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1. Imię i Nazwisko 

Andrzej Niemiec 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

2.1. Dyplomy akademickie 

O3.04.2002 Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek „Finanse i 
Bankowość”, specjalność „Zarządzanie Finansami”  

05.11.2009 Dyplom uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o 
zarządzaniu na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „METODYKA 
UWZGLĘDNIANIA RYZYKA W WYCENIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
Promotor pracy prof. dr hab. Edward Urbańczyk, prof. zw. Recenzenci: prof. dr 
hab. D. Zarzecki, prof. dr hab. R. Borowiecki. 

 

2.2. Pozostałe dyplomy i certyfikaty 

2012.04.24 Certified Balanced Scorecard Masterclass: Understanding and designing a state-
of-the-art performance management framework (Londyn) 

2012.04.25 Certified KPI Masterclass: Developing and using the critical measures of your 
business (Londyn) 

2012.04.27 Certified Business Insights Masterclass: Driving business performance with best-
practice business intelligence, analytics and performance reporting (Londyn) 

2017.01.14 i 
2017.01.28 

„Bomber B” How to Bring Your Presentations Alive (6 godz.) 

2017.04.28-
2017.06.02 

Umiejętności i narzędzia w pracy coacha (20 godz.) 

2017.10.13 i 
2017.11.17 

Innowacyjne metody pracy ze studentami (16 godz.) 

2017.10.20, 
2017.11.24, 
2017.01.26 

Mapa myśli, czyli jak tworzyć zasoby osobistej wiedzy (24 godz.) 

2018.03.02-
2018.05.18 

Sztuka skutecznej prezentacji w języku angielskim (40 godz.) 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych 

Od 01.10.2002 
do 04.11.2010 

Zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Analizy Ekonomicznej Instytutu 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Od 05.11.2010 
do 31.08.2015 

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Analizy i Strategii 
Przedsiębiorstw Instytutu Ekonomii (byłym Zakładzie Analizy Ekonomicznej 
Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw) na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Od 01.09.2015 Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Contollingu, Analizy Finansowej i 
Wyceny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
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4. Wskazanie osiągnięcia1 wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. 

poz. 1789) 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Niemiec A. (2019). Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii 

równowagi funkcjonalnej. Warszawa: CeDeWu. 

 

4.2. Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy 

autor: Andrzej Niemiec  

tytuł publikacji: Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii 

równowagi funkcjonalnej  

rok wydania: 2019,  

nazwa wydawnictwa: CeDeWu,  

recenzenci wydawniczy:  

Prof. zw. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Rachunku 

Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu;  

Dr hab. Janusz Nesterak, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Przedsiębiorstw. 

 

4.3. Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

4.3.1. Przesłanki wyboru tematu monografii 

Przetrwanie i rozwój współczesnych przedsiębiorstw wymaga wprowadzania precyzyjnych i 

celowych zmian w organizacji obejmujących jej strategię działania, system celów, strukturę 

organizacyjną, która powinna być dostosowana do realizowanych zadań, jak również ostatecznie same 

wartości, które podmiot chce promować. Podążanie w kierunku ideału wymaga koordynacji 

wspomnianych elementów, co oznacza, że jest złożone, wielowątkowe i interdyscyplinarne. Koncepcją 

zarządzania, która zasadniczo stara się wytłumaczyć ten proces, jest zarządzanie dokonaniami. 

Najogólniej rzecz ujmując jest to wszechstronne podejście, które uwzględniając skoordynowane 

współdziałanie między wykorzystywanymi metodami i wydajnością pracowników lub zespołu 
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umożliwia osiągnięcie długotrwałej zdolności przedsiębiorstwa do maksymalizacji jego dokonań 

(Kliengebiel 1999, s. 13). 

Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej we współdziałaniu i osiągniętym w ten sposób efekcie 

synergii ma różne podstawy. Zasadniczo wyróżnia się dwa nurty wiodące: behawioralny i systemowy, 

które wpłynęły na dotychczasowy kształt zarządzania dokonaniami. Nurt behawioralny eksponuje 

szczegółowo rolę pracownika i koncentruje się głównie na jego działaniach dostosowujących strategię 

i realizowane cele, strukturę organizacyjną i wartości w ten sposób, aby były one skuteczne, efektywne 

i elastyczne. F. Hurtle (1997) opisał ten nurt jako sposób podejścia do zarządzania ludźmi, który polega 

na wspólnym uzgodnieniu zakresu działań zwiększający prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. W 

tym ujęciu podmiotem jest pracownik z przypisaną mu strukturą zadaniową. Reprezentantami tego 

nurtu obok F. Hartle (1997) są:, R.J. Plachy i S.J. Plachy (1998), O. Hoffmann (1999), N. Kliengebiel 

(1999), J. Hope i R. Fraser, (2003), H.K. Rampersad (2004), D.A.J. Axson (2010), F. Buytendijk (2009). 

Odmiennym podejściem jest nurt systemowy. Wychodzi on od zdefiniowania strategii, która 

następnie zostaje zoperacjonalizowana. Oznacza to, że poszczególnym celom przypisuje się odpowiednie 

struktury organizacyjne (jak na przykład płaszczyzny), a tym – zadania regulowane kluczowymi 

miernikami dokonań (KPI). W tym rozumieniu zarządzanie dokonaniami jest systemem zarządzania całym 

przedsiębiorstwem, który proces operacjonalizacji strategii i celów przedsiębiorstwa czyni 

permanentnym systemem zarządzania. Przez powiązanie strategii, strategicznych inicjatyw i planowania, 

sterowania i kontroli kluczowych wielkości sterujących wspiera osiągnięcie celów ważnych interesariuszy  

(Becker i in. 1999, s. 11). Przedstawicielami tego nurtu są m.in. P. Lauzel i A. Cibert (1959), uważani za 

twórców Tableau de Bord. 

Podejście systemowe wykorzystywane było też przy formułowaniu późniejszych koncepcji. Ich 

wspólną cechą jest to, że nie opierają się one w całości na określonych paradygmatach zarządzania, lecz 

na zbiorze „jedynie słusznych zasad i reguł” (por. Koźmiński i Latusek-Jurczak, 2011, s. 58-61), 

opracowanych przez poszczególnych konsultantów. W efekcie trudno je jednoznacznie zakwalifikować 

do określonego nurtu teoretycznego, choć duża część z nich wpisuje się w nurt krytyczny w zarządzaniu. 

Zarządzanie dokonaniami w świetle koncepcji konsultantów jest filozofią wspomaganą przez pomiar 

dokonań (Performance Measurement) (Lebas, 1995, s. 34). Pomiar i zarządzanie dokonaniami nie mogą 

być rozdzielone. Wszyscy ci, którzy koncentrują się wyłącznie na pomiarze, bez zrozumienia, że mierniki 

odzwierciedlają konsekwencje podejmowanych decyzji (w kontekście osiągnięć), nie mieli szansy na 

przejęcie kontroli nad procesem tworzenia dokonań i osiągnięciem sukcesu firmy lub zarządzanej 

jednostki organizacyjnej (Lebas, 1995, s. 35). W nurcie tym odnaleźć można prace D.P. Kaplana i R.B. 

Nortona czy A. Neely’ego, B. Marra, D. Parmentera, K. Bauera i innych. 

Podstawowym problemem w obu podejściach jest to, że zaniedbują one jasne powiązanie 

strategii z działaniami na poziomie poszczególnych pracowników. W ujęciu systemowym planowaniem 



8 
 

działań i ich koordynacją zajmują się aktorzy (Gleich, 2011, s. 259). Aktorami są przede wszystkim 

kontrolerzy, którzy koordynują zaopatrzenie w informacje jak i ich wykorzystanie w ramach 

koordynacji tworzącej i sprzęgającej. Tę rolę mogą też pełnić: kierownicy do spraw planowania 

strategicznego, zarządzania jakością, główni księgowi czy też kierownicy jednostek, udziałowcy i inni 

(Skoczylas, 2016). Działań tych nie regulują zasady systemowego zarządzania dokonaniami. 

W ujęciu behawioralnym problemem jest operacjonalizacja strategii. W efekcie często strategia 

korporacyjna nie jest jasno powiązana z celami realizowanymi przez poszczególnych pracowników. W 

nurcie tym szczególnie cenny wydaje się być dorobek H.K. Rampersad (2004) w zakresie kompleksowej 

karty wyników oraz pryzma dokonań (Neely, Adams i Kennerley, 2002), omówiona przez M. Bournea i 

in. (2003), C.D. Ittnera i D.F. Larckera (2003) i innych. Koncepcje zarządzania dokonaniami 

zaproponowane przez tych autorów szerzej eksponują powiązanie strategii z działaniami pracowników, 

nie można ich jednak uznać za koncepcje kompletne. 

W efekcie istnieje luka teoretyczna wynikająca z problemu niejednoznaczności podstaw 

teoretycznych zarządzania dokonaniami. Istniejące koncepcje nie prezentują spójnego obrazu 

powiązań pomiędzy strategią działania i systemem celów, strukturą organizacyjną, która powinna być 

dostosowana do realizowanych zadań, jak również ostatecznie samymi wartościami, które podmiot 

chce promować. 

Drugą istotną luką teoretyczną jest problem samych kluczowych mierników dokonań. Kluczowe 

mierniki dokonań (Key Performance Indicators, KPI) są szeroko wykorzystywane w praktyce 

gospodarczej i jednocześnie stanowią podstawę bądź uzupełnienie szeregu teorii zarządzania.  Obszary 

zastosowania mierników KPI wydają się często skrajnie odmienne (tab. 1). 

Tabela 1. Przykładowe scenariusze użycia systemu KPI dla różnych obszarów 

Obszar Zastosowanie KPI 

Zarządzanie (m.in. 
dokonaniami, 
wydajnością, przez cele) 

• Przywództwo korporacyjne z wykorzystaniem wysoce zagregowanych danych 

• Powiadomienia w przypadku znaczących odchyleń 

• Kontrola wdrażania strategicznych wartości 

• Wyprowadzanie nowych strategicznych dopasowań 

Controlling 
• Wykorzystanie systemu KPI jako modułu controllingu 

• Niezależne porównanie (wewnętrzne i  zewnętrzne) 

Zarządzanie procesami 
(również jako jakość usług 
(QoS) i doświadczeń 
klienta (QoE) 

• Kontrola operacyjna i ciągłe monitorowanie zarządzanych procesów 
• Powiadomienie w przypadku odchyleń 

• Źródło mierników 

Analityka procesu 
• Śledzenie przyczyn, analiza struktury i porównanie plan / wykonanie 

• Wyprowadzanie zmian strukturalnych w procesach 

Zarządzanie KPI • Kontrola i wsparcie systemu KPI 

Zarządzanie systemami 
informatycznymi 

• Obsługa narzędzi KPI 

• Ciągłe monitorowanie procesów zarządzania biznesem z perspektywy 
technologicznej 

Benchmarking, najlepsze 
praktyki 

• Porównanie (wewnętrzne i  zewnętrzne) 
• Narzędzie identyfikacji luki konkurencyjnej 
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ISO, doskonałość 
biznesowa, Six Sigma i 
inne metody TQM 

• Pomiar postępu w realizacji celu ciągłej poprawy jakości 

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

• Motywowanie pracowników 
• Podstawa rozliczeń 
• Czynnik ewaluacji kompetencji i uczenia się 
• Element oceny aktywności pracownika 

Inne obszary 
• Pomiar zjawisk i procesów gospodarczych 

• Identyfikacja odchyleń od przyjętego wzorca 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kronz A. (2006). Managing of process key performance 
indicators as part of the ARIS methodology. Corporate Performance Management: ARIS in Practice, s. 
31-44. 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia (tabela 1) KPI mają zastosowanie zarówno w 

zarządzaniu operacyjnym, jak i strategicznym. Służą do celów zarządczych, analitycznych i 

informacyjnych. W zarządzaniu procesami, zasobami ludzkimi, jakością i finansami. We wszystkich tych 

obszarach odgrywają znaczącą rolę. Nie można się więc dziwić, że ich istota jest trudna do 

jednoznacznego zdefiniowania i wyłania się z eklektycznych źródeł ich genealogii.  

Nawet w samym zarządzaniu dokonaniami kluczowe mierniki dokonań wydają się stanowić 

główny, nierozwiązany problem całej koncepcji. Powszechnie uważa się, że dostępność spójnego 

zestawu mierników dokonań jest traktowana jako warunek wstępny do podejmowania świadomych 

decyzji w zgodzie z celami organizacji (Fortuin, 1988; Epstein i Manzoni, 1998). Największym 

problemem jest ich dobór (Bourne, Neely, Platts i Mills, 2002), a więc luka metodyczna. Wadliwy dobór 

KPI postrzegany jest jako główny problem w ich stosowaniu (Oliver, 1991; Szabo i Sidor, 2014; 

Podgórski, 2015; Rautiainen i in., 2015) Dla niektórych jest on sztuką (Eckerson, 2010, s. 118). Inni 

uważają, że po prostu nie ma idealnych KPI (Rautiainen i in., 2015). 

Sformułowaną tezę wydają się potwierdzać liczne badania nad praktyką gospodarczą w tym 

względzie. Znaczenie kluczowych mierników dokonań dla praktyki zarządzania jest ogromne. Można je 

zobrazować choćby ich popularnością. W 2012 roku, ponad 77% przedsiębiorstw na świecie stosowało 

KPI (Marr, 2012) Ekspansja KPI jest więc faktem. Nie następuje ona jednakże równomiernie. 

Popularność KPI różni się geograficznie i ze względu na wielkość przedsiębiorstw. Wśród rosyjskich firm 

jedynie 41% stosuje system KPI do zarządzania biznesem, dodatkowe 13% używa różnych wskaźników 

bez zaklasyfikowania ich jako kluczowych mierników dokonań. Niemniej jednak pozostałe 59% firm, 

które nadal nie mają ilościowego zarządzania KPI, planuje je wdrożyć w przyszłości (“Baker Tilly 

Rusaudit”, 2008).  

Popularność KPI w przedsiębiorstwach dużych jest też większa, co można tłumaczyć większą 

potrzebą ich kontroli i koordynacji. W badaniach rumuńskich wykazano, że aż 81% dużych firm 

produkcyjnych obecnie stosuje system pomiaru oparty na KPI, a pozostałe 19% planuje wdrożyć go w 

przyszłości (Stan i in., 2012). Natomiast najbardziej rozpowszechniona w praktyce koncepcja 

zrównoważonej karty wyników (BSC, Balanced Scorecard), zaproponowana przez Nortona i Kaplana, 
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stała się, według szacunków "Fortune", głównym instrumentem zarządzania w 402 spośród "Fortune-

500". 

We włoskich badaniach na małych i średnich przedsiębiorstwach wykazano, że jedynie 52% z nich 

posiada wdrożone mierniki KPI, a 42% je rewiduje, przy czym systemowe rozwiązania występuje tylko 

u 11% z nich.  

Oznacza to, że także złożoność systemów KPI jest więc różna (Taticchi, Asfalti i Sole, 2010). Tylko 

u 21% respondentów można zidentyfikować najbardziej wyrafinowaną formę optymalizacyjną 

systemu pomiaru dokonań (Stan, Mărăscu-Klein, Neagoe i Tecău, 2012). W polskich badaniach nad 

pomiarem dokonań wykazano, że liczba wyrafinowanych systemów pomiaru dokonań rośnie i wynosiła 

20,1% w 2014. Dodatkowo jest ona zmienna i zależna w dużej mierze od sektora w którym spółka 

funkcjonuje.1 W tabeli 2 zebrano częstość występowania tego typu systemów funkcjonujących w 

ramach strategii i stosujących mierniki celów. 

 

Tabela 2. Posiadanie w ramach strategii mierników celów przedsiębiorstwa 

Lp.   Lata 

Przemysł  
(sekcje - B, 

C, D, E) 

Budownictwo  
(sekcja – F) 

Handel i 
naprawa  
(sekcja – 

G) 

Transport i 
gospodarka 

magazynowa  
(sekcja – H) 

Usługi  I 
(sekcje - 

I,J) 

Usługi II  
(sekcje - 
L,M,N) 

1 2012 13% 14% 27% 21% 14% 36% 

2 2014 18% 10% 21% 3% 7% 9% 

Źródło: opracowanie własne 

Podobnie w badaniach B. Marra (2012), liczba respondentów stosujących zarządzanie 

dokonaniami z zastosowaniem KPI do celów zarówno operacyjnych, jak i strategicznych z inklinacją na 

prognozowanie przyszłych zdarzeń jest jeszcze niższa i nie przekracza 15% w wymiarze 

ogólnoświatowym.  

Podsumowując dotychczasowy przegląd: większość spółek stosuje KPI (około 50-95% w zależności 

od regionu i wielkości organizacji), chociaż tylko dla mniejszości z nich (około 20%) jest to związane z 

pewną ustaloną metodologią pomiaru, która skutkowałby bardziej zaawansowaną formą. 

Co to oznacza w praktyce? Na pewno to, że pomimo ogromnej popularności mierników KPI ich 

potencjał w praktyce nie jest w pełni wykorzystywany. Oczywiście ten stan rzeczy można tłumaczyć 

potrzebami samych przedsiębiorstw, których oczekiwania względem KPI są czasem skrajnie różne. 

