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SEKTOROWYM 

Streszczenie. Funkcjonujące organizacje w swojej działalności wykorzystują 
określoną kombinację zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych.1 
Informacja stała się czwartym – obok ziemi, kapitału i pracy – czynnikiem produkcji, 
gdyż służy do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.2 

Nie każda informacja pojawiająca się w gospodarce jest czynnikiem produkcji; 
jest nim tylko taka informacja, która ma cechy zasobu ekonomicznego. Zbiory 
informacji, aby przedstawiały wartość ekonomiczną dla przedsiębiorstwa, muszą być 
zbiorami uporządkowanymi. Jednym z wysoko kreatywnych narzędzi w zakresie 
zarządzania, umożliwiającym tworzenie nowych zasobów informacyjnych  
i decyzyjnych jest monitoring finansowy. 

 

Słowa kluczowe: monitoring finansowy, luka informacyjna, wskaźnik syntetyczny 

COMPANIES FINANCIAL MONITORING IN SECTORAL TERM 

Summary. For their operation, organizations employ a particular combination of 

human, financial, material and information resources Except for land, capital and 

labour, information has become the fourth means of production since it is utilized for 

achievement of the goals. 

Not all information that appear in economy becomes a means of production; this 

occurs only in the case of information which shows the nature of economic resources. 

A set of information, in order to become an economic value to an enterprise, must 

form an ordered set. Financial monitoring is one of the most creative tools for 

management, allowing for creation of new information and decision-related resources. 
 

Keywords: financial monitoring, information gap, synthetic ratio 

                                                 
1 Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2002, s. 37. 
2 Goliszewski J.: Koordynacja systemu zasilania w informacje. „Przegląd Organizacji”, nr 10, 1990, s. 4. 
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1. Luka informacyjna w procesie podejmowania decyzji 

W zmieniającej się gospodarce informacja pełni trzy funkcje:3 

 jest towarem; transakcja może dotyczyć produktu informacyjnego (konkretnych 

wiadomości odwzorowanych na właściwym nośniku) albo samej usługi 

informacyjnej, polegającej na pozyskaniu i udostępnieniu konkretnej informacji, 

 jest zasobem, to znaczy zbiorem określonych wiadomości gromadzonych na 

odpowiednich nośnikach, dostępnym potencjalnym użytkownikom, wykorzysty-

wanym w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym, 

 jest czynnikiem wytwórczym.  

Podkreśla się, że zbiory informacji można analizować w trzech aspektach:4 

 składni – badając stosunki między znakami przedstawiającymi informację 

ekonomiczną, nie zajmując się ich treścią, 

 semantyki – badając treść informacji ekonomicznej i sposób jej przedstawienia za 

pomocą znaków, 

 pragmatyki – badając informację ekonomiczną z punktu widzenia jej wartości dla 

odbiorcy. 

Rozwiązywanie problemów decyzyjnych związane jest z ciągłą akumulacją informacji. 

Różnica pomiędzy informacjami, które decydent chciałby posiadać a tymi, które może 

faktycznie uzyskać nazywana jest luką informacyjną i oznacza poczucie braku informacji, 

wiedzy, zrozumienia problemu, które są potrzebne w sytuacji decyzyjnej (rys. 1). 

Wskazuje się, że ma ona bardzo subiektywny charakter, a jej główne własności to: 

 odniesienie do konkretnego podmiotu (brak informacji odczuwany przez jedną osobą 

niekoniecznie musi być odczuwany przez inną), 

 wrażliwość na czynnik czasu (wraz z upływem czasu i zdobywaniem informacji luka 

może się zwiększać lub zmniejszać), 

 rozmycie informacyjne (ograniczona możliwość określenia jej zakresu).5 

 

 

 

                                                 
3 Łukasik-Makowska B., Niedzielska E.: Społeczeństwo informacyjne – już teraźniejszość czy dopiero 

perspektywa?, [w:] Łapińska A. (red.): Informacja w społeczeństwie XXI wieku. Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski, Olsztyn 2003, s. 35. 

. 
4 Olejniczak W.: Projektowanie systemów informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1989, 

s. 36. 
5 Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje). C.H. Beck, 

Warszawa 2002, s. 28. 
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Rys. 1. Koncepcja luki informacyjnej w procesie podejmowania decyzji  

Fig. 1. The concept of information gap in the process of decision-making 

Źródło: Rabin J., Jackowski E.M.: Handbook of Information Resource Management,  

Marcel Dekker, New York 1988. 

