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Obserwowana obecnie dynamika w biznesie napawa wielu menedżerów wysokiego szczebla 
optymizmem. Jednak każdego roku zarządzający stają przed wyzwaniem, które wprawdzie 

nie jest nowe, ale ma nowe oblicze i wymaga innego podejścia – jak raportować, aby efektywnie 
planować? Perspektywa tempa, w którym żyje dziś biznes, i tego, jak szybko się zmienia, su-
geruje, że nastąpi jeszcze większy wzrost zainteresowania utrzymaniem procesu raportowania 
zarządczego w najlepszym zdrowiu i kondycji. 
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„Zdrowa rachunkowość zarządcza” – czy-
li jaka? Według definicji ze słownika PWN, 
„zdrowa” oznacza „dobrze zorganizowana 
i sprawnie funkcjonująca”.
Dlaczego właśnie dziś, kiedy dysponujemy 
dużą ilością danych i nowoczesnymi techno-
logiami, tak bardzo istotne jest dobre zorga-
nizowanie i sprawne funkcjonowanie rachun-
kowości zarządczej? Odpowiedź jest prosta: 
nowe modele biznesowe z nowoczesnymi 
rozwiązaniami operacyjnymi wymagają inne-
go, kompleksowego podejścia do utrzymania 
raportowania zarządczego w pełnym zdro-
wiu. Kompleksowe podejście oznacza:

 Najwyższą JAKOŚĆ danych źródłowych
Organizacje często nie podejmują wysiłku 
potrzebnego do szczegółowego przygotowa-
nia wytycznych dotyczących raportowania. 
Często jest też tak, że nawet jeżeli takie in-
strukcje są, to są one nieaktualne, niezrozu-
miałe lub nieprzestrzegane przez raportują-
cych. Tylko kompletne zestawy danych, liczb 
i wskaźników obliczonych według jednolitych 
reguł/formuł dają podstawę i pewność, że 
finałowy raport będzie prawidłowo odzwier-
ciedlał rzeczywistość. Prawidłowe czytanie 
rzeczywistości wspiera procesy decyzyjne 
=> operacyjne do codziennego zarządzania, 
a strategiczne w procesie planowania. 

 Maksymalną JAKOŚĆ wiedzy, umie-
jętności i kompetencji
Skomplikowane i często zmieniające się wy-
magania biznesu narzucają nowe tempo 
uzupełniania wiedzy i umiejętności przez 
raportujących. Brak kultury ciągłego dosko-
nalenia i poszukiwania nowych, optymalnych 
rozwiązań przekłada się na błędy w raporto-
waniu. Raporty z błędami generują dodatko-
wą pracę (i koszty), są ryzykiem dla popraw-
nego przebiegu procesu decyzyjnego i dają 
błędny wsad/obraz organizacji w procesie 
planowania. 

 Doskonałą JAKOŚĆ systemów i roz-
wiązań technologicznych
Wszechobecne bolączki rozproszonych stru- 
ktur organizacyjnych, różnych systemów, 
aplikacji, interface’ów dają o sobie znać szcze-
gólnie w okresie raportowania czy przygo-
towania planów. Często zarządzający, mimo 
świadomości tych bolączek, nie dążą do op-
tymalizacji procesów raportowania czy pla-
nowania, bo kłopoty systemowe kojarzą się 

im z jednym lekarstwem – zintegrowanym sy-
stemem. Blokada ta nie pozwala na rozważe-
nie wdrożenia mniejszych czy przejściowych 
ułatwień i rozwiązań automatyzujących te 
procesy. Zdarza się też, że zespoły nie znają 
dobrze funkcjonalności ich aktualnego syste-
mu do raportowania czy planowania i możli-
wości, jakimi dysponują. 