Obecnie, głównymi powodami wdrażania zarządzania dokonaniami w opinii respondentów są: 

zastosowanie KPI do monitorowania realizacji celów strategicznych (75% respondentów), inne 

przyczyny to przejrzyste raportowanie dokonań, a także ocena departamentów i pracowników (Stan i 

 
1 W ramach projektu badawczego własnego N N 115 436640 pt. Kluczowe indykatory osiągnięć w zarządzaniu 

wynikami przedsiębiorstw realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński na podstawie umowy nr 

4366/B/H03/2011/40 z Narodowym Centrum Nauki. 
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in., 2012). W innych badaniach były to chęć uczenia się i wyższych osiągnięć, koordynacja potrzeb 

wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, czy ostatecznie chęć wykazania skuteczności organizacji 

na zewnątrz (Marr, 2012). 

 

4.3.2. Cele pracy, problemy badawcze i hipotezy badawcze 

W świetle przestawionych luk: teoretycznej, metodycznej i utylitarnej oczywistym wydaje się, że 

zarówno teoria, jak i praktyka gospodarcza oczekują nowej koncepcji zarządzania dokonaniami, która 

uregulowałaby sporne kwestie. Aby była ona bardziej spójna od dotychczasowych – oparto ją na teorii 

równowagi funkcjonalnej, sformułowanej w latach 80. XX wieku przez A.K. Koźmińskiego i K. Obłoja, która 

definiuje czym jest organizacja chcąca zarządzać dokonaniami. 

Celem głównym (CG) pracy było opracowanie koncepcji zarządzania dokonaniami w organizacji  

na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej wykorzystującej system kluczowych mierników dokonań i 

uwzgledniającej potrzeby decydentów oraz oczekiwania pozostałych interesariuszy wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

Sformułowany w powyższy sposób cel główne realizowany był przez następujące cele szczegółowe 

o charakterze teoretycznym, metodycznym i utylitarnym: 

Cele teoretyczne: 

CT1. Identyfikacja cech (istoty) kluczowych mierników dokonań na potrzeby zarządzania 

dokonaniami na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej. 

CT2. Opracowanie definicji kluczowych mierników dokonań i przedstawienie ich klasyfikacji. 

CT3. Przegląd i rekomendacja metod wykorzystywanych przy konstrukcji systemu kluczowych 

mierników dokonań na potrzeby skutecznego,  efektywnego i elastycznego zarządzanie 

dokonaniami. 

Cele metodyczne: 

CM1. Opracowanie metodyki konstrukcji systemu kluczowych mierników dokonań wspomagającej 

organizację zarządzania dokonaniami w organizacji. 

Cele utylitarne: 

CU1. Ograniczenie subiektywnego, intuicyjnego doboru kluczowych mierników dokonań służące 

przejrzystej komunikacji tego jak strategia organizacji, zarządzanie, wyniki i perspektywy, w 

kontekście otoczenia zewnętrznego, prowadzą do tworzenie wartości (ekonomicznej, 

rynkowej, społecznej i ekologicznej) w krótkich, średnich i długim okresie oraz innych zasobów 

niematerialnych poprzez opracowanie procedury i założeń metodycznych konstrukcji systemu 

kluczowych mierników dokonań. 
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CU2. Wykorzystanie potencjału systemu kluczowych mierników dokonań w praktyce gospodarczej 

do poprawy jakości komunikacji z istotnymi interesariuszami. 

Mając na uwadze powyższe cele pracy w toku badania poszukiwano odpowiedzi na następujące 

pytania badawcze: 

Q1. Jakie istotne i wyróżniające cechy przypisać można kluczowym miernikom dokonań? 

Q2. Jak można zdefiniować kluczowe mierniki dokonań bazując na teorii równowagi funkcjonalnej?  

Q3. Jakie można wyróżnić rodzaje kluczowych mierników dokonań? 

Q4. Jakie przypisuje się im cele i funkcje? 

Q5. Jakie walory i mankamenty posiadają kluczowe mierniki dokonań? 

Q6. Jaki tok postępowania należy przyjąć przy tworzeniu systemu kluczowych mierników dokonań? 

Q7. Jaka jest rola wizji i misji oraz zasad konstruowania mechanizmów kontroli strategicznej 

uwzględniających nowe sposoby komunikacji z zastosowaniem KPI? 

Q8. Jakie są zasady budowania równowagi zewnętrznej-materialnej? 

Q9. Jakie są zasady kształtowania równowagi wewnętrznej niematerialnej (społecznej)?  

Q10. W jaki sposób można zweryfikować system i go doskonalić? 

Q11. Czy zarządzanie dokonaniami oddziałujące na system wartości w organizacji odpowiada 

potrzebom współczesnego przedsiębiorstwa / organizacji? 

Hipoteza główna pracy 

Opracowanie koncepcji zarządzania dokonaniami w organizacji na gruncie teorii równowagi 

funkcjonalnej wykorzystującej system kluczowych mierników dokonań umożliwia świadome 

tworzenie warunków jej działania zgodnych z założeniami, czyli realizowaną misją i spójnymi z nią 

celami oraz zachowanie niezbędnego poziomu koherencji umożliwiających przetrwanie  i rozwój z 

korzyścią dla wszystkich interesariuszy.  

Hipotezy cząstkowe 

H1. Niejednoznaczne rozumienie i brak definicji kluczowych mierników dokonań  nie zapewnia 

warunków do skutecznej realizacji misji i celów strategicznych organizacji.  

H2. Wypracowane założenia metodyczne konstrukcji systemu kluczowych mierników dokonań 

odpowiadające potrzebom zarządzania organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej 

tworzy zobiektywizowane, naukowe podstawy ograniczając często obecnie występującą 

intuicyjność i subiektywizm. 

H3. Opracowany, przy zachowaniu poprawności metodycznej, system kluczowych mierników 

dokonań zapewnia przejrzystą komunikację z istotnymi interesariuszami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi odnośnie tworzonej wartości (ekonomicznej, rynkowej, społecznej i 

ekologicznej) w krótkich, średnich i długim okresie oraz innych zasobów niematerialnych. 
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4.3.3. Struktura i zawartość monografii 

Realizacji przestawionych celów pracy oraz weryfikacji hipotez badawczych podporządkowany 

został układ monografii. W jej strukturze wyodrębniono dwie części. Część pierwsza zawiera 

charakterystykę kluczowych mierników dokonań  (rozdział pierwszy i załączniki). W szczególności 

przestawiono rozważania dotyczące istoty tłumaczenia na język polski angielskiego pojęcia Key 

Performance Indicator (KPI), które stały się podstawą opracowania autorskiej definicji kluczowych 

mierników dokonań na potrzeby zarządzania organizacją bazującej na teorii równowagi funkcjonalnej. 

Bliższa charakterystyka kluczowych mierników dokonań wymagała również opracowania ich klasyfikacji, 

identyfikacji realizowanych celów, funkcji oraz zadań. Rozważania w tym zakresie zamykają wyniki analizy 

wad i zalet kluczowych mierników dokonań. W podsumowaniu rozdziału pierwszego szczególną uwagę 

zwrócono na system kluczowych mierników dokonań, którego tworzenie na gruncie równowagi 

funkcjonalnej nie jest pojedynczym procesem, ale integralną częścią cyklu zarządzania dokonaniami, co 

oznacza konieczność jego ciągłej modyfikacji. Prezentacja tej procedury stanowiła niezbędne 

wprowadzenia do właściwych rozważań ujętych w kolejnych rozdziałach.  

 W części drugiej monografii (rozdziały 2- 5) przedstawiono natomiast koncepcję zarządzania 

dokonaniami w organizacji na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej z wykorzystaniem systemu 

kluczowych mierników dokonań oraz wyniki badań empirycznych uzasadniających wykorzystanie tej 

metodyki w praktyce (rozdział 6). W koncepcji tej wyodrębniono cztery fazy, a więc:  

1. Projektowanie zarządzania dokonaniami w dążeniu do zapewnienia równowagi zewnętrznej, 

społecznej organizacji (rozdz.2). 

2. Organizowanie systemu zarządzania dokonaniami w celu utrzymania równowagi zewnętrznej, 

materialnej organizacji (rozdz.3) 

3. Tworzenia systemów kluczowych mierników dokonań umożliwiających zapewnienie równowagi 

wewnętrznej społecznej organizacji (rozdz.4) 

4. Wdrożenie i użytkowanie systemu kluczowych mierników dokonań jako podstawa utrzymania 

równowagi wewnętrznej, materialnej wspierającej proces organizacyjnego uczenia się (rozdz.5) 

Prezentowane w każdym z wymienionych rozdziałów treści  zostały podzielone na trzy obszary 

reprezentujące warstwę pojęciową, proceduralną i metodyczną. W warstwie pojęciowej definiowane są 

ramy teoretyczne koncepcji zarządzania dokonaniami w organizacji w danej fazie. Procedura określa 

czynności związane z tworzeniem koncepcji zarządzania dokonaniami w organizacji z wykorzystaniem 

systemu kluczowych mierników dokonań. W warstwie metodycznej zaprezentowano wybrane, 

przydatne narzędzia w budowie równowagi na danym obszarze. W ten sposób opracowanie koncepcji 

zaspokaja potrzeby w warstwie teoretycznej (co?), utylitarnej (jak?) i narzędziowej (w jaki sposób?). 
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Rozważania teoretyczno-metodyczne podjęte w pracy dopełniają wyniki badania empirycznego 

przedstawione w rozdziale szóstym pt. Zasadność wdrożenia wypracowanej metodyki w zarządzaniu 

dokonaniami w organizacjach funkcjonujących w Polsce. Przedmiotem badania były publikowane za 2017 

rok 102 oświadczenia na temat informacji niefinansowych zawarte w sprawozdaniach z działalności lub 

odrębne sprawozdania składane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. W ramach badania oceniano poszczególne instrumenty opisane w koncepcji zarządzania 

dokonaniami, takie jak strategia, struktura, działania i kultura organizacyjna. Zakres ujawnień powiązano 

z osiąganą rentownością badanych podmiotów oraz oceniono czynniki wpływające na opisaną strategię 

rozwoju.  

Syntetyczne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań zamieszczone zostały w zakończeniu. 

4.3.4. Metodyka badania i osiągnięte wyniki 

Metodyka opracowania koncepcji zarządzania dokonaniami na gruncie teorii równowagi 

funkcjonalnej była realizowana zgodnie procesem twórczego myślenia G. Wallasa (1926, p.80). 

Poszczególne działania zaprezentowano na rys. 1. 

 

Rysunek 1. Metodyka opracowania koncepcji zarządzania na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej 

Źródło: opracowanie własne. 

Punktem wyjścia nad opracowaniem koncepcji były wyniki wcześniejszych badań autora, jak 

również systematyczny przegląd literatury mający na celu identyfikację całościowej procedury 

zarządzania dokonaniami. Badania literaturowe były prowadzone według wzoru zaprezentowanego na 

rysunku 2. 

Preparacja (etap podczas 
którego problem był 
dokładnie badany)

•Systematyczny przeglądu 
literatury (Por. Tranfield, 
Denyer i Smart, 2003), 
którego celem była 
identyfikacja całościowej 
procedury zarządzania 
dokonaniami (teoria)

•Badania nad systemami 
pomiaru dokonań w 
przedsiębiorstwach 
polskich (A. Niemiec 
(red.). (2016). System 
pomiaru dokonań w 
przedsiębiorstwach. 
Warszawa: CeDeWu) 
(praktyka gospodarcza)

Inkubacja (etap podczas 
którego nie myśli się 

świadomie o problemie)

•Identyfikacja cech 
(istoty) kluczowych 
mierników dokonań na 
potrzeby zarządzania 
dokonaniami 

•Opracowanie definicji 
kluczowych mierników 
dokonań i 
przedstawienie ich 
klasyfikacji

Iluminacja (pojawienie 
się pomysłu)

•Teoria równowagi 
funkcjonalnej A.K. 
Koźmińskiego i K. Obłoja

•Opracowana procedura 
zarządzania dokonaniami

•Model kultury 
organizacyjnej D. Daubera, 
G. Finka i M. Yollesa

Weryfikacja

•Określenie warunków i 
podmiotów w których 
koncepcja miałaby 
zastosowanie
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Rysunek 2. Badania literaturowe nad koncepcją zarządzania dokonaniami na gruncie teorii równowagi 

funkcjonalnej 

Źródło: opracowanie własne. 

Efektem badań literaturowych było opracowanie procedury zarządzania dokonaniami zarówno na 

podstawie nurtu systemowego, jak i behawioralnego. Sama procedura nie była jednak pierwotnie na 

tyle spójna, żeby mogła zostać bezpośrednio wdrożona. Wymagała ona etapu inkubacji, w trakcie 

którego następuje tzw. nieświadoma praca umysłu. Proces inkubacji wiązał się z badaniami nad naturą 

kluczowych mierników dokonań. Obejmowały one: istotę i definicję, cechy, rodzaje, cele, funkcje, 

zadania, wady i zalety, charakterystykę  kluczowych mierników dokonań oraz relacje w modelu 

strategicznej karty wyników.  

4.3.4.1. Istota i definicja KPI 

Metodyka badań 

Prace nad definicją obejmowały czynności przedstawione na rysunku 3. 

 

Faza 0 – Identyfikacja pod kątem potrzeby dokonania przeglądu

•niejednoznaczność podstaw teoretycznych zarządzania dokonaniami (luka teoretyczna), 

•brak szczegółowych procedur tworzenia systemu KPI (luka metodyczna),

•brak metod obiektywnego ich doboru i selekcji (luka empiryczna).

Faza 1 – Przygotowanie propozycji przeglądu

•bazy danych: Cambridge Journals, EBSCO, Emerald, Jstor, Oxford Journals – Economics and Finance, ProQuest, SAGE, 
ScienceDirect, Scopus, Springer, Wiley, Google Scholar oraz pozycje zwarte i artykuły ze zbiorów prywatnych,

•na podstawie haseł „KPI”, „Key Performance Indicators”, „Performance”, „dashboard”, „scorecard”.

Faza 2 – Opracowanie protokołu przeglądu (17.05.2014 a 11.01.2015)

Faza 3 – Identyfikacja badań

•zidentyfikowano ostatecznie 1639 artykułów oraz 211 pozycji zwartych po ograniczeniu zakresu publikacji do ekonomii, 
finansów i zarządzania. 

Faza 4 – Wybór badań

•dostępność pełnego tekstu (801 artykułów i 45 monografii), 

•zgodność tematyki (80 pozycji),

•jakość danych (35 pozycji).

Faza 5 – Ocena jakości badania

•Z badania wyłączono metodyki bazujące na osobistych doświadczeniach oraz te, w których poszczególne etapy procedury nie 
sprecyzowano dostatecznie jasno (kategoria IV), natomiast dopuszczono badania na grupie podmiotów (kategoria II) oraz 
opinie ekspertów (kategoria III) (Davies i Nutley, 1999)

Faza 6 – Postęp pobierania danych i monitorowania (kryterium pełgo tekstu)

Faza 7 – Synteza danych (załącznik 1.6 monografii)

Faza 8 – Raport i zalecenia (rozdziały 2-5)

Faza 9 – Pierwsze dowody w praktyce (rozdział 6)
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Rysunek 3. Metodyka badań nad definicją kluczowych mierników dokonań 

Źródło: opracowanie własne 

Wyniki badań nad definicją kluczowych mierników dokonań 

Semantyczna i syntaktyczna analiza leksemu „performance” i „indicator” w literaturze ekonomicznej 

od XIX w. potwierdziły, że właściwym sposobem tłumaczenia terminu „Key Performance Indicators” na 

język polski są kluczowe mierniki dokonań. Same dokonania są natomiast podzbiorem działań podjętych 

w kierunku realizacji strategii organizacji. Znaczące dokonania oznaczają osiągnięcie pozytywnych 

efektów tych działań. Niesie to ze sobą szereg korzyści, m.in. wzrost skuteczności realizowania strategii, 

podniesienie ogólnej efektywności ekonomicznej organizacji czy elastyczność w równoważeniu stanów 

nierównowagi wynikającej ze zmieniających się interakcji pomiędzy interesariuszami i decydentami. 

Dalsze badania koncentrowały się na dotychczasowym rozumieniu KPI. Obejmowały one szereg 

działań opisanych w załączniku 1.3. Analiza statystyczna 80 definicji doprowadziła do zidentyfikowania 

następujących wzorców definicyjnych określających KPI jako: 

− wartości fizyczne, statystyczne, zbiory liczb obrazujące procesy na potrzeby poprawy 

skuteczności realizacji celów, 

− wartości fizyczne, statystyczne, zbiory liczb obrazujące dokonania na potrzeby zarządzania 

dokonaniami, 

•uzasadnienie tłumaczenia KPI jako „kluczowe mierniki dokonań”

Semantyczna i syntaktyczna analiza leksemu „performance” i 
„indicator” w literaturze ekonomicznej od XIX w.