 

Dla potrzeb zarządzania ważną sprawą jest zapewnienie odpowiedniej jakości 

przygotowywanych informacji, będących podstawą podejmowania decyzji. Problem ten 

podkreśla J. Penc, który stwierdza, że na prawidłową decyzję składa się 80% informacji, 10% 

inspiracji (pomysłowości) i 10% intuicji (wyczucia) menedżera.6 

2. Miejsce monitoringu finansowego w systemie informacyjnym 

przedsiębiorstwa 

Monitoring jest mechanizmem informacyjnym, który umożliwia śledzenie ilościowych  

i jakościowych zmian pewnych, ustalonych wcześniej, obiektów obserwacji, wykorzystując 

określone techniki rejestracji.  

                                                 
6 Penc J.: Decyzje menedżerskie – o sztuce zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 223. 
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W literaturze przedmiotu wskazuje się na następujące funkcje monitoringu:  

 gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz ich rozpowszechnianie,7 

 budowanie modeli normatywnych, empirycznych oraz ocena informacji i procesów 

informacyjnych,8 

 określanie obszarów badawczych działalności przedsiębiorstw, podlegających monito-

rowaniu, ustalanie norm, kryteriów dla tych obszarów, wybór zasad reagowania na 

odchylenia oraz tworzenie zorganizowanych form zasilania informacyjnego,9 

 identyfikacja i wybór obiektów obserwacji, opis obiektów za pomocą wzorca, 

rejestracja wyników działania obiektów, zestawienie wzorców z wynikami, 

porządkowanie i udostępnianie wyników i wzorców.10 

Opierając się na przytoczonych wyżej funkcjach należy stwierdzić, iż monitoring jest 

postrzegany, jako: 

 obserwacja i odpowiednia, zorganizowana rejestracja wszystkich parametrów, 

zdarzeń, sytuacji związanych z działaniem obiektu, mogących mieć wpływ na 

funkcjonowanie całości lub istotnej jego części, 

 bieżące kontrolowanie realizacji planu, przy jednoczesnym konfrontowaniu stopnia 

wykorzystania budżetu z planem rzeczowym wykonanych zadań, 

 żmudna praca badawcza, pozwalająca na ocenę trafności decyzji i ewentualne ich 

korygowanie, 

 powiadamianie decydentów o możliwych zagrożeniach i zmuszeniu ich do 

interwencji. 

Zastosowanie koncepcji monitoringu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa pozwala 

wyodrębnić z całokształtu jego działalności ekonomicznej obszar badań dla monitoringu 

finansowego. 

Monitoring finansowy jest narzędziem zarządzania w zakresie funkcjonowania procesów 

finansowych przedsiębiorstwa. Rozumiany jest, jako proces ciągłej analizy ekonomiczno-

finansowej, wspomagającej podejmowanie decyzji finansowych i operacjonalizację wartości  

przedsiębiorstwa.11  

                                                 
7 Kowalczyk S.: Informacja w monitorowaniu otoczenia organizacji, [w:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.): 

Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa. 

Zakamycze 2003, s. 20. 
8 Oleński J.: Ekonomika informacji. PWE, Warszawa 2001, s. 52. 
9 Leszczyński Z.: Monitoring finansowy w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, [w:] Strużycki M. 

(red.): Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Difin, Warszawa 2002, 

s. 273. 
10 Mytlewski A.: Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

2007, s. 28. 
11 Caputa W., Szwajca D.: Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. CeDeWu, Warszawa 2008, 

s. 239. 
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Rys. 2. Miejsce monitoringu finansowego w systemie zarządzania 

Fig. 2. Financial monitoring in management system 

Źródło: Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling analiza i monitoring  

w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2007. 

 

Przeprowadzanie monitoringu finansowego wymaga spełnienia takich warunków, jak: 

 określenie potrzeby ciągłej analizy,  

 właściwy opis zdarzeń finansowych, wynikających z działań przedsiębiorstwa,  

z wykorzystaniem określonych podejść metodycznych. 

Jest systemem, który integruje sposoby przetwarzania i przepływu różnych strumieni 

informacji z systemem zarządzania oraz wspomaga kierownictwo w nadzorowaniu 

najistotniejszych składników funkcjonowania organizacji.12 

A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński13 wskazują na ważne i szczególne cechy 

monitoringu finansowego, a są nimi: 

 wybór kluczowych obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstwa; 

 wyznaczanie norm, baz odniesienia, które będą podstawą oceny i weryfikowania 

działania, 

 

                                                 
12 Bendkowski Józef, Bendkowski Jacek: Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie. 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008. 
13 Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling… op.cit., s. 31. 
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 stosowanie narzędzi nowoczesnej analizy finansowej,  

 systematyczna obserwacja, rejestrowanie zmian w badanych procesach finansowych. 

