 

jak systemy klasy ERP.
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ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

THE ROLE OF INTERNAL AUDIT ON THE BASE 

OF AN INDUSTRIAL COMPANY

Summary

Th e article shows the role of internal audit in one industrial company in Po-

land. Th e traditional view of internal audit, being a tool to review compliance 

with internal and external regulations. In the current environment, internal 

audit has to bring true added value for an organization, such as identifying 

potential areas for reducing undesired or unanticipated costs arising from 

ineff ective risk management and reducing losses caused by low-quality project 

management, improper processes and inaccurate management information 

for decision making. Internal audit has to be much closer to management and 

has to become more involved in operating decision making. Internal audit, in 

cooperation with the management of the industrial company, should continu-

ously monitor and measure the exposure to risks, helping to ensure they are 

appropriately managed.

Translated by Adam Mytlewski