•identyfikacja 80 definicji funkcjonujących w teorii

Systematyczny przegląd literatury pod kątem definicji KPI

•dokonano identyfikacji paradygmatu, który w teorii ugruntowanej jest zestawem 
pytań: czym są? co robią? z czym są związane? w jakim celu? / jaka jest ich rola?

Teoria ugrunotwana

•identyfikacja 14 wzorców definicyjnych, które jednak nie tłumaczą w sposób jasny 
istoty KPI

Analiza statystyczna zależności pomiędzy terminami, słowami i 
tematami

•sformułnie definicji

Diagramy Pareto dla paradygmatów: czym są? co robią? z czym 
są związane? w jakim celu? / jaka jest ich rola?
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− wartości fizyczne, statystyczne, zbiory liczb obrazujące dokonania na potrzeby poprawy 

skuteczności i realizacji celów, 

− wartości fizyczne, statystyczne, zbiory liczb obrazujące wyniki i kondycję finansową podmiotu, 

− miara jakości, 

− miara efektywności na potrzeby poprawy skuteczności i realizacji celów, 

− miara skuteczności w realizacji celu, 

− miara lub miernik, który wskazuje, identyfikuje, określa… 

− wskaźnik umożliwiający pomiar wyników i kondycji finansowej podmiotu, 

− wskaźnik efektywności na potrzeby poprawy skuteczności i realizacji celów, 

− miernik dokonań na potrzeby zarządzania dokonaniami, 

− miernik dokonań na potrzeby poprawy skuteczności i realizacji celów, 

− miernik na potrzeby określenia priorytetów działań. 

Analiza diagramów Pareto dla paradygmatów KPI: czym są? co robią? z czym są związane? w jakim 

celu? / jaka jest ich rola? ujawniła, że dotychczasowe wzorce definicyjne są niepełne i niejednoznaczne, 

podobnie jak zidentyfikowany zestaw definicji. Wyniki analiz z zastosowaniem metodyki teorii 

ugruntowanej stały się podstawą do stworzenia diagramów Pareto dla poszczególnych kategorii i 

pojęć. Analiza 80% z nich oraz testy niezależności umożliwiły sformułowanie definicji KPI, która brzmi: 

Kluczowy miernik dokonań to nośnik informacji (często jako wskaźnik, miara absolutna czy 

statystyka procesu) służący do kwantyfikacji i komunikacji dokonań (a zwłaszcza: efektywności, 

skuteczności, jakości, wyników, kondycji finansowej) oraz identyfikujący i wskazujący priorytetowe 

procesy, działania i wartości motywujące pracowników do skutecznej realizacji strategii. 

 

4.3.4.2. Badania nad cechami KPI 

Metoda badania 

Badanie nad cechami przeprowadzono dwuetapowo. W celu oceny istotnych cech KPI dokonano 

systematycznego przeglądu literatury. W trakcie badań zidentyfikowano 77 cech KPI. Wstępna ich 

analiza wykazała, że poszczególne cechy są do siebie pojęciowo zbliżone. Dokonano więc ich wstępnej 

selekcji i pogrupowano na 33 jednostki. Na tej podstawie zbudowano kwestionariusz, który posłużył 

do badania sondażowego mającego na celu opis cech poszczególnych KPI. Badania przeprowadzono 

na grupie 77 osób będących ekspertami i posiadających doświadczenie w zarządzaniu kluczowymi 

miernikami dokonań (controllerzy 23,4%, kierownicy 33,8%, księgowi 13%, specjaliści 29,9%). 

Respondentów poproszono o ocenę znaczenie każdej cechy dla idealnego KPI w skali 1-5, gdzie: 1 – nie 

ma związku z KPI, a 5 – doskonale opisuje idealny KPI. Uzyskane odpowiedzi poddano analizie 
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statystycznej. Pierwszym krokiem było wyznaczenie współczynnika Alfa Cronbacha będącego 

podstawą oceny rzetelności informujący.  Otrzymana wielkość wskaźnika wynosząca  0,867 była 

zbliżona do poziomu 0,9 i zauważalnie wyższa od granicznego poziomu 0,6 (Aron A., Aron E., Coups, 

2008, s. 619). Duża zgodność ocen respondentów oznacza, że wyniki mogą zostać uogólnione. 

Wyniki badań dotyczących cech kluczowych mierników dokonań 

Wynika badania zestawiono w tabeli 3 

Tabela 3. Cechy kluczowych mierników dokonań najczęściej punktowane przez respondentów 

Cecha Opis 

Śr
ed

n
ia

 

O
d

ch
yl

en
ie

 

st
an

d
ar

d
o

w
e

 

mierzalny 
powinien dać się zmierzyć, a wynik powinien być 
godny zaufania (jakość i dostępność danych) 

4,65 0,64 

zrozumiały, prosty 

KPI powinien być przejrzysty i prosty, nie powinien 
składać się ze skomplikowanych indeksów, których 
użytkownicy nie wiedzą, w jaki sposób osiągać 
mierzone przez nie wyniki 

4,48 0,87 

osiągalny 

wartości miernika powinny być możliwe do 
osiągnięcia w danych warunkach funkcjonowania i 
ramach czasowych 

4,45 0,72 

integrujący 
KPI powinien być powiązany ze strategią i systemem 
celów 

4,39 0,83 

trudny w manipulacji 
czy bazuje na przekonujących danych?  wynik KPI 
powinien być sprawdzalny 

4,38 0,73 

stosowany przez 
zarządzających (niezawodny) 

KPI powinien być niezawodny, a przez to używany 
przez management 

4,30 0,87 

umożliwiający poprawę 
działania 

KPI dostarczają na czas informacji, na podstawie 
których możliwa jest reakcja prowadząca do 
poprawy działania 

4,29 0,96 

określony w czasie 
powinna być możliwość określenia, kiedy nastąpiła 
zmiana wartości miernika 

4,29 0,86 

standaryzowany 
sposób liczenia i rozumienie powinny być 
jednakowe w całej organizacji 

4,27 0,94 

możliwy do przypisania każdy KPI powinien być przypisany osobie lub 
grupie osób rozliczanych z osiąganych wyników w 
obszarze, jaki obrazuje 

4,26 0,85 

istotny, znaczący wpływ 
powinien koncentrować uwagę menedżerów na 
kilku istotnych problemach 

4,26 0,82 

zrównoważony i adekwatny 
dla przykładu, różne rodzaje mierników nie powinny 
wykluczać się wzajemnie 

4,22 0,85 

skupiony na zarządzaniu 
powinien mieć faktyczne zastosowanie w 
zarządzaniu organizacją 

4,18 0,91 

motywujący 

organizacje powinny wiązać KPI z systemem 
motywacyjnym w przedsiębiorstwie pod 
warunkiem, że jest on dobrze zrozumiały i stabilny 
w czasie 

4,17 0,78 
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powiązany z procesami w 
przedsiębiorstwie 

KPI może dotyczyć procesów podstawowych, jak 
produkcja, logistyka itp., lub pomocnicze, jak 
marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi czy inne 

4,14 0,87 

prospektywny 

KPI odzwierciedla nośnik wartości, w ten sposób za 
jego pomocą można przewidywać przyszłe i oceniać 
obecne wyniki przedsiębiorstwa 

4,13 0,82 

odniesiony do kontekstu 

poprzez powiązanie z systemem celów umożliwia 
komunikowanie strategii w dół struktury 
komunikacyjnej oraz kontrolę przez wyższe 
szczeble, przez co użytkownicy mogą śledzić 
postępy w realizacji zadań 

4,08 0,91 

umożliwiający zrozumienie 
specyfiki przedsiębiorstwa 

KPI powinien opisywać, jak funkcjonuje zjawisko, 
które mierzy 

4,05 1,01 

umożliwiający reakcję 
KPI dostarcza na czas informacji, na podstawie 
których możliwa jest reakcja 

4,03 0,99 

stosowny 

aby właściwie odzwierciedlać zmienne warunki 
otoczenia, KPI powinien być okresowo oceniany 
(np. czy posiada znaczący wpływ, jest efektywny 
kosztowo i czy nie zdominował innych KPI) 

4,01 0,83 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania najbardziej istotne cechy KPI, pokrywają się w dużej 

mierze z koncepcją formułowania celów  SMART (proste, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w 

czasie). Poza tymi cechami cenione są też walory świadczące o użyteczności miernika, takie jak: trudny 

w manipulacji, stosowany przez zarządzających czy umożliwiający poprawę działania. Analiza 

potwierdziła również, że ważnych cech dobrze opisujących idealny KPI jest znacznie więcej. 

4.3.4.3. Badania nad rodzajami KPI 

Metoda badania 

Przesłanką podjęcia badań w tym zakresie był stwierdzenie sformułowane w literaturze, że 

nieumiejętność stworzenia dobrego, zbilansowanego zestawu KPI (De Waal, Hofste, Benthem, Bonnier 

i Ter Hedde, 2015) może wynikać z niewystarczającej klasyfikacji mierników. Dążąc do eliminacji tej 

podstawowej wady dokonano analizy 206 pozycji literatury przedmiotu zgodnie ze schematem 

przedstawionym na rysunku 2.    

Wyniki badania 

Do opisu istoty kluczowych mierników zebrano istniejące w literaturze klasyfikacje i ich różne formy. 

W ramach szczegółowej analizy przedstawiono 47 różnych klasyfikacji, które stanowią treść załączników 

1.1 i 1.4. Najbardziej istotny podział KPI ze względu na perspektywę chronologii mierzonych zdarzeń, 

pozwolił wyróżnić: 

1. Mierniki wiodące (wyprzedzające, KPI), tj. kluczowe mierniki dokonań, które mają znaczący wpływ 

na osiągnięcie celów w przyszłości. Mierniki wiodące są miarami aktywności (np. wiodącego 

procesu; Damiani, Gianini i Leida, 2015, s. 2347-2353) lub zadaniowymi, które są mierzone 
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zawczasu, aby wpływać na przyszłe wyniki. Mierzy się je dzisiaj, jeśli cele mają zostać osiągnięte 

jutro. Są mierzone nie tylko wcześnie, ale i często – aby umożliwić zmiany, które mogą wpłynąć na 

przewidywane wyniki (Enns, 2005). Mogą więc być używane do przewidywania przyszłych wyników 

(Yeung, Chan A.P.C., Chan D.W.M., Chiang i Yang, 2013, s. 705-716). Niektórzy autorzy dzielą tę 

grupę mierników na: 

− mierniki koncentrujące się na osiągnięciu celów (KGI, Key Goal Indicators) (Stantchev, Tamm i 

Petruch, 2013, s. 206-215) – stanowią miarę sukcesu i weryfikują go poprzez wskazanie, czy 

określony cel został osiągnięty (Smith, 2008; Samsonowa, Buxmann i Gerteis, 2009, s. 157–176; 

Zaherewati i in., 2011, s. 102–107; Hornungová i Milichovský, 2013, s. 345-352; Pham, Nguyen 

i Misra, 2013, s. 427-442);  

− kluczowe mierniki rezultatu (KRI) zawierają informacje na temat wielu działań, które zostały 

podjęte, i o tym, czy firma idzie w dobrym kierunku. KRI dostarczają takich informacji, które są 

przygotowane głównie dla zarządu (Smith, 2008; Samsonowa i in., 2009; Zaherewati i in., 2011; 

Hornungová i Milichovský, 2013; Pham i in., 2013);  

− kluczowe mierniki ukończenia (KCI) jako punkty kontrolne wskazują poziom wypełnienia 

zewnętrznych żądań w łańcuchu wartości. W ten sposób KCI mogą wskazywać na stopniowe 

wypełnianie ścieżki (w ramach realizowanego procesu, projektu bądź usługi) w kierunku 

generowania przychodów/wartości (lub innych miar wynikowych) (Kousiouris, 2014, s. 622-

628); 

2. Mierniki opóźnione (KPO), tj. kluczowe mierniki dokonań, które wyrażają wyniki poprzednich 

działań. Są one więc miarami historycznymi, które sprawdzają, czy udało się osiągnąć sukces. Często 

na mierniki opóźnione wpływają mierniki wyprzedzające. Zazwyczaj uważa się, że finansowe 

mierniki są opóźnione, gdyż prezentują, jak dobre wyniki osiągnęła firma (Enns, 2005). Z tego 

powodu są one często nazywane kluczowymi miernikami wyniku (KRIs, Key Results Indicators) 

(Parmenter, 2007, s. 32).  

W większości przypadków autorzy i praktycy używają KPI jako mierników wyprzedzających i 

opóźniających, nie rozróżniając ich (Lim i Zain Mohamed, 1999, s. 243–248). Jest to podstawą do 

identyfikowania dodatkowych grup mierników pośrednich jak perspektywiczne mierniki dokonań 

(Perceptive Performance Measures, PerM) (Radujković i in., 2010; Vukomanovic i in., 2010), czy miary 

diagnostyczne (Peng, Sun, Rose i Li, 2007, s. 33-42). 

Jak wykazano, ten klasyczny podział mierników może się zacierać w trakcie ich kaskadowania. W 

systemach niepodlegających agregacji pomiar dokonań jest budowany osobno dla każdego ośrodka 

odpowiedzialności czy zespołu. Osobne systemy KPI na różnych poziomach pomagają w realizacji 

odmiennych celów przez te jednostki (Mercer, 2009). Systemy takie są jednak bardziej skomplikowane i 
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mniej spójne. Powiązania pomiędzy poszczególnymi subsystemami można osiągnąć w stosunkowo łatwy 

sposób. Wskaźniki wyprzedające na wyższym poziomie często obrazują wyniki, jakie powinien osiągnąć 

niższy poziom. Dla przykładu, w przedsiębiorstwie produkcyjnym do oceny procesów logistycznych 

stosuje się często procentowy wskaźnik dostaw na czas (w stosunku do wszystkich zamówień klientów w 

danym czasie). Jest to miernik ogólny odpowiedni do zarządzania z punktu widzenia całej organizacji, 

gdzie będzie wskaźnikiem wyprzedzającym. W pomiarze poszczególnych centrów odpowiedzialności 

biorących udział w procesie logistycznym jest to jednak miernik opóźniony, bo prezentuje częściowe 

wyniki podjętych działań przez dane centrum odpowiedzialności.  

Opisane podejście do kaskadowania – oparte na selekcji kluczowych mierników dokonań – ma jedną 

niewątpliwą przewagę nad alternatywnym podejściem, jakim jest agregacja. Do głównych jego zalet 

można zaliczyć potencjał znacznego uproszczenia systemu pomiarowego, a także zmniejszenie 

obciążenia administracyjnego i kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu. Stosując takie 

podejście, można skupić się na jak największej liczbie kluczowych mierników efektywności bez 

konieczności wykonywania pomiarów wszystkich możliwych wskaźników. Ponadto podejście oparte na 

wyborze nie wymaga wzajemnej niezależności wskaźników podlegających procesowi selekcji (Podgórski, 

2015).  

4.3.4.4.  Cele, funkcje i zadania KPI 

Wyniki badań 

Istnieje szereg celów, jakie realizują kluczowe mierniki dokonań w organizacji (rys. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Dziewięć celów pomiarów dokonań 

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu 7 celów: M.W. Meyer  (2002). Rethinking 
performance management. Cambridge: Cambridge University Press, s. 31. 
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KPI umożliwiają w zarządzaniu organizacją: 

− spojrzenie w przód oraz wstecz, które odnosi się do dwóch rodzajów KPI – wyprzedzających i 

opóźnionych; pierwsze zapewniają właściwą realizację działań, a pośrednio obrazują potencjał 

przyszłych wyników; drugie służą ewaluacji dokonań; 

− spojrzenie w głąb – poprzez ciągły pomiar KPI umożliwia realizowanie badań przyczynowych w 

stosunku do określonych problemów; 

− kaskadowanie celów na niższe poziomy organizacyjne; 

− odzwierciedlenie wartości organizacyjnych; powiązanie celów i mierników nie może się odbyć 

z pominięciem wartości, jakie organizacja wyznaje oraz jakie akceptują poszczególni 

interesariusze; 

− raportowanie dokonań; 

− porównanie (w czasie, z planem i w przestrzeni), w celu wszechstronnej oceny pracy 

poszczególnych pracowników lub zespołów oraz centrów odpowiedzialności; 

− budowę systemów motywacyjnych skoncentrowana na motywowaniu i nagradzaniu; 

− uczenia się. 

Istotnym novum prezentowanego podejścia jest to, że powiązanie celów i mierników nie może się 

odbyć z pominięciem wartości, jakie organizacja wyznaje oraz jakie akceptują poszczególni 

interesariusze. Przypisanie nie tylko celów, ale także wyznawanych wartości do poszczególnych 

mierników umożliwia z jednej strony realizację celów przy akceptacji interesariuszy zewnętrznych 

(dostawców, odbiorców i finalnych klientów, właścicieli, społeczności lokalnej), a z drugiej większe 

zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych (pracowników), którzy w realizowanym celu dostrzegają 

wyższe wartości, a nie tylko dążenia i ambicje decydentów. 

Zidentyfikowane funkcje kluczowych mierników dokonań to (Neely 1998, s. 47-64): 

− sprawdzenie pozycji, 

− komunikacja pozycji, 

− potwierdzenie priorytetów, 

− zwiększenie postępu. 