Mając na uwadze cechy monitoringu należy stwierdzić, że jest on podstawą tworzenia 

nowych zasobów informacyjnych i decyzyjnych przedsiębiorstwa. System monitoringu 

wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem przez wczesne ostrzeganie i ocenę zagrożeń 

działalności przedsiębiorstwa; zmniejsza lukę informacyjną (zob. rys. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. System informacyjny przedsiębiorstwa a monitoring finansowy 

Fig. 3. Information System and Financial Monitoring 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mytlewski A.: Monitoring ekonomiczny 

przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 oraz Rabin 

J., Jackowski E.M.: Handbook of Information Resource Management. Marcel 

Dekker, New York 1988. 

3. Rachunek wskaźnika syntetycznego dla potrzeb monitorowania 

działalności przedsiębiorstw według sektorów 

Dla potrzeb monitorowania działalności przedsiębiorstw, sektorów o różnej wielkości 

obliczane są wskaźniki finansowe. Stanowią one sposób porównania i określania związków 

między różnymi informacjami finansowymi, weryfikującymi działalność przedsiębiorstw, 

sektorów. Wskaźniki finansowe są najczęściej pogrupowane w następujących kategoriach: 

wskaźniki krótkoterminowej wypłacalności lub płynności, wskaźniki długoterminowej 

wypłacalności lub dźwigni finansowej, wskaźniki zarządzania aktywami lub rotacji, 

wskaźniki rentowności oraz wartości rynkowej. 
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Dla potrzeb monitoringu finansowego, należy dokonać wyboru wskaźników, które będą 

podstawą weryfikacji zdarzeń finansowych w przedsiębiorstwach. W literaturze przedmiotu 

podejmowane są próby wytypowania kluczowych wskaźników obserwacji zjawisk 

finansowych. 

Komisja ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych wspólnie  

z Wywiadownią Gospodarczą InfoCredit w Polsce publikuje wskaźniki sektorowe do oceny 

przedsiębiorstw. Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit ma własną bazę Tegiel, zawierającą 

informacje finansowe o ok. 30 000 firm, zarejestrowanych na terytorium Polski. Ich 

wiarygodność jest wysoka, co wynika z przyjęcia europejskich standardów weryfikacji 

pozyskiwania i przetwarzania danych oraz długoletniego już doświadczenia. 

Dla potrzeb monitorowania działalności przedsiębiorstw podjęto próbę opracowania 

miary syntetycznej, opartej na kilku wskaźnikach cząstkowych, publikowanych przez  

ww. Komisję ds. Analizy finansowej. W grupie wskaźników wyznaczonych do szybkiej  

i ogólnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw zastosowane zostały 

następujące wskaźniki: 

 rentowności kapitału własnego, 

 pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi, 

 rentowności operacyjnej aktywów, 

 rentowności ekonomicznej sprzedaży, 

 szybkości obrotów zapasów, 

 płynności finansowej I stopnia. 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego został policzony, jako relacja wyniku 

finansowego netto i średniorocznego stanu kapitału (funduszu) własnego. 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długo-

terminowymi stanowi relację kapitału (funduszu) własnego, powiększonego o rezerwy 

długoterminowe i aktywów trwałych, powiększonych o należności z tytułu dostaw i usług 

powyżej 12 miesięcy. 

Rentowność operacyjna aktywów stanowi iloraz wyniku z działalności operacyjnej  

i średniorocznego stanu aktywów. 

W grupie badanych wskaźników jest również relacja wyniku z działalności operacyjnej 

plus amortyzacja do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i pozostałej 

działalności operacyjnej; wskaźnik ten określa rentowność ekonomiczną sprzedaży. 

Szybkość obrotu zapasów została obliczona w dniach, w drodze zestawienia 

średniorocznych zapasów oraz przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz towarów  

i materiałów. 
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Wskaźnik płynności finansowej I stopnia obejmuje aktywa obrotowe ogółem (bez 

należności z tytułu dostaw i usług o okresie płatności powyżej roku) do zobowiązań 

krótkoterminowych (bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 

roku). Zaprezentowane wskaźniki zostały policzone dla wartości średnich przedsiębiorstw 

poszczególnych sektorów.  

Wymienione wskaźniki zostały wykorzystane do konstrukcji miary syntetycznej [W], 

która jest wypadkową wybranych wskaźników, odpowiednio ważonych. Na podstawie badań 

wśród kadry kierowniczej badanych przedsiębiorstw dla tych wskaźników zostały ustalone 

określone wagi. Dla wskaźnika rentowności kapitału własnego waga wynosi 1,5; dla 

wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi 

wagę oszacowano na poziomie 0,08; wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów ma wagę 

10,0; dla wskaźnika rentowności ekonomicznej sprzedaży waga wynosi 5,0; szybkość obrotu 

zapasów ma wagę 0,3; wskaźnik płynności finansowej I stopnia ma wagę 0,1. 

