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O brutalnym (niekiedy) zderzeniu teorii z praktyką 

 

Podczas tegorocznego Kongresu Controllerów nękała mnie jedna myśl… Zastanawiałem 

się mianowicie, na ile osoby proponujące wdrożenie nowych koncepcji controllingu zdają 

sobie sprawę z czysto wykonawczych ograniczeń w ich wdrożeniu. 

Widziałem wiele bardzo dobrych i dobrze przemyślanych pomysłów, które miały jedną 

wadę. Ich realizacja wiązała się z taką pracochłonnością, że ... nie warto było ich 

wdrażać. 

I co najciekawsze, zwykle pracochłonność ta dotykała nie tyle controllerów (choć czasem 

również, znam przypadki zaordynowania sobie przez Firmy dwóch równoległych 

systemów ewidencyjnych, jednego obsługiwanego przez sztab pań w księgowości, 

drugiego pod zarządem jednego, przywalonego stertą papierów do zadekretowania, 

controllera...), lecz pracowników, lub co gorsza managerów, z pozostałych komórek 

Firmy. 

Czy lubicie Państwo wykonywać pracę dla kogoś innego, z której nie macie żadnego 

pożytku dla siebie? Mało tego, nie widzicie w tym żadnego większego sensu dla siebie? 

Podkreślam – pracę, nie przysługę. Controlling zajmuje się procesami, czyli działaniami, 

które kosztują i ktoś musi za nie zapłacić. Trudno zatem mówić w Firmie o 

systematycznym robieniu sobie przysług. Trzeba mówić o wykonywaniu prac i ponoszeniu 

związanych z tym kosztów. Pojęcie kosztu uzyskiwania informacji znane jest od dość 

dawna, jednak dopiero od niedawna zaczyna ono w firmach funkcjonować jako kategoria 

praktyczna. Ma to dość ścisły związek ze zwiększonymi możliwościami technologii 

informatycznej. Kilka lat temu chęć analizowania np. kwoty marży z każdego 

obsługiwanego Klienta w podziale na produkty, regiony, okresy czasowe i kanały 

sprzedaży, była po prostu chęcią, dziś jest realną możliwością.  

Rzeczą, którą musimy ocenić, by realizacja tej możliwości nie stała się luksusem (czyli 

wydawaniem nieracjonalnie dużych pieniędzy na dobra, bez których możemy się obejść), 

jest koszt uzyskania takiej informacji oraz poziom jej dokładności. Warto również 

przyjrzeć się temu, które z interesujących nas przekrojów decyzyjnych mają rzeczywisty 

wpływ na naszą pozycję rynkową - i czy któreś z nich nie mają, aby większego znaczenia. 
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Musimy także spojrzeć, kto i w jaki sposób będzie w uzyskiwanie informacji dla nas 

zaangażowany, – jeśli dla uzyskania tabelki z dokładnymi danymi, z obszaru, w którym 

mamy orientację na podstawie danych zagregowanych, potrzeba kilku dni pracy 

wszystkich naszych managerów, to zdecydowanie lepiej będzie, jeśli poświęcą oni ten 

czas na swoje podstawowe zadania.  

Pracowałem kiedyś w Firmie, której kierownictwo miało małą obsesję na punkcie 

dokładności obliczeń. W związku z tym wszyscy managerowie spędzali kilka dni w 

miesiącu nad bardzo szczegółowymi arkuszami raportującymi, po czym kolejne kilka dni 

spędzali nad arkuszami zbiorczymi analitycy, a kolejnych kilka – Członkowie Zarządu. 

Część managerów zatrudniała do tego celu asystentki. Kilkanaście osób miało dzięki temu 

robotę! A i tak śledzono na przykład pracochłonność procesu obsługi zapytań Klientów, 

który to proces wykazywał wahania w przedziale od 19 do 23% czasu pracy 

pełnoetatowych pracowników. I tak czy inaczej musiał być zrealizowany. I tak czy owak 

trzeba było dlań alokować 25% czasu pracy odpowiedniej komórki (potem szef tejże 

komórki opracował i udostępnił Klientom katalog najczęstszych zapytań – dopiero to 

działanie zmniejszyło pracochłonność procesu). I nie do końca dawał się sterować – bo 

Klienci jakoś nijak nie chcieli zadawać zapytań tylko w poniedziałki i środy od 10 do 15... 

Warto przyglądać się organizacji, warto ją optymalizować. Ale controller między innymi 

tym się różni od księgowego, że umie posługiwać się przybliżeniami. Na pytanie o wzrost 

sprzedaży dla odbiorców hurtowych w porównaniu do ubiegłego roku controller potrafi od 

razu odpowiedzieć „około 15%”, po czym pogrzebać w danych. Księgowy natomiast 

zwykle odpowiada „nie wiem”, a za godzinę wraca z odpowiedzią „13,78% po 

uwzględnieniu faktur korygujących i różnic kursowych”. 

Podobnie jest z wdrażaniem specjalistycznych systemów informatycznych dla 

controllingu. Warto szybko wprowadzić system w takim zakresie, jaki już dziś jest dla nas 

uchwytny. Wtedy od razu uzyskamy 80% korzyści z jego wprowadzenia. Dopracowanie 

modelu, bardziej wyrafinowane wskaźniki i obliczenia można zrobić potem – i nieustannie 

je doskonalić w kolejnych miesiącach eksploatacji. Ale trzeba zacząć, „postawić pierwszy 

krok w tysiącmilowej podróży”, jak mówią Chińczycy... 

Controlling jest prostą dziedziną myślenia. Polega na połączeniu zdrowego rozsądku, 

znajomości Firmy i jej biznesu oraz umiejętnym poruszaniu się po wielkiej ilości 

informacji. A zdrowy rozsądek mówi, że łatwiej się poruszać, gdy ruch jest mniejszy... 

Dlatego filtrujmy pojawiające się pomysły pod kątem ich wdrażalności! 