A. Neely (1998, s. 47-64) sprowadził powyższe funkcje do dwóch głównych, czyli: określenie 

obecnej pozycji podmiotu oraz wywarcie nacisku na pracownika w celu zwiększenia postępu. 

Zadania mierników koncentrują się na odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego warto mierzyć?” 

Przykładowe odpowiedzi to: aby ustalić pozycję, monitorować postęp, ustalić priorytety itp. 
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4.3.4.5.  Badania nad wadami i zaletami kluczowych mierników dokonań 

Metoda badania 

Przesłanką do prowadzenia działań było przeciętne zadowolenie z KPI (TDWI Best Practices Report, 

2009), a z całego systemu zarządzania dokonaniami raczej satysfakcjonujące (Marr, 2012). Jedynie 45% 

przedstawicieli firm rumuńskich zauważa, że ich oczekiwania dotyczące wykorzystania KPI zostały 

spełnione (Russian Practic Introduction of KPI, 2008). Podobnie oceniane były systemy pomiaru dokonań 

w badaniach polskich (Por. Niemiec (red.), 2016).  

Podstawą badania był systematyczny przegląd literatury, którego przebieg był zbliżony do 

zaprezentowanego na rysunku 2. Wady i zalety oceniono na podstawie 43 różnych studiów przypadku i 

badań nad wdrażaniem systemów opartych na KPI. Badania zostały dokonane z zastosowaniem 

oprogramowania MAXQDA. Metoda badania została przedstawiona na rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Metoda badania nad zaletami i wadami zastosowania kluczowych mierników dokonań 

Źródło: opracowanie własne. 

Badania ograniczono do studiów przypadku i kluczowych badań nad wdrażaniem systemów 

opartych na KPI. W literaturze istnieje szereg opinii na temat kluczowych mierników dokonań, jednak nie 

wszystkie z nich zostały sprawdzone w praktyce. Część z opinii jest jedynie postulatem marketingowym 

firm doradczych i oferujących dedykowane oprogramowanie. 
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tworzenie subsystemu zarządzania, kontrola strategiczna, sama strategia, dokonania i efekty 

towarzyszące stosowaniu KPI, pomiar dokonań, pracownicy i kultura organizacyjna, komunikacja, 

raportowanie dokonań.  

Po pierwsze KPI: pozwalają na delegowanie uprawnień (Deberdieva, 2015), szybką realizację 
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Dewick, Courtney i Gee, 2014, s. 782-806),  przynoszą najwięcej korzyści w zakresie realizacji strategii, 

umożliwiają przewidywanie ryzyka – dzięki połączeniu zarządzania ryzykiem i zarządzania strategicznego 

(Stan i in., 2012, s. 585-590), odzwierciedlają stopień ukończenia określonych zadań (Deberdieva, 2015), 

a w produkcji – ograniczenie przestojów produkcyjnych (Stan i in., 2012).  

Istnieje również wiele zalet KPI w odniesieniu do dokonań i wyników ich stosowania. Usprawnienia 

dotyczą przede wszystkim samego procesu decyzyjnego, w ramach którego następuje uproszczenie 

procedur podejmowania decyzji (Gunasekaran, Patel i Tirtiroglu, 2001, s. 71-87). Kluczowe mierniki 

dokonań zwiększają też samą decyzyjność: pomagają wyższej kadrze kierowniczej skupić uwagę na 

ukierunkowanych ulepszeniach (Rigby i in., 2014), podejmować ważne decyzje strategiczne (Davis i 

Albright, 2004, s. 135-153), opracować strategię naprawy (Kincaid, 1994, s. 17-20) czy – w odniesieniu do 

regularnego zarządzania dokonaniami – podejmować decyzje strategiczne w celu realizacji dokonań 

(Lebas, 1995, s. 23-35). Skutkuje to nie tylko realizowaniem celów strategicznych, długoterminowych, ale 

także codziennych celów krótkoterminowych (Rigby i in., 2014), pozwalających osiągnąć te pośrednie 

zarówno na poziomie hierarchii zarządzania, jak i łańcucha produkcyjnego i technologicznego we 

wszystkich wymiarach biznesowych firmy (Deberdieva, 2015).  

Pozostałe zalety stosowania KPI w odniesieniu do dokonań polegały na: usprawnieniu przepływu 

materiału, informacji i gotówki (Gunasekaran i in., 2001), optymalizacji siły roboczej (Stan i in., 2012), 

identyfikacji kosztów, które można wyeliminować (Stan i in., 2012), a w efekcie podniesieniu 

efektywności kosztowej (Deberdieva, 2015), skutecznym wykonywaniu procesów (Brocke i in., 2014), 

wyeliminowaniu działań nieprzynoszących wartości dodanej (Gunasekaran i in., 2001), poprawie czasu 

reakcji na zmiany rynkowe (Stan i in., 2012), rentowności (Stan i in., 2012), przyszłych przepływów 

pieniężnych i zwiększenia kapitalizacji (Stan i in., 2012).  

Dokonania związane z zastosowaniem metodologii KPI dotyczą także zwiększenia elastyczności 

prowadzonej działalności (np. pod kątem zawieranych umów) (Stan i in., 2012) oraz zrównoważenia 

rozwoju (Deberdieva, 2015). 

Zastosowanie KPI ma też wiele zalet związanych z samym pomiarem działań, które wcześniej nie 

były analizowane, a więc nie były mierzone, oceniane ani rekomendowane do usprawnienia. KPI 

umożliwiają identyfikację zapotrzebowania na danego rodzaju zasób (Rigby i in., 2014) czy tworzenie 

obrazu rynku (Stan i in., 2012).  

Problemem w zakresie kluczowych mierników dokonań jest też problem porównań: w czasie, z 

planem i w przestrzeni. Porównanie w czasie to patrzenie w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, aby 

podejmować decyzje strategiczne (Lebas, 1995). Dzięki KPI można w opłacalny sposób (Brocke, 2014) 

zidentyfikować i przewidzieć szanse, a więc nowe możliwości podmiotu (Stan i in., 2012) oraz dokonać 

analiz ad hoc scenariuszy prognoz na potrzeby podejmowania decyzji (Stan i in., 2012).  
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Porównanie KPI z planem lub – ogólniej – z przypisaną wartością docelową umożliwia 

monitorowanie dokonań w organizacji (Rigby i in., 2014).  

Kluczowe mierniki dokonań można wykorzystać do rzetelnych porównań w przestrzeni, w ramach 

organizacji i pomiędzy nimi. Mierniki dokonań są podstawową wspólnej platformy do porównywania 

(działalności różnych jednostek czy organizacji), w ramach której można uzyskać poprawę (efektywności) 

dla każdego miernika (Ho, Chan W.E., Wong i Chan M., 2000, s. 545-555).  

Zalety KPI w sferze pracowników dotyczą z jednej strony rozliczania efektów ich pracy, a z drugiej 

motywowania. Rozliczanie pracy za pośrednictwem kokpitów i raportów KPI obrazuje zarówno 

dokonania pracowników, jak i związane z tym wydatki (Stan i in., 2012). W takich okolicznościach 

nagradzanie za pracę wiąże się z bardziej obiektywną oceną (pracy) pracownika (Hamouda, 2013, s. 763-

780) i jest zgodne z poczuciem sprawiedliwości (Hamouda, 2013).  

Kluczowe mierniki dokonań można zintegrować z systemem motywacyjnym (Deberdieva, 2015). 

Dzięki temu zaobserwowano zmniejszenie niechęci pracowników do wykonywania pewnego rodzaju 

czynności w obrębie realizowanych procesów organizacyjnych (Hamouda, 2013) oraz zwrócono ich 

uwagę na jakość wykonywanej przez nich pracy (Hamouda, 2013). Co więcej, wszyscy pracownicy 

rozważają i komunikują cele firmy (Hamouda, 2013). 

Istnieje też szereg zalet KPI związanych ze zmianami w kulturze organizacyjnej. Najbardziej oczywiste 

wynikają z zastosowania metodologii mierników dokonań do celowego wprowadzania zmian w kulturze 

organizacyjnej poprzez wprowadzenie procedur postępowania, standardów pracy czy innych usprawnień 

(Rigby i in., 2014). Jednakże kultura organizacyjna zmienia się także ze względu na sam system. Po 

wdrożeniu systemów opartych na KPI zauważono, że pracownicy zainteresowali się problemem dokonań 

i sposobem ich obliczenia (Hamouda, 2013). Wcześniej tymi elementami zainteresowana była jedynie 

kadra zarządzająca (Hamouda, 2013). Potencjał KPI w tym względzie nie wydaje się być jednak w pełni 

wykorzystany. 

Zalety KPI dotyczące poprawy komunikacji można podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich wynika z 

tego, że każdy KPI powinien być przypisany do właściciela. Wymaga to zidentyfikowania osoby 

odpowiedzialnej za dane działanie, proces lub wynik (Stan i in., 2012), a więc przekłada się na większą 

przejrzystość systemu i usprawnia komunikację. Możliwe staje się jednoczesne monitorowanie wielu 

powiązanych osób (Stan i in., 2012) oraz prezentacja schematu interakcji, który zapewnia komunikację 

pomiędzy jednostkami (Deberdieva, 2015).  

Druga grupa zalet wynika z intensyfikacji interakcji z interesariuszami. Zaobserwowano, że 

zastosowanie kluczowych mierników dokonań pobudziło większe zaangażowanie ze strony interesariuszy 

(Rigby i in., 2015), a w szczególności podmiotów wchodzących w skład łańcucha dostaw (Baldwin i Camm, 

2000): dostawców (Stan i in., 2012) oraz klientów (Baldwin i Camm, 2000). Umożliwiło także ocenę i 

zarządzanie portfelem klientów oraz dostawców (Stan i in., 2012).  
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Trzecia grupa zalet dotyczy komunikacji celów (Hamouda, 2013) i delegowania uprawnień 

(Deberdieva, 2015).  

Raportowanie to także komunikacja dokonań. Dzięki kluczowym miernikom dokonań usprawniono 

ich raportowanie (Hamouda, 2013). System KPI umożliwia dostarczanie informacji zwrotnej w 

odpowiednim czasie (Deberdieva, 2015), a także ocenę wkładu każdej jednostki w osiąganie ogólnych 

celów (Deberdieva, 2015).  

W trakcie badań zidentyfikowano ostatecznie 44 wady, które zostały podzielone na 4 klasy dziedzin:  

1) metodyka pomiaru, 

2) informacja zawarta w KPI, 

3) system zarządzania dokonaniami, w którym zastosowano KPI, 

4) pracownicy. 

Wady pierwszej klasy wynikają głównie z faktu, że nie zawsze stosuje się systematyczną i skuteczną 

metodykę przy definiowaniu KPI (Lavazza, Frumento i Mazza, 2015, s. 228-249). Jest to bardzo istotny 

problem, ponieważ dobrze udokumentowane systemy pomiaru dokonań, jak strategiczna karta 

wyników, odchodzą powoli do lamusa, natomiast zarządzanie oparte na kluczowych miernikach dokonań 

do tego momentu nie doczekało się jeszcze na tyle kompleksowych opracowań, aby upowszechnić 

„skuteczną metodykę”. Same KPI są definiowane w raczej ogólny i nieprecyzyjny sposób (Lavazza i in., 

2015). W efekcie prezentują one kierownikom niewystarczająco jasny lub precyzyjny obraz obszaru 

objętego pomiarem (Oliver, 1991; Rautiainen, Urquía-Grande i Muñoz-Colomina, 2015), a istotne 

zależności nie zostają zidentyfikowane.  

Wadliwy jest także wybór i selekcja mierników (Oliver, 1991; Szabo i Sidor, 2014; Podgórski, 2015; 

Rautiainen i in., 2015). Przyczynia się to do zbyt dużej lub zbyt małej liczby kluczowych mierników 

dokonań (Szabo i Sidor, 2014). Niektórzy tłumaczą problemy z selekcją mierników brakiem dobrych KPI 

(Rautiainen i in., 2015). Brakuje mierników najlepszych z najlepszych, wszystkie dostępne mierniki 

dokonań są drugorzędnej wartości (Meyer, 2002). Czy jest to prawda czy jedynie próba usprawiedliwienia 

braku swojej skuteczności? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Część miar stosowanych 

w praktyce – istotnie – ma przestarzały charakter (Payne, 2001). Inne natomiast opracowane zostały na 

potrzeby indywidualnych podmiotów, ale przez to nie nadają się do porównań, ponieważ brakuje punktu 

odniesienia (Radujković i in., 2010). Jest też z kolei grupa mierników, która ciągle pozostaje 

niewiarygodna (Hronec, 1996, s. 157).  

Kolejnym źródłem problemów jest klasyfikacja mierników i ich standaryzacja. Jest to szczególnie 

istotne w przypadku mierników wyprzedzających, które powinny dominować w systemie pomiaru i 

zarządzania dokonaniami. Identyfikacja mierników wyprzedzających jest trudnym procesem (Reh, 2017). 

Jak wskazują badania, 72% ankietowanych praktyków z sektora budowlanego wciąż nie rozumiało 

rozróżnienia między wskaźnikami wiodącymi, opóźnionymi i percepcyjnymi (Radujković i in., 2010).  
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W kwestii wad metodycznych należy się odnieść do problemu fundamentalnego – mianowicie do 

tego, że miary dokonań nie są konieczne do wykonania zadania (Hronec, 1996).  

Istnieje grupa wad kluczowych mierników dokonań związanych z informacjami, jakich dostarczają. 

Najczęstszym zarzutem jest to, że KPI łatwo się mogą zmienić w TMI (= too much information), czyli 

przynosić zbyt wiele informacji (Harrison, 2007). Dzieje się tak w sytuacji, gdy są one zbyt liczne (Ittner i 

Larcker, 2003; Woodhouse, 2004; Harrison, 2007), a wiele z nich nie jest „kluczowych” (De Waal i in, 

2015). Wówczas mierniki stanowią problem sam w sobie (Woodhouse, 2004). Zarządzanie jest 

przeciążone informacjami nieistotnymi (Szabo i Sidor, 2014), trudnymi w analizie (Woodhouse, 2004), 

przez co dają mętny obraz organizacji (Ittner i Larcker, 2003). 

Brak „kluczowych” mierników wśród KPI nie jest tylko problemem ich nadmiaru. Mierniki uznane za 

ważne w jednym obszarze mogą nie mieć takiego waloru w innych obszarach (Meyer, 2002; Reh, 2017).  

W przypadku zbyt rygorystycznej selekcji może wystąpić problem zbyt małej liczby mierników (Szabo 

i Sidor, 2014). W efekcie informacja prezentowana kierownikom jest niewystarczająco precyzyjna, a 

obraz znów niejasny (Podgórski, 2015). 

Problemy informacyjne KPI wiążą się także z niską jakością danych do ich wyliczeń (Rautiainen i in., 

2015) i z błędami lub niedoskonałościami pomiaru (Ittner i Larcker, 2003; Reh, 2017). Dane do obliczeń 

KPI będą bardziej wiarygodne, jeśli osoba zbierająca je zrozumie cel działania, odpowiednio zgromadzi 

dane i osiągnie swoje własne cele (Woodhouse, 2004). 

Opóźnienie czasowe między działaniem a wynikami monitorowania również może ograniczać 

walory informacyjne KPI (Woodhouse, 2004). 

Na wartości informacyjnej kluczowych mierników dokonań negatywnie odbijają się także: brak 

uwzględniania skutków niepewności (Beamon, 1999, s. 275-292), ograniczona perspektywiczność 

mierników (Bullinger, Kuhner i van Hoff, 2002), nieuwzględnianie potrzeb klienta (Holmberg, 2000) oraz 

trudna do przewidzenia stabilność miernika (Meyer, 2002). W konsekwencji pojawia się trudność w 

odróżnianiu dobrych i złych wyników (Meyer, 2002).  

System zarządzania dokonaniami, w którym zastosowano kluczowe mierniki dokonań, często 

naznaczony jest wadami wynikającymi z przyjętego zestawu KPI. Organizacje mają problem ze 

stworzeniem dobrego, zbilansowanego zestawu KPI (De Waal i in., 2015). Często brakuje równowagi 

pomiędzy miernikami finansowymi a niefinansowymi (Beamon, 1999; Holmberg, 2000; Gunasekaran i 

in., 2001; Bullinger i in., 2002; De Waal i in., 2015; Reh, 2017) oraz strategicznymi, taktycznymi i 

operacyjnymi (Gunasekaran i in., 2001). Struktura KPI nie zawsze jest jasna (De Waal i in., 2015), co jest 

związane z brakiem identyfikacji lub opisu wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy KPI. (Maté, Trujillo 

i Mylopoulos, 2012; Szabo i Sidor, 2014). Wskutek braku spójności pomiędzy stosowanymi KPI następuje 

rozdźwięk pomiędzy bieżącymi działaniami pracowników a realizowaną strategią (De Waal i in., 2015).  



28 
 

Problemy ze zbilansowaniem zestawu mierników mogą wynikać z charakteru budowanego systemu. 