Suma iloczynów poszczególnych wskaźników i ich wag jest podstawą wyznaczenia 

wskaźnika syntetycznego [W]. Skala ocen tak obliczonego wskaźnika jest następująca: 

 [W] < 0 oznacza przedsiębiorstwo o złej kondycji ekonomiczno-finansowej, 

zagrożone upadłością, 

 0 < [W] < 1 oznacza przedsiębiorstwo o słabej kondycji, ale niezagrożone upadłością, 

 1 < [W] > 2 oznacza przedsiębiorstwo o dość dobrej kondycji finansowej, 

 [W] > 2 wskazuje na przedsiębiorstw o bardzo dobrej kondycji finansowej. 

Przedmiotem badań są przedsiębiorstwa następujących różnorodnych sektorów: 

 rolnictwo łowiectwo, 

 rybactwo, 

 górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, 

 produkcja artykułów spożywczych i napojów, 

 włókiennictwo, 

 produkcja odzieży, 

 produkcja drewna,  

 produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, 

 produkcja wyrobów chemicznych, 

 produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, 

 produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, 

 produkcja metali, 

 produkcja metalowych wyrobów gotowych, 

 produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, 

 produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, 
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 produkcja mebli, 

 budownictwo. 

W sektorze rolnictwo i łowiectwo poziom wskaźnika [W] systematycznie rośnie,  

co świadczy o dobrej kondycji w trzech ostatnich latach; powodem wzrostu jest finansowanie 

przedsięwzięć tego sektora ze środków UE. Niski poziom wskaźnika [W] odnotowano  

w rybactwie, co wskazuje na jego słabą kondycję finansową. W grupie przedsiębiorstw  

o dość dobrej kondycji znajduje się większość badanych sektorów, gdzie wskaźnik [W] 

wynosi od 1 do 2. Z danych za 2009 rok wynika, że do grupy przedsiębiorstw o bardzo dobrej 

kondycji finansowej (gdzie wskaźnik [W] jest bliski 2) należą sektory: górnictwo węgla, 

produkcja wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów gumowych, produkcja drewna oraz 

produkcja metali (rys. 4). 

Oceniając poziom obliczonego wskaźnika [W] w przekroju badanych sektorów stwierdzić 

należy, że najwyższy w 2009 roku poziom omawianego wskaźnika miały w kolejności 

przedsiębiorstwa: produkcji wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, produkcji 

instrumentów medycznych, produkcji metalowych wyrobów gotowych, budownictwa oraz 

produkcji maszyn i aparatury elektrycznej; były to przedsiębiorstwa o bardzo dobrej kondycji 

finansowej, w których wskaźnik [W] był większy od 2.  
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Rys. 4. Poziom wskaźnika syntetycznego w wybranych sektorach przedsiębiorstw 

Fig. 4.The level of synthetic ratio in companies from selected sectors 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o wartościach wskaźników 

publikowanych na łamach „Rachunkowości”, nr 7, 2007 i nr 5, 2010. 
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4. Podsumowanie  

Przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym muszą zmierzać się  

z warunkami konkurowania, które ulegają ciągłym zmianom; co więcej muszą się 

przygotowywać do przyszłości, co oznacza konieczność dysponowania takimi narzędziami 

zarządzania, które pozwolą zinterpretować i podjąć właściwe decyzje. Dobrą podstawą 

wspomagającą podejmowanie decyzji jest monitoring finansowy. W swoich badaniach 

wykorzystuje on rachunek wskaźnika syntetycznego, który integruje rozproszone obszary 

oceny finansowej przedsiębiorstw.  

Przedstawione wyniki badań empirycznych pozwoliły wyłonić przedsiębiorstwa należące 

do sektorów o słabej kondycji finansowej, dość dobrej oraz o bardzo dobrej kondycji 

finansowej, a także ocenić dynamikę zmian w latach 2005-2009. Należy podkreślić,  

iż rachunek wskaźnika syntetycznego jest jednakowy dla przedsiębiorstw należących do 

różnych branż. Dlatego analizując możliwość rozwoju przedstawionego rachunku należy 

rozważyć jego rozbudowę o nowe wskaźniki cząstkowe i dopasowanie do branż o wyraźnej 

specyfice technicznej czy ekonomicznej. 

Rachunek oparty na wskaźniku syntetycznym, który został wykorzystany w procesie 

monitorowania działalności przedsiębiorstw, jest istotnym źródłem pozyskiwania informacji; 

nie jest jednak jedynym i wystarczającym źródłem w procesach podejmowania decyzji. 
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