 Najlepszą JAKOŚĆ zrozumienia po-
trzeb i celów strategicznych organizacji
Brak odpowiedniej świadomości widać czę-
sto zarówno po stronie przygotowujących 
raporty – nie rozumieją oni znaczenia przygo-
towywanych informacji, w związku z czym nie 
przykładają do nich tak dużo wagi jak powin-
ni – jak i potencjalnych odbiorców raportów – 
zarządzający działami czy pionami w firmach 
nie do końca wiedzą, jak mogliby wykorzystać 
raporty i często traktują je jako dodatkowy 
obowiązek, a nie narzędzie do skutecznego 
zarządzania. Umiejętność zrozumienia wyko-
rzystania raportów, ich znaczenia w procesie 
decyzyjnym oraz ich wpływu, bądź jego braku, 

na realizację celów strategicznych może zostać 
skutecznie rozwinięta (i zrozumiana) poprzez 
jasne określenie zależności celu każdego sta-
nowiska, działu czy jednostki terenowej z cela-
mi biznesowymi firmy. W ten sposób zbuduje-
my w organizacji kulturę wspólnych osiągnięć, 
wspólnych usprawnień, wspólnych celów oraz 
rozwiniemy umiejętność zauważania ryzyk.

 Znakomitą JAKOŚĆ orientacji w dy-
namicznym świecie biznesu
Nic tak nie motywuje jak duma z osiągnięć 
firmy, w której się pracuje. Duma jednak po-
jawia się tylko wtedy, jeśli każdy z pracowni-
ków czuje, że się rozwija i wraz z zespołem 
przyczynia się do tych osiągnięć. Istotne 
zatem jest, aby zarządzający upewnili się, że 
zarówno raportujący, jak i odbiorcy raportów 
i analiz byli dobrze zorientowani w sytuacji 
sektora, w którym funkcjonują, jak również 
w tym, jak radzą sobie najbliżsi konkurenci. 
Wiedza ta, często niedoceniana, pozwala na 
kreatywne podejście do tworzenia raportów, 
do kwestionowania ich struktury (bo może 

Nowe modele biznesowe 
z nowoczesnymi rozwiązaniami 
operacyjnymi wymagają innego, 
kompleksowego podejścia do 
utrzymania raportowania zarządczego 
w pełnym zdro wiu. 
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nie służyć aktualnym wyzwaniom) czy też do 
generowania nowych pomysłów i rozwiązań 
wartych wdrożenia w procesie raportowania 
i planowania. 

Osiągnięcie najwyższej jakości w wymienio-
nych pięciu aspektach znajduje się bardzo 
wysoko na liście priorytetów wśród zarzą-
dzających i nie trzeba ich przekonywać, że 
wysokiej jakości raportowanie zarządcze to 
jeden z kluczowych czynników optymalne-
go zarządzania operacyjnego, efektywnego 
planowania oraz podejmowania skutecznych 
decyzji strategicznych. Coraz więcej przedsię-
biorstw cierpi na niską jakość przynajmniej 
w jednym z pięciu aspektów kompleksowego 
podejścia do zachowania raportowania za-
rządczego w pełnym zdrowiu. O ile w scentra-
lizowanych i mniej złożonych pod względem 
struktury firmach łatwiej zadbać o zdrowie, 
to większe organizacje nierzadko mierzą się 
z częstymi problemami. Jest to szczególnie 
trudne w przedsiębiorstwach o rozproszonej 
strukturze, takich jak np. różnego rodzaju sieci 
franczyzowe, stacje dealerskie, sieci handlo-
we, w których dane i raporty generowane są 
w wielu lokalizacjach przez wiele różnych osób.

STUDIUM PRZYPADKU:

Jak wdrożenie albo optymalizacja raportowa-
nia zarządczego w rozproszonej sieci może 
wyglądać w praktyce?
Problem: jedna z dużych sieci dealerów 
samochodowych zmagała się z problemem 
rozproszonego raportowania – raporty otrzy- 
mywane przez importera z poszczególnych 
stacji dealerskich były nieporównywalne, 