Nacisk na logikę finansową może prowadzić do wyboru i wykorzystywania kluczowych mierników 

dokonań w odniesieniu do kosztów i budżetów, a nacisk na logikę administracyjną – głównie jako 

narzędzia legitymizacji władzy (Rautiainen i Järvenpää, 2012; Rautiainen i in., 2015). 

W ramach systemu zauważono wady wynikające z rozbieżności pomiędzy: 

− działaniami a celami lub realizowaną strategią (brak powiązania ze strategią) (Beamon, 1999; 

Holmberg, 2000; Bullinger i in., 2002; Ittner i Larcker, 2003; Morgan, 2004; Kaplan i Norton, 2006; 

De Waal i in., 2015); 

− KPI a misją organizacji (Kaplan i Norton, 2006); 

− miarą a mierzoną aktywnością (Ittner i Larcker, 2003); 

− miernikiem a skutecznością i efektywnością organizacji (Bullinger i in., 2002).  

Przyczynami tych rozbieżności może być – jak już wspomniano – źle zbilansowany zestaw KPI. Inna 

przyczyna wynika z opóźnień pomiędzy tworzeniem systemu a jego użytkowaniem. KPI są zwykle 

określane bardzo wcześnie w życiu projektu (strategii) – gdy znane są nieliczne szczegóły dotyczące 

projektu (założenia strategii) (Lavazza i in., 2015). 

Inną przyczyną rozbieżności może być różnorodność mierników i brak mierników niefinansowych 

przenikających całą organizację (Meyer, 2002).  

Rozbieżności powodują unikanie podejmowania ryzyka, działania zachowawcze czy wręcz 

zmniejszony zakres działań (Lapsley, 2008; 2009; Podgórski, 2015; Rautiainen i in., 2015).  

W niektórych przypadkach zauważono brak ciągłego doskonalenia (Broderick, Garry i Beasley, 

2010). W ekstremalnych przypadkach pomiary dokonań są raczej hamujące dokonania lub związane z 

krytyką niż wywołujące poprawę (Hronec, 1996, s. 157).  

Rozbieżności w celach i KPI skutkują także brakiem synchronizacji działań (Sandoval, Ehijo, Casals i 

Estevez, 2015), która może prowadzić do problemu suboptymalizacji (Smith, 1995, s. 277-310). Jeśli 

strategia firmy i jej główne cele nie są jasne, mierniki w pomiarze dokonań koncentrują się głównie na 

wynikach finansowych (Reh, 2017).  

Dużo wad przypisywanych miernikom wynika z błędnej strategii, nieprawidłowych standardów i 

celów (Ittner i Larcker, 2003; Collier, 2006). Zarządzanie przy źle dobranych miarach i prawidłowych 

celach może być jednak bardziej niebezpieczne niż zarządzanie z wykorzystaniem obiektywnych 

mierników złych celów (Collier, 2006; Eckerson, 2006). 

Wady KPI są szczególnie widoczne z perspektywy pracowników. Mogą powodować ich opór przed 

stosowaniem KPI. Część pracowników uważa, że pomiar dokonań jest zbyt trudny, co może skutkować 

postawą oportunizmu (Lapsley, 2008, 2009; Rautiainen i in., 2015). Jest to szczególnie widoczne przy 

nadmiernej liczbie mierników, która utrudnia pracę (Woodhouse, 2004). Nadmiar mierników jest często 
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efektem „entuzjazmu dla KPI” (Hronec, 1996), zwanego także „obsesją pomiaru” (Smith, 1995). 

Powoduje skupienie uwagi na miernikach celów, a nie na celach (Sandoval i in., 2015).  

Osobną grupą są wady związane z manipulowaniem miernikami dokonań w celu pozornego 

osiągnięcia celu opisanego miernikiem lub indywidualnych korzyści (Oliver, 1991; Smith, 1995; Carmona 

i Grönlund, 2003; Rautiainen i in., 2015). 

Tendencje do manipulacji występują zwłaszcza wtedy, gdy wartości docelowe i krytyczne są 

wygórowane (Szabo i Sidor, 2014). Próby takie mogą wystąpić również wtedy, gdy wymogi systemu nie 

są zgodne z wymogami stawianymi pracownikom (Northcott i Llewellyn, 2003, s. 51-66; Rautiainen i in, 

2015). Brakuje wówczas równowagi na linii decydenci – interesariusze wewnętrzni. 

Zauważono również brak zaangażowania pracowników w rozwiązywanie problemów oraz w 

pozostałe działania nieobjęte pomiarem. W efekcie uwaga pracowników jest skupiona na byciu 

efektywnymi, a nie skutecznymi (Sandoval i in., 2015). 

W przypadkach pomiaru dokonań w jednostkach sektora publicznego KPI mogą prowadzić do 

nasilenia pracy administracyjnej, a jednocześnie odwracać uwagę organizacyjną od procesów 

operacyjnych (Olson, Humphrey i Guthrie, 2001). 

Zauważono także, że menedżerowie mają problemy ze zrozumieniem mierników, które nie 

pochodzą z ich obszaru funkcjonalnego (Brewer i Speh, 2001, s. 48-56).  

Ostatnia grupa wad dotyczy rozliczania działalności pracowników. Nagradzanie ludzi pod względem 

dokonań przy wielu płaszczyznach pomiaru staje się wyjątkowo trudne. Problematyczne jest już 

wynagradzanie za pojedynczy wynik; płacenie za wiele dokonań niesie jeszcze więcej problemów. Chodzi 

tu m.in. o łączenie różnych mierników w ogólną ocenę pracy, a co za tym idzie – o nagradzanie. 

Pracownicy będą podejmować próby manipulacji miernikiem w celu osiągnięcia dodatkowych korzyści. 

Jeżeli nagroda nie jest bezpośrednio powiązana z miernikiem KPI, pracownicy często nie zrozumieją 

związku mierzonych efektów pracy z ich wynagrodzeniem (Meyer, 2002).  

W skrajnych przypadkach KPI wzbudzają w ludziach strach (Clifton, 2012) i uprzedzenia (Smith, 

1995). 

4.3.4.6. Badania nad opisem charakterystyk KPI 

Metoda badania 

Synteza charakterystyk KPI została opracowane zgodnie z regułami systematycznego przeglądu 

literatury i obejmowała czynności przedstawione na rysunku 2. Wyniki badania oparto na 30 pozycjach 

literaturowych. Przesłanką podjęcia badań była chęć dostosowania ontologii KPI do koncepcji 

zarządzania dokonaniami bazującej na teorii równowagi funkcjonalnej. 
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Ontologia to formalna reprezentacja pewnej dziedziny wiedzy, na którą składa się zapis zbiorów 

pojęć (ang. concept) i relacji między nimi (Czarnecki, 2006, s. 83-94). Na potrzeby ontologii KPI określa 

się parametry, które opisują kluczowy miernik dokonań, jego istotę, własności, przyczyny i skutki jego 

zmian itp. W literaturze przedmiotu parametry opisujące kluczowy miernik dokonań nie pokrywają się 

(Agostino, Arena, Azzone, Dal Molin i Masella, 2012; Ferreira, Shamsuzzoha, Toscano i Cunha, 2012; 

Vishwasrao i Sabri, 2015). Ustalenie parametrów charakteryzujących miernik ma nie tylko znaczenie 

naukowe, ale także utylitarne. Każda charakterystyka dzieli zbiór danych na kolejne wymiary. W 

informatyce określenie ontologii KPI jest istotne z punktu widzenia konstrukcji kostek OLAP oraz całego 

systemu informatycznego wspierającego zarządzanie dokonaniami. 

Wyniki badania 

Każdy miernik został opisywany szeregiem charakterystyk, które przedstawiono tabeli 4 
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Tabela 4. Synteza charakterystyk KPI 

Obszar Charakterystyka Opis 
U

m
ie

js
co

w
ie

n
ie

 w
 

st
ra

te
gi

i 

Cel, cel szczegółowy, 
perspektywa, kluczowy 
czynnik sukcesu, proces [1, 
8, 16, 28, 30] 

Każdy miernik dokonań ma swoje miejsce w systemie 
pomiaru. Zazwyczaj jest przypisany do odpowiedniego celu i 
celu szczegółowego (Drucker, 1954) bądź perspektywy 
pomiaru (Kaplan i Norton, 2001, s. 146-148) kluczowego 
czynnika sukcesu (Niemiec, 2016). 

st
ru

kt
u

rz
e

 

Proces [18], jednostka Miernik jest przypisany do procesu (Ortega, 2012). 

Kto?  
Osoba odpowiedzialna  
[8, 19, 21, 26, 27, 28] 

Te trzy parametry łączą KPI ze strukturą organizacyjną. 
Osoba odpowiedzialna reprezentuje stanowisko, dział lub 
organizację, której zadaniem jest mierzenie KPI. 
Poinformowany reprezentuje osobę, jednostkę 
funkcjonalną, departament lub organizację, które są w jakiś 
sposób zainteresowane KPI. Wreszcie właściciel może być 
zdefiniowany jako interesariusz w przedsiębiorstwie, który 
jest odpowiedzialny za dokonania zdefiniowane przez KPI 
(Cardoso, 2013). Przypisanie właściciela tworzy klimat 
odpowiedzialności za wyniki. Podstawą idei 
odpowiedzialności jest ustanowienie właścicieli dla każdego 
KPI (Niven, 2006, s. 162-164). 

Kto o tym wie?  
Osoby poinformowane  
[8, 18, 19, 21, 26, 27] 

Komu?  
Właścicielowi  
[8, 18, 19, 21, 26, 27, 28] 

ku
lt

u
rz

e
 Wartości, jakimi należy się 

kierować, wzorce 
zachowań lub procedury i 
normy etyczne 

Kryterium wprowadzone przez autora. 

d
zi

ał
an

ia
ch

 

Opis [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 27, 28, 30]  

Opis wskaźnika uzupełnia nazwę. Ponieważ wskaźniki muszą 
być zrozumiałe, opis powinien m.in. przedstawiać 
rozumienie wskaźnika, tłumaczyć nazwę i sens (Niemiec, 
2016), powinien nawiązywać do kontekstu strategicznego – 
tłumaczyć, jak to, co jest mierzone, wpływa na strategię i 
jest powiązanie z realizowanymi działaniami, oraz powinien 
identyfikować interesariuszy, którzy są zaangażowani w 
zjawiska charakteryzowane przez miernik, jak również 
ewentualne interakcje z nimi w ramach innych działań i KPI 
(Ortega, 2012; Frank, Heise, Kattenstroth i Schauer, 2008; 
Cardoso, 2013). 

Zadania, inicjatywy, 
konkretna strategia 
działania [14, 28] 

Dotyczy spodziewanych działań i inicjatyw, jakie należy 
podjąć, oraz ich spodziewanych efektów (Kaplan i Norton, 
2001, s. 215). 

Inne mierniki [30] Kierownictwo może również ujawnić inne mierniki dokonań, 
które są wykorzystywane do monitorowania trendów i 
czynników szerszego kontekstu. 
Jeżeli kierownictwo nie uzna ich za KPI lub nie są pod 
kontrolą jednostki, poziom informacji o każdym z nich 
będzie ogólnie niższy niż w przypadku kluczowego miernika 
dokonań (Niemiec, 2016; Matthes, Monahov, Schneider i 
Schulz, 2012; Momm,  Malec i Abeck, 2007; Popova i 
Sharpanskykh, 2010; Ortega, 2012; Cardoso, 2013) 
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Kod miernika [2, 5, 8, 12, 
16, 27, 28] 

W zarządzaniu stosowanie skrótów jest powszechną 
praktyką (Bauer, 2004). 

Nazwa [2,3,4,5,6,7,8, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 
30] 

Nazwa wskaźnika powinna być prosta i odzwierciedlająca 
istotę problemu, a także sugerująca sposób obliczania KPI. 
Bardzo ważna jest poprawność językowa oraz ujednolicenie 
terminologii (Frank, Heise, Kattenstroth i Schauer, 2008; 
Ortega, 2012; Niemiec, 2016). 

Wartość bieżąca [4, 8, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 28, 29] 

Po wdrożeniu można obliczyć wartość bieżącą dla wskaźnika 
KPI. Aktualna wartość przedstawia wartość wskaźnika 
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mierzoną w bieżącym czasie i obliczaną na podstawie 
informacji (Kaplan i Norton, 2001; Matthes, Monahov, 
Schneider i Schulz, 2012). 

Baza porównań 
(benchmark), trend [29, 
30] 

Dane dotyczące dokonań porównują rzeczywiste wartości z 
pewnymi poziomami odniesienia lub poziomem 
bazowym. Najbardziej popularnym benchmarkiem jest 
wynik z analogicznego okresu ubiegłego roku. Bazą może 
być również liczba arbitralna, taka jak liczba budżetowa lub 
prognozowana. Bazą mogą być też dokonania lidera branży. 
Mierniki mogą mieć wiele punktów odniesienia, co często 
ma miejsce w przypadku liczb finansowych (Eckerson, 2010, 
s. 203). 

Wartość docelowa  
[8, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30] 

Wartości kluczowe i docelowe tłumaczy koncepcja celów 
prostych, złożonych i niestandardowych.  Cel prosty służy 
do określenia dolnej granicy i/lub wartości krytycznej 
zakresu, w którym powinna się mieścić wartość KPI. Cele 
złożone umożliwiają definicję kilku wartości docelowych lub 
zakresów w przypadkach,  
w których wartość KPI jest dyskretna. Cele niestandardowe 
prezentują założenia, ograniczenia i wielkości progowe dla 
realizacji celu. Odnoszą się do okoliczności, w których cel 
jest realizowany (Ortega, 2012). 
K. Bauer (2005) zaproponował też koncepcję bazującą na 
odchyleniach standardowych (σ) miernika: 3 * σ określa 
granice kontroli miernika, 2* σ – limity dolne i górne, w 
których miernik powinien się znajdować, natomiast 
migracja miernika w granicach σ nie powinna skutkować 
ostrzeżeniami. System K. Bauera wydaje się jednak mieć 
sens jedynie przy miernikach o rozkładzie normalnym. 

Wartość krytyczna / 
wielkości progowe [8, 19, 
21, 22, 23, 26, 29] 
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Klasyfikacja miernika  
[8, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 
30] 

Można tu określić charakter czy rodzinę, do której miernik 
należy, oraz sklasyfikować go według kryteriów przyjętych 
dla KPI (Bauer, 2004). Formą wizualizacji klasyfikacji może 
być drzewo kluczowych mierników dokonań. Obrazuje ono 
strukturę zestawu KPI poprzez organizowanie ich w 
indywidualnych, technicznie powiązanych grupach 
kluczowych mierników dokonań (np. jakość, koszt, czas i 
grupowania zorientowane na aloproces). Możliwe jest także 
przypisanie KPI do kilku drzew, zgodnie z grupą docelową 
(Kronz, 2006). Klasyfikacja często dzieli KPI według 
segmentów działania lub jednostek organizacyjnych 
(PricewaterhouseCoopers, 2007). 

Skala, jednostka pomiaru  
[8, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28] 

Jednostki pomiaru są istotne zwłaszcza z punktu widzenia 
organizacji transnarodowych (np. USA i kilka drobnych 
krajów nie przyjęło jednostek miary Système international 
d'unités) (Momm,  Malec i Abeck, 2007; Popova i 
Sharpanskykh, 2010; Ortega, 2012; Cardoso, 2013). 

Formuła miernika  
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 30] 

Atrybut pomiaru określa, w jaki sposób obliczane są 
wartości KPI .  
Z metodologicznego punktu widzenia jeden określony 
wskaźnik KPI może być mierzony na szereg sposobów 
(Cardoso, 2013). Istotna jest więc formuła miernika oraz 
charakterystyka danych do obliczeń (Niemiec, 2016; 
Matthes, Monahov, Schneider i Schulz, 2012; Momm,  
Malec i Abeck, 2007; Popova i Sharpanskykh, 2010; Ortega, 
2012; Cardoso, 2013).  

Źródło [3, 4, 8, 16, 22, 27, 
28, 30] 

Prezentuje wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych do 
obliczania kluczowych mierników dokonań. Charakterystyka 
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źródeł może obejmować systemy informacyjne, z których 
pochodzą dane, daty ich wprowadzenia, jakość  i rzetelność 
danych oraz pożądany kierunek zmian (Pourshahid,  Chen  
D.,  Amyot,  Weiss  i  Forster, 2007). Jeśli dane są 
generowane automatycznie z systemu źródłowego i można 
je łatwo wykryć, jakość można uznać za „wysoką”. Jeżeli 
dane są wprowadzane przez człowieka i pochodzą z różnych 
systemów, ich jakość jest raczej „niska” (Niven, 2006, s. 
162-164). Kluczowe mierniki dokonań często opierają się na 
danych z wielu punktów pomiarowych. Do opisania źródła 
danych w dokumentacji stosuje się w praktyce diagramy 
alokacji wskaźnika KPI, które obrazują za pomocą diagramu: 
proces, punkty pomiarowe w ramach procesu, rekordy 
danych do obliczeń KPI (Kronz, 2006).  

Model informacyjny  
[4, 16, 27, 30] 

Opisuje dane, ich relacje i minimalne właściwości 
wymagane od nich jako od danych wejściowych do 
obliczenia KPI. Model informacyjny uszczegóławia formułę 
miernika o informacje niezbędne do jego prawidłowego 
obliczenia. Może też zawierać opis sposobu dostarczania 
informacji do odbiorcy. 
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Częstość pomiaru [8, 19, 
21, 26, 27, 28] 

Jak często następuje pomiar (w czasie rzeczywistym, co 
godzinę, codziennie, tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie) 
(Cardoso, 2013; Bauer, 2004). 

Data wprowadzenia 
danych [27] 

Obejmuje datę pozyskania danych do obliczenia KPI. 

Czas obowiązywania 
miernika [27, 29] 

Obejmuje zakres czasu, w którym dany miernik obowiązuje. 
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working conference. Berlin Heidelberg: Springer. 
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Unternehmensarchitekturen. Univ., Diss.-St. Gallen, s. 31. 
[3] Murer S., Bonati B. i Furrer F.J. (2010). Managed Evolution: A Strategy for Very Large Information 
Systems. Berlin: Springer. 
[4] Frank U., Heise D., Kattenstroth H. i Schauer H. (2008). Designing and Utilising Business Indicator Systems 
within Enterprise Models – Outline of a Method. Modellierung betrieblicher Informationssysteme (MobIS 
2008), s. 89-105. 
[5] Gringel P. (2009). Metriken zur Bewertung von Anwendungslandschaften. Oldenburg: Universität 
Oldenburg. 
[6] Caputo E., Corallo A., Damiani E., Passiante G. (2010). KPI modeling in MDA perspective. Lecture Notes in 
Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in 
Bioinformatics), 6428, s. 384-393. 
[7] Parmenter D. (2007, 2009, 2010). Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using 
Winning KPIs. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. 
[8] Bauer K. (2005, maj). KPIs: Avoiding the Treshold McGuffins, Part 2. DM Review, s. 8, 67. 
[9] ITGI. CobiT 4.1. (2009). Technical report, IT Governance Institute. Rolling Meadows, IL, USA. 
[10] Office of Government Commerce (OGC) (2000). ITIL – Service Delivery. IT Infrastructure Library (ITIL). 
The Stationery Office, Norwich, UK. 
[11] Siegwart H., Reinecke S. i Sander S. (2010). Kennzahlen für die Unternehmungsführung. Berlin: Haupt. 
[12] Kuetz M. (2010). Kennzahlen in der IT. Werkzeuge für Controlling und Management, Heidelberg: DPunkt 
Verlag. 
[13] Keuntje J.H., Matthes F., Buckl S. i Schweda C.M. (2010). Eam-werkzeuge. W: Keuntje J. H., Barkow R. 
(red.). Enterprise Architecture Management in der Praxis – Wandel, Komplexität und IT-Kosten im 
Unternehmen beherrschen. Düsseldorf: Symposium. 
[14] Kaplan R.S. i Norton D.P. (2001). Strategiczna karta wyników, Jak przełożyć strategię na działanie. 
Warszawa: PWN. 
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IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Workshop, s. 327-336. 
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Architecture. Pobrane z: 
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Defense. Pobrane z: http://dodcio.defense.gov/dodaf20.aspx, last accessed at 22/06/2013 
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[27] Ning Z., Jian-Hai W. i Jia-Xin W.(2011). Design study on human-computer interface in Kpi-system of 
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Źródło: opracowanie własne. 

W opracowaniu przyjęto więc następujące sekcje parametrów charakteryzujących kluczowy miernik 

dokonań: 

1) umiejscowienie – każdy kluczowy miernik dokonań spina 4 podstawowe instrumenty zarządzania, 

na których bazuje zarządzanie dokonaniami oddziałujące na system wartości w organizacji; są to: 

kultura organizacyjna, strategia, struktura oraz działania i procedury wykonawcze; elementy kultury 

organizacyjnej nie były do tej pory przypisywane KPI, więc należałoby to zmienić; 

2) wiadomość (co i dlaczego) – obrazuje parametry samej wiadomości komunikowanej w procesie 

zarządzania dokonaniami; 

3) metoda przesyłania informacji – zbiór parametrów umożliwiających późniejszą obróbkę danych i 

odpowiednią ich prezentację; parametry te są szczególnie istotne z punktu widzenia analitycznego 

przetwarzania danych; 

4) częstotliwość umiejscawia cały proces w czasie. 
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Z punktu widzenia zarządzania dokonaniami oddziałującego na system wartości w organizacji 

istotne jest, aby nie tylko sama strategia była nośnikiem wartości w kulturze organizacyjnej. W ramach 

danego centrum odpowiedzialności artefaktami kultury organizacyjnej są wzorce zachowań tworzone i 

utrwalane w sposobie realizowania działań przez poszczególne grupy pracowników. Oznacza to, że także 

te elementy powinny zostać przypisane do kluczowego miernika dokonań. 

4.3.4.7. Badanie nad opisaniem relacji w literaturze dotyczącej zarządzania dokonaniami w modelu 

strategicznej karty wyników 

Metoda badania 

Podejścia do zrozumienia relacji w literaturze dotyczącej zarządzania dokonaniami w modelu BSC 

zostały opracowane zgodnie z regułami systematycznego przeglądu literatury (rys. 2). Relacje, także 

czasowe, między celami a kluczowymi miernikami dokonań (Khakbaz i Hajiheydari, 2015) nie są znane. 

Tymczasem relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy różnymi perspektywami BSC (Janeš i Faganel, 

2013) czy nawet poszczególnymi miernikami (Lawrie i Cobbold, 2004) są podstawą do osiągnięcia 

długoterminowych celów strategicznych organizacji. Niejasne powiązania pomiędzy samymi 

miernikami oraz poszczególnymi BSC na różnych poziomach zarządzania są więc – jak opisywano wyżej 

– źródłem niższej spójności całego modelu. W celu zapewnienia większej spójności modelu BSC i modeli 

opartych na podobnej metodyce stosuje się ich szereg modyfikacji. 

Badanie miało na celu zidentyfikowanie metod doboru mierników KPI 

Wyniki badania 

Rozpoznano 13 modyfikacji strategicznej karty wyników stosowanych w celu lepszego (bardziej 

metodycznego) doboru mierników KPI. Wyniki umożliwiły zidentyfikowanie metod selekcji miernika 

KPI bazujących na analizie zależności statystycznej i zgodnej z metodologią AHP. 

4.3.4.8. Wyniki badań nad koncepcją zarządzania dokonaniami na gruncie teorii równowagi 

funkcjonalnej 

Koncepcję zarządzania dokonaniami na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej prezentuje rysunek 

7.   

 



36 
 

 

Rysunek 7. Etapy zarządzania dokonaniami w organizacji na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej 
wykorzystującej system kluczowych mierników dokonań 

Źródło: opracowanie własne. 

Faza 1. Projektowanie zarządzania dokonaniami 

Za punkt wyjścia koncepcji przyjęto  stworzenia relacji społecznych pomiędzy decydentami a 

poszczególnymi grupami interesariuszy zewnętrznych, zdefiniowanymi bardzo szeroko R.E. Freeman 

(1984).  Reprezentowana przez decydentów wizja organizacji, misja i wartości, jakimi się ona kieruje, 

wymagają akceptacji zewnętrznych interesariuszy. Wymaga to odpowiedzi na kluczowe pytanie: w czyim 

interesie działają decydenci?  

A.K. Koźmiński i K. Obłój argumentują, że osiągnięcie równowagi pomiędzy interesariuszami 

zewnętrznymi i decydentami w budowaniu relacji społecznych wymaga odpowiedniego kształtowania 

kultury organizacyjnej i strategii. Negocjacje pomiędzy decydentami a interesariuszami są podstawą 

budowania pewnych trwałych relacji, co jest rozszerzeniem klasycznej teorii interesariuszy (Freeman, 

Harrison, Hicks, Parmar i de Colle, 2010, s. 108). Relacje te opierają się na wzajemnej odpowiedzialności. 

Wykreowane związki stają się składową kapitału relacyjnego, jeżeli powstają w atmosferze wzajemnego 

1. Projektowanie 
zarządzania 
dokonaniami

•budowane są relacje 
społeczne z 
interesariuszami 
zewnętrznymi

• redefiniowanie wizji, 
misji i strategii

2. Organizowanie 
systemu

•wydzielenie centrów 
odpowiedzialności

•modelowanie biznesu

3. Tworzenie systemu 
KPI

• identyfikacja i 
selekcja mierników 
KPI

•okreśenie zadań i 
procedur

•strategiczna narracja 
kształtująca kulturę 
organizacyjną

4. Wdrożenie, 
użytkowanie i uczenie 
się

• rozwiązania 
strukturalno-
proceduralne

•kontrola bieżąca 
dokonań

•ewaluacja dokonań

•ewaluacja zestawu 
mierników KPI
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zaufania, zrozumienia i szacunku. Zawsze więc bazują na emocjach. To emocje – ich znak, siła i 

ukierunkowanie – decydują o jakości i trwałości powiązań relacyjnych. Emocje kreują indywidualizm 

kontaktów. Relacje z interesariuszami należą do kategorii dynamicznych kompetencji (Moczydłowska, 

2017, s. 7). Dla R.E. Freemana (1984, s. 74) pojęcie relacji zakłada aspekt strategiczny, zwłaszcza gdy jest 

związane z opartymi na dialogu „negocjacjami” w celu zagwarantowania wolnej i dobrowolnej 

współpracy. W efekcie pomiędzy interesariuszami a decydentami padają pytania o porządek społeczno-

polityczny dotyczący statusu mniejszości (rekrutacja, umiejętności i rozwój kariery), ruchów 

ekologicznych czy innych rozbieżności legitymizujących negocjacje. Wyniki podjętej dyskusji mogą zostać 

wykorzystane do zdefiniowania fundamentalnych założeń i celów korporacji (Freeman, 1984, s. 

83). Oznacza to, że organizacja musi redefiniować wizję, misję i strategię w taki sposób, aby wartości, 

których oczekują interesariusze zewnętrzni były w nich reprezentowane. Jest to możliwe dzięki 

odpowiedniemu mechanizmowi kontroli strategicznej, autorskiemu modelowi komunikacji z 

zastosowaniem KPI (rozdział 2, rysunek 2.4) i wyjaśnieniu kontekstu strategicznego. 

W fazie projektowania zarządzania dokonaniami wyszczególniono następujące działania 

przygotowawcze: 

1) opracowanie uzasadnienia dla zarządzania dokonaniami (Niven, 2006);  

2) zabezpieczenie sponsoringu wykonawczego (Niven, 2006); 

3) zaangażowanie wyższego kierownictwa (Parmenter, 2010);  

4) stworzenie zespołu KPI (Baker, 1995; Niven, 2006; Parmenter, 2010);  

5) ustanowienie kultury i procesu „Just do it!” (Parmenter, 2010);  

6) stworzenie holistycznej strategii rozwoju KPI (Parmenter, 2010) obejmującej m.in.:  

− określenie wymagania i dostępności zasobów (Niven, 2006), a konkretniej odwzorowanie 

kompetencji przedsiębiorstwa, odkrycie tych kluczowych oraz analiza zasobów 

przedsiębiorstwa (Bratnicki, 2000; Serafin, 2005);  

− wybór, gdzie w pierwszej kolejności zbudować pomiar dokonań (Niven, 2006);  

− opracowanie planu szkoleń i komunikacji (Niven, 2006);  

7) marketing systemu KPI wśród wszystkich pracowników (Parmenter, 2010), a także komunikacja 

wspierana przez zbieranie i dystrybucję materiałów informacyjnych. 

Działania te mają na celu zbudowanie przywództwa legitymującego powstającą koncepcję 

(Czyczerski i Lotz, 2016), a z drugiej strony zaangażowanie pracowników (empowerment), którzy ją 

tworzą. Wspominane elementy powinny współwystępować.  

Metodami szczególnie przydatnymi w tej fazie mogą być: 

− metoda punktowa do oceny misji organizacji, 

− analiza zewnętrzna według teorii identyfikacji i istotności interesariuszy, 
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− koło strategicznego badania przedsiębiorstwa, 

− mapa strategii. 

Faza 2. Organizowanie systemu 

W drugiej fazie zarządzania dokonaniami kształtowane są relacje zewnętrzne materialne. Następuje 

decentralizacja oraz wydzielenie centr odpowiedzialności. Do każdego centrum odpowiedzialności 

przypisywane są cele cząstkowe zidentyfikowane w ramach operacjonalizacji strategii, aktywności w 

powiązaniu ze strumieniem nakładów i efektów oraz artefakty, a więc przejawy kultury organizacyjnej 

istotne dla danego centrum.  

Przypisanie celów cząstkowych następuje poprzez operacjonalizację strategii. Oznacza to, że 

całościowa strategia jest dostosowywana do tak powstałej struktury organizacyjnej. Organizacja systemu 

wymaga nie tylko wydzielenia centrów odpowiedzialności, ale także modelowania zależności pomiędzy 

nimi. W tym celu budowany jest model biznesu. 

Strategia promuje przyjęte wcześniej wartości organizacyjne. W poszczególnych centrach stanowią 

one artefakty, a więc przejawy kultury organizacyjnej.  

Ostatecznie modelowane są też aktywności w powiązaniu ze strumieniem nakładów i efektów. 

Kształtują one relacje materialne zewnętrzne. Dotyczą one interesariuszy zewnętrznych, ponieważ to oni 

są odbiorcami finalnych dóbr i przyczyniają się do realizacji wartości. Właściwa operacjonalizacja 

umożliwia w sposób spójny realizację celu immanentnego, jakim może być produkcja i 

transcendentnego, jak np. tworzenie wartości lub osiąganie zysku ekonomicznego w dłuższym okresie. 

Jest to możliwe głównie dzięki połączeniu strategii i struktury organizacyjnej. 

Procedura fazy organizacji zarządzania dokonaniami obejmuje: 

1) projektowanie pragmatyki procesów zarządzania; 

2) modelowanie celów strategicznych (strategie funkcjonalne); 

3) modelowanie aktywności (np. płaszczyzny w metodologii BSC lub działań przynoszących wartość 

dla klienta); 

4) identyfikację interesariuszy i określenie wymagań odnośnie do pomiaru dokonań w ramach 

modelowania ról; 

5) weryfikację zasadności wyboru aktywności; 

6) modelowanie obiektów (kluczowe czynniki sukcesu / kryteria konkurencyjności / procesy); 

7) dopasowanie kluczowych czynników sukcesu / kryteriów konkurencyjności / procesów do kryteriów 

strategicznych; 

8) określenie ram dla raportowania. 

Do modelowania opisanych zależności zastosować można istniejące modele pomiaru dokonań: 

− zrównoważone, 
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− tradycyjne (finansowe), 

− oparte na procesach, 

− bazujące na oprogramowaniu, 

− hybrydowe, częściowe, bądź będące kombinacją powyższych grup. 

W literaturze koncepcja modelu biznesu jest amorficzna. Dlatego modelowanie biznesu w 

zarządzaniu dokonaniami opiera się na istniejących modelach pomiaru dokonań, które wyznaczają ramy 

strukturalne dla modelu, a także przyszłego systemu. 

Faza 3. Tworzenie systemu KPI 

W fazie tej uwzględnia się wzorce działań, a przez to kształtuje relacje społeczne wewnętrzne 

pomiędzy decydentami a interesariuszami wewnętrznymi, czyli głównie pracownikami. W ramach tego 

etapu ustalane są priorytetowe elementy określające, co zostanie mierzone i kontrolowane oraz wzorce 

zachowań, które gwarantują realizację wyznaczonych zadań. Wzorce te w pierwszej kolejności wymagają 

aprobaty pracowników, dlatego kształtują relacje wewnętrzne o charakterze społecznym. Kluczową rolę 

w tym procesie odgrywa narracja strategiczna. Dzięki niej korygowane są wzorce zachowań w sposób 

adekwatny do celów, realizowanych działań i artefaktów wartości organizacyjnych, które pełnią istotną 

rolę na danym stanowisku. 

Priorytetowe elementy działań objęte są pomiarem i monitorowane. Za pomocą tych mierników 

kwantyfikuje się cele na każdym poziomie struktury organizacyjnej. Powiązanie celów i mierników ma 

charakter zarządzania przez wyjątki (Management by Exceptions). Oznacza to, że tylko najważniejsza 

część działań jest objęta pomiarem. Pozostała część może być regulowana wzorcami zachowań - a 

wówczas mówi się o standaryzacji - lub jednostka może posiadać zakres odpowiedzialności umożliwiający 

samostanowienie o realizowanych działaniach. Ten drugi wariant jest sednem indywidualizacji pomiaru 

dokonań.  

Faza ta obejmuje także planowanie działań oraz zasobów, projektowanie wdrożenia i instrumentów 

kontrolnych. Planowanie może być powiązane z negocjacjami z poszczególnymi centrami 

odpowiedzialności. Sprzyja to kształtowaniu relacji społecznych wewnętrznych pomiędzy decydentami a 

interesariuszami wewnętrznymi. Mogą oni wówczas ocenić zasadność przyznanych zasobów i 

zaplanowanych efektów działań, a także ocenić ich wykonalność w świetle postawionych celów. 