w różny sposób alokowane były koszty, nie-
spójnie wykazywano te same zdarzenia 
gospodarcze. Często zdarzały się błędy lub 
niewypełnianie określonych pozycji w rapor-
tach. Niska jakość raportowania uniemożli-
wiała ich wykorzystywanie do zarządzania 
całą siecią. Celem zarządzających centralą 
było nie tylko podniesienie wartości informa-
cji zarządczych z punktu widzenia sieci, ale 
również przekonanie właścicieli i dyrektorów 
poszczególnych stacji dealerskich do używa-
nia raportów do zarządzania operacyjnego 
i strategicznego swoimi jednostkami.
Rozwiązanie: 
Po przeanalizowaniu przyczyn problemów 
z raportowaniem zarządzający uznali, że 
z jednej strony konieczne jest doprecyzowa-
nie zasad i wytycznych, a z drugiej wsparcie 
dla poszczególnych dealerów w dostosowa-
niu raportowania do nowych/doprecyzowa-
nych zasad. Zdecydowano się uruchomić pro-
jekt, w którym przedstawiciele zewnętrznej  
firmy doradczej w ścisłej współpracy z kon-
trolingiem korporacyjnym:
• opracowali szczegółową wytyczną ra-

portowania odpowiadającą na potrzeby 
biznesowe zarówno importera, jak i dea-
lerów – zaproponowane rozwiązania były 
konsultowane z dealerami;

• opracowali komunikację na temat istotno-
ści prawidłowego raportowania i w trakcie 
spotkań z dealerami budowali świadomość 
na temat tego, co to raportowanie daje;

• dokonali przeglądu zgodności raporto-
wania z wytyczną – odwiedzono ponad 
100  dealerów, przy czym wizyty odby-
wały się bardziej na zasadzie konsultacji 
i wsparcia niż audytu;

• opracowali szczegółowe rekomendacje do 
wdrożenia przez poszczególnych dealerów,

• udzielali bieżącej pomocy i weryfikowali 
stopień wdrożenia rekomendacji;

• opracowali rekomendacje dla centrali 
dotyczące wymogów i samego procesu 
raportowania, które były rezultatem wnio-
sków i oczekiwań dealerów.

Rezultaty:
• znacznie poprawiona jakość i termi-

nowość raportowania – raportowane 
dane „zaczęły mieć sens”, są porówny-
walne, odzwierciedlają rzeczywiste wyniki 
poszczególnych dealerów i mogą być wy-
korzystywane do analiz sieci;

• wzrost zadowolenia osób raportują-
cych w jednostkach – pracownicy kon-
trolingu i księgowości stacji dealerskich 
otrzymali wsparcie merytoryczne, któ-
rego im zawsze brakowało, a ich opinie 
i wnioski zostały wysłuchane i przekazane 
do decydentów;

• zwiększenie wiedzy i kompetencji 
pracowników odpowiedzialnych za ra-
portowanie – w trakcie wizyt uzyskiwali 
oni pomoc merytoryczną, a w niektórych 
przypadkach również konkretne narzę-
dzia rozwiązujące ich problemy ewiden-
cyjne i raportowe;

• dostrzeżenie wartości raportów za-
rządczych przez właścicieli i dyrektorów 
poszczególnych stacji dealerskich – rapor-
ty przestały być traktowane jako „wymysł 
centrali” i zaczęły być wykorzystywane do 
zarządzania operacyjnego i strategicznego.

W 2019 r. zapytano szefów zarządzają-
cych firmami na świecie o przydatność 
danych, których używają do podejmo-
wania decyzji, w takich obszarach, jak 
oczekiwania klientów, finansowe rapor-
ty zarządcze, pozycja marki na rynku, 
zarządzanie ryzykiem, zaangażowanie 
pracowników, analiza porównawcza, 
wydajność R&D czy łańcucha dostaw. 
Badanie nie tylko jasno wskazało, że 
raportowanie zarządcze, zaraz po klien-
tach, jest bardzo ważne dla 92% zarzą-
dzających, ale pokazało też, że jakość 
danych i raportów, które zarządzający 
używają w procesie decyzyjnym, jest 
wciąż na niskim poziomie, bo zadowolo-
nych jest tylko 41% badanych*.

* PwC, 22nd Annual Global CEO Survey

Jakość danych i raportów, które 
zarządzający używają w procesie 
decyzyjnym, jest wciąż na niskim 
poziomie,  zadowolonych jest tylko 
41% badanych managerów. 
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