Narracja strategiczna wspiera cały proces na dwa sposoby. Po pierwsze umożliwia komunikację 

wartości organizacyjnych i utrwalanie ich artefaktów we wzorcach działań. W tym przypadku 

konstruowane są mechanizmy kontrolne do interakcji z interesariuszami zewnętrznymi zaprojektowane 

w pierwszej fazie. Po drugie komunikuje strategiczne priorytety poszczególnym centrom 

odpowiedzialności. Właściwe przedstawienie strategicznych priorytetów ułatwia identyfikację i selekcję 

mierników KPI na różnych poziomach organizacyjnych. 
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W fazie tworzenia systemu KPI zaproponowano następującą procedurę: 

1) stworzenie listy KPI, 

2) zapewnienie dostępności danych, 

3) selekcja i klasyfikacja KPI, 

4) kaskadowanie pomiaru na niższe poziomy:  

− określenie spodziewanych rezultatów działań, 

− zidentyfikowanie i selekcja kluczowych mierników dokonań dla centrów odpowiedzialności, 

− zidentyfikowanie kluczowych obszarów wyników dla centrów odpowiedzialności, 

− określenie obowiązków w powiązaniu z dokonaniami, 

− zidentyfikowanie i selekcja kluczowych wskaźników dokonań stanowiska pracy, 

5) strategia tolerancji własnej. 

Do stworzenia listy KPI przydatne są metody: 

− cel – pytanie – miernik, 

− cel – płaszczyzna pomiaru – kluczowy czynnik sukcesu – miernik, 

− modelowanie (charakterystyka) procesu, 

− analiza literatury, 

− rankingi mierników, 

− zestawy i bazy mierników, 

− studium przypadku, 

− określone wymogami prawnymi bądź standardami raportowania. 

Możliwe są dwa podstawowe podejścia metodyczne do procesu wyłaniania relatywnie małego 

zestawu mierników dokonań z zestawu mierników kandydujących (candidate indicators, PPI), a więc 

metody  agregacji (wzorcowe i bezwzorcowe) oraz metody  selekcji (jednokryterialne i wielokryterialne 

MCDM/MCDA) (Podgórski, 2015). 

W ramach każdego z nich wyróżnić można szereg grup metod pochodzących głównie z zakresu 

metod podejmowania decyzji. 

Autorskie narzędzie selekcji KPI - metoda badania 

Macierz Pugh’a zwana jest często macierzą lub matrycą decyzyjną, siatką decyzyjną, siatką 

selekcji czy macierzą selekcji. Jest to metoda wielokryterialna, która może zostać zastosowana 

do selekcji KPI (Pugh, 1991). Stworzenie macierzy zazwyczaj rozpoczyna się od wyboru kryteriów, 

które będą oceniane. W literaturze istnieje pogląd, że liczba uwzględnianych kryteriów powinna być 

ograniczona możliwościami analizy i przetwarzania dużej ilości informacji, a także możliwościami 

percepcji człowieka, a więc niewielka (7 ± 2) (Nermend, 2017).  
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Definiując zbiór kryteriów, powinno się dążyć do tego, aby spełniał on wymagania związane z 

kompletnością oceny rozważanego problemu decyzyjnego, spójnością poszczególnych kryteriów oraz 

brakiem powtarzalności zakresów znaczeniowych poszczególnych kryteriów (Roy, 1990; Nermend, 

2017). W badaniach nad metodami selekcji zauważyć można dużą różnorodność źródeł kryteriów 

selekcji.  

Kryteria mogą mieć charakter uniwersalny. Często są to wybrane cechy przypisywane KPI 

(Shahin i Mahbod, 2007; Alwaer i Clements-Croome, 2010; Carlucci, 2010; Vishwasrao i Sabri, 2015; 

Collins, Hester, Ezell i Horst, 2016; Hester, Ezell, Collins, Horst i Lawsure, 2016). 

Stworzenia autorskiego narzędzia selekcji KPI bazowało na cechach kluczowych mierników 

dokonań. Badanie bazowało na badaniu sondażowym. Poproszono 77 ekspertów o ocenę 10 

wskaźników KPI pod kątem 33 cech. Respondenci mieli ocenić, jak poszczególne cechy opisują wybrane 

mierniki w skali 1-5, gdzie: 1 – zupełnie nie opisuje KPI, a 5 – doskonale opisuje KPI.  

Wyniki poddano analizie głównych składowych metodą rotacji Quartimax z normalizacją Kaisera. 

Analiza wykresu osypiska zidentyfikowała kilka potencjalnych głównych składowych (rys. 6). W 

przypadku pięciu wariancja zostałaby wyjaśniona jedynie w 46%. Wyodrębnienie dziewięciu głównych 

składowych pozwoliło na wyjaśnienie 73,9% całkowitej wariancji. Wyodrębnienie większej liczby 

głównych składowych przyczyniło się do lepszego zrozumienia analizowanych cech KPI. Wartość testu 

Kaisera-Mayera-Olkina (tab. 5) przyjmuje wartości większe niż 0,5 i wynosi 0,67. Test sferyczności 

Bartletta okazał się być istotny 

Tabela 5. Testy Kaisera-Mayera-Olkina i Bartletta 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 6. Wykres osypiska 

Źródło: opracowanie własne. 

Miara KMO adekwatności doboru próby 0,672 

Test sferyczności Bartletta 

przybliżone chi-kwadrat 1458,866 

df 528 

Istotność 0 
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Zidentyfikowane główne składowe umożliwiły konstrukcję narzędzia selekcji KPI (tab. 8). Główne 

składowe określono jako kryteria, natomiast zasoby zmiennej wspólnej poszczególnych czynników 

przekształcono na wagi do oceny punktowej. 

Opracowane narzędzie poddano następnie weryfikacji. Tę samą grupę ekspertów (N = 77) 

poproszono o ocenę cech 10 KPI. Dodatkowo poproszono ich o określenie istotności każdego miernika, 

zadając pytanie: „Odwołując się do doświadczeń zawodowych, oceń, czy miernik jest ważny dla 

zarządzania organizacją? Oceń w skali 1-5, gdzie 1 – oznacza nieważny, a 5 – bardzo ważny”. Średnie 

wyniki punktacji oraz przeciętna istotność zostały przedstawione dla poszczególnych wskaźników w 

tabeli 7. 

Tabela 7. Średnie wyniki punktacji z zastosowaniem autorskiego modelu oraz przeciętna istotność 

oceniona przez ekspertów 

 

Istotność  
w ocenie 

respondentów 

Punktacja 
określona  
w ramach 
narzędzia 

Współczynnik 
korelacji 
Pearsona 

Istotność 

Wielkość przychodów ze sprzedaży 4,47 4,164 0,521 0,000 

Udział w rynku 4,19 3,957 0,426 0,000 

Procent lojalnych klientów 3,66 3,741 0,306 0,007 

Zysk na kliencie 4,23 3,918 0,503 0,000 

Rotacja kadry (ilu pracowników 
zastąpiono nowymi) 3,34 3,557 

0,550 0,000 

Płynność gotówkowa 4,09 3,868 0,234 0,041 

Liczba nowych produktów 3,39 3,579 0,544 0,000 

Wydatki na badania i rozwój 3,22 3,544 0,479 0,000 

Liczba zgłoszonych wniosków 
patentowych lub wdrożonych innowacji 2,71 3,438 

0,347 0,002 

Liczba pracowników poddana 
szkoleniom 3,48 3,478 

0,502 0,000 

Źródło: opracowanie własne. 

Osiągnięte wyniki poddano analizie statystycznej. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona na 

podstawie średnich wyników wykazał wysoką korelację osiągniętych wyników 0,945 (p = 0,000). W 

modelu korelacje pomiędzy odpowiedziami poszczególnych respondentów nie były już jednak tak 

zbieżne. Wynika to z wieloznaczności terminu istotność, ujętego jako kryterium selekcji. Dla przykładu, 

najwięcej kontrowersji wywołał wskaźnik płynności gotówkowej. W ocenie respondentów miernik ten 

był oceniany albo bardzo pozytywnie, albo negatywnie. Ocena zależy w dużej mierze od sposobu 

postrzegania celów krótkoterminowych jednostki, co wywołało wątpliwości ekspertów. W tym 

przypadku występuje zależność statystycznie istotna, ale jest o wiele słabsza. Oceny wypadkowe są 

zbliżone, jednak określenie istotności miernika nastręcza ekspertom sporych problemów. Formułują 

oni często skrajne osądy. W przypadku zespołu KPI, który obejmuje kilka osób, ocena istotności – 

zamiast doprowadzić do realizacji zadania selekcji mierników – może się zakończyć sporem o elementy 
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strategiczne. Przemawia to na korzyść narzędzia autorskiego. Można więc przyjąć, że zostało ono 

zweryfikowane pozytywnie. 

Autorskie narzędzie selekcji KPI - wyniki badań 

W tabeli 8 przedstawiono autorskie (uproszczone) rozwiązanie macierzy selekcji KPI. Zastosowanie 

narzędzia jest proste. Każdy kluczowy miernik jest opisywany przez poszczególne cechy w skali 1-5, gdzie: 

1 – zupełnie nie opisuje KPI, a 5 – doskonale opisuje KPI. Punktacja (Pkt.) to iloczyn oceny oraz 

odpowiedniej wagi. Im większa liczba punktów (bliższa 100 punktom), tym kluczowy miernik dokonań 

jest bardziej istotny. Punktacja jest podstawą do budowy rankingu mierników, co pozwala na wybór 

(naj)lepiej dopasowanych. 

Tabela 8. Autorska macierz selekcji KPI 

Kryterium Waga KPI Pkt. 

K1  Czy umożliwia ocenę poszczególnych działań i procesów? 0,250   

K2 Czy miernik umożliwia reakcję i poprawę działania? 0,180   

K3  Czy kluczowy miernik dokonań dobrze mierzy dane zjawisko? 0,142   

K4  
Czy można przypisać miernikowi wartości docelowe i cele, a przez 
to zastosować w zarządzaniu dokonaniami? 

0,091 
  

K5  Czy jest przypisany do osoby, czy struktury organizacyjnej? 0,089   

K6  
Czy umożliwia kaskadowanie celów i delegowanie 
odpowiedzialności na niższe poziomy organizacyjne? 

0,065 
  

K7  Czy obrazuje zjawiska i procesy realne? 0,063   

K8  
Czy kluczowy miernik dokonań jest mierzony wystarczająco 
często, a przez to niezawodny? 

0,060 
  

K9  Czy metoda liczenia jest zrozumiała i jednolita? 0,060   

maksymalnie 1,000  5,000 

Źródło: opracowanie własne. 

Autorska macierz została opracowana na podstawie badań ankietowych nad cechami KPI (N=77) i 

zweryfikowana pozytywnie. Sama metoda oraz wersja rozbudowana została szczegółowo opisana w 

załączniku Z5.1.  

Macierz Pugh’a jest używana do oceny różnych alternatyw w porównaniu do określonego 

rozwiązania bazowego. Może więc mieć zastosowanie nie tylko w selekcji KPI, ale także w ich późniejszej 

ewaluacji. 

Wybór dokonywany jest dzięki porządkowaniu. 

Faza 4. Wdrożenie, użytkowanie i uczenie się 

Czwarta faza uwidacznia relacje materialne wewnętrzne. Fazę tę otwiera ocena spójności koncepcji 

zarządzania dokonaniami. Potwierdzone są cele i zadania oraz ostatecznie ustalany jest poziom dokonań, 

jaki powinien zostać osiągnięty. Następnie podmiot zarządza dokonaniami. Wymaga to zbudowania 

relacji materialnych z pracownikami i innymi grupami interesariuszy wewnętrznych. Relacje te reguluje 
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struktura organizacyjna, w ramach której dokonania pracowników są rozliczane, oraz przypisuje się im 

działania, procesy i procedury, za które są odpowiedzialni.  

Rozwinięciem tej fazy jest uczenie się. Zastosowanie sprzężenia zwrotnego występującego w 

mechanizmach kontroli strategicznej identyfikuje odchylenia od planu. Może także zidentyfikować stan 

nierównowagi, który będzie wymagał interwencji decydentów w celu ustanowienia nowego stanu 

równowagi. Dzieje się to z jednej strony w ramach zarządzania dokonaniami, jako korygowanie działań 

bieżących bądź planów, a z drugiej – jako proces uczenia się, w ramach którego identyfikowane są nowe 

wzorce zachowań oraz nowe wartości. Umożliwia to z jednej strony nieustanne doskonalenie systemu 

zarządzania dokonaniami, a z drugiej – oddziaływanie na wartości kształtujące kulturę organizacyjną. 

4.3.4.9. Kluczowe mierniki dokonań w raportach niefinansowym spółek  notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie 

Metoda badania 

Badaniem objęto spółki notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie. Obejmowało ono spółki lub grupy kapitałowe zobowiązane do składania raportów na temat 

informacji w formie oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, stanowiącym wyodrębnioną 

część sprawozdania z działalności lub oddzielnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych w 

roku 2017. W ramach badania oceniano poszczególne instrumenty opisane w koncepcji zarządzania 

dokonaniami, takie jak strategia, struktura, działania i kultura organizacyjna. 

Przedmiotem oceny były: 

− prezentowane własności ontologiczne (centra odpowiedzialności, interesariusze zewnętrzni i 

wewnętrzni), teleologiczne (kompletność, komplementarność i rozłączność celów, 

potwierdzenie celów opisanych modelem biznesu przez mierniki dokonań, prezentacja 

mierników dokonań odpowiadających głównym elementom opisanego modelem biznesu), 

funkcjonalne (aktywności w ramach podjętych działań) i genetyczne modelu biznesu 

(porównanie dokonań w czasie, organizacyjne uczenie się eksponujące wartości) 

− relacja pomiędzy zakresem ujawnień oraz skalą rentowności kapitałów własnych badanych 

podmiotów z wykorzystaniem testu χ2, 

− ocena stopnia dojrzałości modelu biznesu, przeprowadzona przy pomocy odpowiednio 

zaadaptowanego modelu przedstawionego w rozdziale 3, rys. 3.1 

− ocena czynników wpływających na opisaną strategię rozwoju na podstawie analizy skupień 

metodą k-średnich 

− ocena stopnia gotowości największych podmiotów do wdrożenia koncepcji zarządzania 

dokonaniami na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej. 
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Wyniki badań 

Wyniki przeprowadzonych badań w zakresie własności modelu biznesu przedstawiono w tabeli 9. 

Tabela 9. Własności modeli biznesu prezentowane w raportach niefinansowych spółek giełdowych  

 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, elementy strukturalne oraz interesariusze wewnętrzni i 

zewnętrzni należą do najczęściej uwzględnianych elementów w sprawozdaniach z informacji 

niefinansowej. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że relacje z interesariuszami są jedną z 

podstawowych zasad tworzenia raportowania zintegrowanego, do którego wydaje się dążyć rewolucja 

w sprawozdawczości. Zgodnie z zasadą 3C sprawozdanie powinno zapewnić wgląd w charakter i jakość 

relacji organizacji z jej kluczowymi interesariuszami, pokazać m.in., jak i do jakiego stopnia organizacja 

rozumie i bierze pod uwagę ich uzasadnione potrzeby i interesy. Analiza interesariuszy jest więc istotną 

składową, co oznacza, że zawarcie tych informacji nie musi koniecznie wynikać z równoczesnego 

uwzględniania ich roli w praktyce gospodarczej. Dodatkowo, jak można zauważyć, większe 

zainteresowanie budzą interesariusze wewnętrzni, co jest wyrazem zapisów ustawy, która jasno 

wskazuje pracowników jako grupę interesariuszy szczególnych względów w stosunku do ujawnień 

informacji niefinansowej. W przypadku interesariuszy zewnętrznych taką rolę pełnią: społeczność lokalna 

i organy odpowiedzialne za postanowienia ekologiczne (art. 29, punkt 3 ustęp 2). Jak wykazały badania, 

16% podmiotów odniosło się tylko i wyłącznie do tych grup interesariuszy, natomiast 84% uwzględniło 

także interesariuszy zewnętrznych: dostawców, odbiorców i inne ich grupy. 

Własności teleologiczne prezentowanych modeli były zdecydowanie gorzej opisane. Część 

podmiotów za model biznesu i kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością 

jednostki uważało konkretną strategię funkcjonalną w zakresie CSR. W efekcie prezentowane cele w 

ramach opisu modelu biznesu nie były zupełne, kompletne. Nie można było zidentyfikować także roli, 

jaką odgrywa strategia CSR w całej strategii, opisanej zdawkowo w innych obszarach sprawozdań. W 

Własności Własności

L. 

odnotowanych 

przypadków

Udział 

procentowy 

odnotowanych 

przypadków

obiekty struktury (centra odpowiedzialności) 96 94%

interesariusze wewnętrzni 100 98%

interesariusze zewnętrzni 86 84%

zupełność celów (kompletność) 49 48%

potwierdzenie celów opisanych modelem biznesu 

przez mierniki dokonań 35 34%

prezentacja mierników dokonań reprezentujących 

główne elementy opisane modelem biznesu 15 15%

rozłączność celów (brak dublowania) 90 88%

komplementarność celów (logika, porządek, 

hierarchia) 49 48%

funkcjonalne aktywności w ramach podjętych działań 100 98%

porównanie dokonań w czasie 55 54%

organizacyjne uczenie się eksponujące wartości 41 40%

RAZEM 102 100%

ontologiczne

teleologiczne

genetyczne
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efekcie prezentowane cele nie były komplementarne, spójne, nie tworzyły logicznych powiązań. Sytuacja 

taka dotyczyła około 51% podmiotów.  

Co więcej, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki zostały 

zidentyfikowane jedynie w 34% przypadków, natomiast zaprezentowane w 15%. Pozostałe jednostki 

uznały, że podstawowe wskaźniki niefinansowe powinny zamykać się w obszarach pracowniczym, 

społecznym i ekologicznym. Wskazują na to także przepisy unijne, które za wiodące standardy 

raportowania uznają m.in. system ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS) wraz z powiązanymi 

sektorowymi dokumentami referencyjnymi, Globalną Inicjatywę Sprawozdawczą (GRI), normę ISO 

26000. Według tego samego dokumentu celem prezentacji informacji niefinansowej jest jednak 

ujawnianie wysokiej jakości, odpowiednich, użytecznych, spójnych i bardziej porównywalnych informacji 

niefinansowych w obszarze zagadnień środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. Jest 

to pewnego rodzaju niespójność, którą powielają polskie ustalenia prawne. Brakuje definicji modelu 

biznesowego oraz określenia tego, czego dotyczą kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności 

związane z działalnością jednostki. 

Opis podjętych działań dotyczył 98% przypadków i był związany z wymogiem ujawnienia opisu 

praktyk stosowanych przez jednostkę. 

Problemem nadal pozostaje porównywalność dokonań. 54% przypadków prezentuje informacje 

niefinansowe za okres 2017 w porównaniu do wcześniejszych. 46% podmiotów nie przedstawia bazy do 

porównań. W efekcie prezentacja informacji niefinansowej w tych jednostkach nie umożliwia 

porównania w czasie. Znacząco utrudnia to analizę danych.  

Proces uczenia się organizacyjnego zawierającego ocenę dokonań oraz opis podwójnej pętli uczenia 

się został przedstawiony w 40% przypadków. 

Wyniki badania zależności pomiędzy zakresem ujawnień oraz rentownością wskazanych podmiotów 

prezentuje tabela 10. 

Tabela 10. Zakres ujawnień oraz rentowność wskazanych podmiotów 

Sekcja Opis 
Liczba 
spółek 

Średni 
zakres 

ujawnień 
ROE 

B Górnictwo i wydobywanie 5 9 17,4% 

C Przetwórstwo przemysłowe 44 7 10,0% 

D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

6 8 15,9% 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana  
z rekultywacją 

1 4 5,7% 

F Budownictwo 13 7 5,2% 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
oraz motocykli 

5 6 2,1% 

J Informacja i komunikacja 10 7 -1,5% 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11 7 6,8% 
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M 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 

1 3 5,1% 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 6 6,4% 

R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją 

3 7 9,5% 

Źródło: opracowanie własne. 

Sekcją, w której spółki prezentują największy zakres ujawnień (średnio 9 z 11 elementów 

opisujących model biznesowy), jest górnictwo i wydobycie. Jest to też grupa podmiotów, których 

rentowność kapitałów własnych jest najwyższa (przeciętnie 17,4%).  

Drugą sekcją o wysokim zakresie ujawnień (średnio 8 z 11 opisanych powyżej elementów) jest 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych. Również rentowność osiągana przez tą grupę podmiotów wydaje się być 

wysoka.  

W całej analizowanej grupie przeciętna liczba ujawnionych elementów wynosi 7, natomiast 

przeciętna rentowność kapitałów własnych to 8,1%. Można więc powiedzieć, że przedsiębiorstwa 

ujawniające więcej informacji posiadają wyższą rentowność kapitałów własnych. Aby potwierdzić tę 

zależność określono, czy zakres ujawnień jest ponadprzeciętny oraz czy rentowność kapitałów własnych 

jest ponadprzeciętna. Zależność oceniono testem χ2. Wykazano, że to, czy zakres ujawnień jest 

ponadprzeciętny wiąże z tym, czy rentowność kapitałów własnych jest ponadprzeciętna (przy istotności 

na poziomie p = 0,1 (dokładnie 0,096)). 

Pozytywnie wypadła ocena opisanego modelu biznesu jako podstawy zarządzania (w 95% 

przypadków). W 54% przypadków opisany model biznesowy był znacząco uproszczony i prezentował 

wybrane dane i fakty względem działań (aktywności) lub struktury (obiektów). W 17% model był bardzo 

zaawansowany i prezentował strategię dalekowzroczną. W pozostałych 24% przypadków były to formy 

pośrednie. Oznacza to, że model biznesowy prezentowany przez spółki zazwyczaj jest znacząco 

uproszczony. 

Kolejnym badaniem była ocena czynników wpływających na opisaną strategię rozwoju. Zgodnie z 

modelem kultury organizacyjnej D. Daubera, G. Finka i M. Yollesa są to: działania, struktura organizacyjna, 

strategia i kultura organizacyjna. Na podstawie modelu zidentyfikowano następujące konfiguracje 

wynikające z jego hierarchicznego układu: 

obejmującego wszystkie 4 elementy: 

− działania struktura organizacyjna  strategia  kultura organizacyjna 

niepełnego: 

− działania struktura organizacyjna  strategia (3 elementy). 

− działania struktura organizacyjna (2 elementy). 

− działania (1 element). 
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Układ hierarchiczny zawierający wszystkie 4 elementy zidentyfikowano w 11 przypadkach (około 

11% przypadków). 

Analiza średnich wykazała, że szereg parametrów wpływa na większy zakres ujawnień w sposób 

istotny statystycznie: 

− szerszy opis interesariuszy zewnętrznych (p=0,03), 

− zupełność celów (p=0,00), 

− potwierdzenie celów miernikami dokonań (p=0,00), 

− prezentacja mierników dokonań dotyczących elementów modelu biznesu (p=0,00), 

− spójność celów (p=0,00), 

− komplementarność celów (p=0,00), 

− porównywalność danych niefinansowych (p=0,04), 

− odzwierciedlenie uczenia się (p=0,00). 

Tam, gdzie parametry były zaprezentowane w sposób pełny, zakres ujawnień był znacznie większy. 

Do analizy przyczynowej zastosowano analizę skupień metodą k-średnich. W tym celu zmienne 

dychotomiczne przekształcono w dane o skali nominalnej z zastosowaniem dummy coding. Analiza 

przyczynowa z zastosowaniem skupień metodą k-średnich wykazała, że można wyróżnić dwie grupy 

podmiotów. Wartościami będącymi podstawą wydzielenia skupień były: liczba instrumentów 

zarządzania i liczba ujawnień. 

Tabela 11. Analiza skupień metodą k-średnich 

Parametr Skupienie 

1 2 

własności 
ontologiczne 

obiekty struktury (centra odpowiedzialności) 1 (tak) 1 (tak) 

interesariusze wewnętrzni 1 (tak) 1 (tak) 

interesariusze zewnętrzni 1 (tak) 1 (tak) 

własności  
teleologiczne 

zupełność celów (kompletność) 1 (tak) 0 (nie) 

potwierdzenie celów opisanych modelem biznesu przez 
mierniki dokonań 

0 (nie) 0 (nie) 

prezentacja mierników dokonań reprezentujących główne 
elementy opisane modelem biznesu 

0 (nie) 0 (nie) 

rozłączność celów (brak dublowania) 1 (tak) 1 (tak) 

komplementarność celów (logika, porządek, hierarchia) 1 (tak) 0 (nie) 

własności 
funkcjonalne 

aktywności w ramach podjętych działań 1 (tak) 1 (tak) 

własności 
genetyczne 

porównanie dokonań w czasie 1 (tak) 0 (nie) 

organizacyjne uczenie się eksponujące wartości 1 (tak) 0 (nie) 

Zakres ujawnień 9 5 

Liczba instrumentów zarządzania 3 1 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 9% 7% 

Liczba podmiotów 44 (44%) 56 (56%) 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, można wydzielić dwie grupy podmiotów.  
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Pierwsza ujawnia własności teleologiczne w sposób bardziej szczegółowy. Opisane cele są 

kompletne oraz ułożone w logiczny i uporządkowany sposób, uwzględniający określoną hierarchię celów. 

Prezentowane wielkości niefinansowe są w tych podmiotach możliwe do porównania w czasie, a cały 

proces uwzględnia organizacyjne uczenie się. Mechanizm modeli biznesowych odpowiada zależnościom: 

interesariusze  działania struktura organizacyjna  strategia (cztery elementy). Rentowność 

kapitałów własnych w tej grupie jest wyższa i wynosi 9%.  

Druga grupa podmiotów prezentuje znacznie niższą liczbę ujawnień. Eksponuje ona powiązanie: 

interesariusze  działania. Pozostałe elementy są słabiej zaznaczone. Opis strategii jest 

fragmentaryczny. Cele nie są opisane w sposób zupełny i kompletny, a strategia dotyczy raczej strategii 

CSR. Prezentowane wartości nie są porównywane z okresem poprzednim, a dodatkowo trudno zauważyć 

oznaki organizacyjnego uczenia się. Również rentowność kapitałów własnych w tej grupie jest 

nieznacznie niższa (7%). 

Opracowana koncepcja zarządzania dokonaniami może być z powodzeniem stosowana w pierwszej 

grupie podmiotów. Podmioty te uwzględniają rolę interesariuszy w osiąganiu wyników.  

4.3.5. Syntetyczny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu 

Syntetyczny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu przedstawiono w tabeli 12. 

Tabela 12. Syntetyczny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu 

Cel Wkład Umiejscowienie 

Celem głównym (CG) pracy było 
opracowanie koncepcji zarządzania 

dokonaniami w organizacji na gruncie 
teorii równowagi funkcjonalnej 

wykorzystującej system kluczowych 
mierników dokonań i uwzgledniającej 

potrzeby decydentów oraz oczekiwania 
pozostałych interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

opracowanie koncepcji zarządzania 
dokonaniami na gruncie teorii 

równowagi funkcjonalnej 
zaspokającej potrzeby w warstwie 

teoretycznej (co?), utylitarnej (jak?) 
i narzędziowej (w jaki sposób?) 

Punkt 1.8 

Rozdziały 2-5 

Załączniki 1.6; 3.1; 4.1 i 5.1 

CT1.        identyfikacja cech (istoty) 
kluczowych mierników dokonań na 

potrzeby zarządzania dokonaniami na 
gruncie teorii równowagi funkcjonalnej; 

identyfikacja cech mierników KPI 
Punkt 1.3 

Załącznik 1.1; 1.5 

identyfikacja celów, opis funkcji i 
zadań kluczowych mierników 

dokonań 

Punkt 1.5 

Załącznik 1.1 

opracowanie zestawu wad i zalet 
kluczowych mierników dokonań 

Punkt 1.6 

Załącznik 1.1 

opracowanie charakterystyki KPI na 
potrzeby ontologii 

Podpunkt 5.3.1 

Załącznik 5.1 

definicja kluczowych mierników 
dokonań 

Punkt 1.1-1.3 

Załącznik 1.1-1.3 
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CT2.        opracowanie definicji 
kluczowych mierników dokonań i 

przedstawienie ich klasyfikacji; 
opracowanie klasyfikacji KPI 

Punkt 1.4 

Załączniki 1.1; 1.4 

CT3.        przegląd i rekomendacja 
metod wykorzystywanych przy 

konstrukcji systemu kluczowych 
mierników dokonań na potrzeby 

skutecznego, efektywnego i 
elastycznego zarządzanie dokonaniami. 

przegląd i adaptacja metod na 
potrzeby identyfikacji i selekcji KPI 

 
Punkt 4.3 i 4.4 

Załącznik 4.1 
opracowanie autorskiego narzędzie 

do selekcji KPI w wersji 
uproszczonej i rozbudowanej 

CM1.      opracowanie metodyki 
konstrukcji systemu kluczowych 

mierników dokonań wspomagającej 
organizację zarządzania dokonaniami w 

organizacji. 

opracowanie metod zarządzania 
dokonaniami na gruncie teorii 

równowagi funkcjonalnej (zaspokaja 
potrzeby w warstwie narzędziowej 

(w jaki sposób?)) 

Punkt 2.3; 3.3; 4.3; 4.4; 5.3 

CU1.       ograniczenie subiektywnego, 
intuicyjnego doboru kluczowych 

mierników dokonań służące przejrzystej 
komunikacji tego, jak strategia 

organizacji, zarządzanie, wyniki i 
perspektywy, w kontekście otoczenia 

zewnętrznego, prowadzą do tworzenie 
wartości (ekonomicznej, rynkowej, 

społecznej i ekologicznej) w krótkich, 
średnich i długim okresie oraz innych 

zasobów niematerialnych poprzez 
opracowanie procedury i założeń 

metodycznych konstrukcji systemu 
kluczowych mierników dokonań; 

opracowanie zestawu wad i zalet 
kluczowych mierników dokonań 

Punkt 1.6 

Załącznik 1.1 

opracowanie charakterystyki KPI na 
potrzeby ontologii 

Podpunkt 5.3.1 

Załącznik 5.1 

identyfikacja badań nad opisaniem 
relacji „cel – KPI” w literaturze 

dotyczącej zarządzania dokonaniami 
w modelu strategicznej karty 

wyników 

Podpunkt 3.3.2 

Załącznik 3.1 

opracowanie procedury zarządzania 
dokonaniami na gruncie teorii 

równowagi funkcjonalnej (zaspokaja 
potrzeby w warstwie utylitarnej 

(jak?) ) 

Punkt 2.2; 3.2; 4.2; 5.2 

CU2.       wykorzystanie potencjału 
systemu kluczowych mierników 

dokonań w praktyce gospodarczej do 
poprawy jakości komunikacji z 

istotnymi interesariuszami. 

opracowanie modelu systemu 
komunikacji z zastosowaniem KPI 
(element koncepcji zarządzania 
dokonaniami na gruncie teorii 

równowagi funkcjonalnej) 

Podpunkt 2.1.3 

badania nad raportowaniem 
niefinansowym w podmiotach 

notowanych na GPW 
Rozdział 6 

Źródło: opracowanie własne 
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4.4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych) 

Po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem rozpocząłem pracę w 

poznańskiej filii Citibanku. Od 1 października 2002 zostałem zatrudniony jako asystent w Zakładzie 

Analizy Ekonomicznej Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Rezultatem moich badań przed uzyskaniem 

stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu były następujące publikacje: 

− 3 rozdziały w monografii naukowej nagrodzonej w 2008 roku nagrodą Jego Magnificencji 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę naukową, 

− 33 artykuły w innych czasopismach naukowych. 

Zwieńczeniem badań w tym okresie była praca doktorska pt.: pt. „Metodyka uwzględniania ryzyka 

w wycenie wartości przedsiębiorstwa”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Edward Urbańczyk a 

recenzentami prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. dr hab. Ryszard Borowiecki. 

Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze mieszczą się w następujących obszarach tematycznych: 

1. Pomiar i zarządzanie dokonaniami. 
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2. Analiza ekonomiczno–finansowa organizacji (przedsiębiorstw, jednostek non-profit, jednostek 

samorządu terytorialnego). 

3. Zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wycena 

4. Controlling. 

4.4.1. Tematyka związana z pomiarem i zarządzaniem dokonaniami   

Tematyka ta jest wiodącym obszarem moich zainteresowań naukowych. Na osiągnięcia naukowo-

badawcze  w tym zakresie składa się: 

− 2 redakcje monografii, 

− autorstwo lub współautorstwo 8 rozdziałów w monografiach, 

− autorstwo lub współautorstwo 21 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych 

(8 artykułów) lub krajowych (13 artykułów). 

Prezentują one wyniki badań odnoszących się do istoty pomiaru i zarządzania dokonaniami w teorii 

i praktyce, pomiaru dokonań w poszczególnych obszarach tematycznych, weryfikacji opracowanych 

narzędzi selekcji i identyfikacji kluczowych mierników dokonań w ramach kluczowych czynników sukcesu. 

Za znaczące w tym względzie uznaję pozycje2:  

1. Niemiec A. (2016). Strategic Map for Hospital Management: Perspectives and Priorities. 

Economics and Sociology, 9(3), s. 63-75. DOI: 10.14254/2071- 789X.2016/9-3/6. 

European Reference Index for the Humanities (ERIH) NSD Journal ID: 480044 

W artykule opracowano mapę strategii Szpitala Powiatowego „X”. Zidentyfikowane płaszczyzny w 

których jest prowadzony pomiar są jednak skrajnie różne od ujęcia klasycznego zaprezentowanego przez 

R. Kaplana i D. Nortona.  

Dla szpitala - perspektywa finansowa ma fundamentalne znaczenie, ponieważ wiąże się z wieloma 

innymi celami (Por. Korpysa, 2013). Dobra kondycja finansowa pozwala inwestować w majątek, zasoby 

ludzkie i nowe procedury medyczne. Zwiększa to potencjał szpitala i wpływa na wyniki w perspektywie 

pacjenta i procesów (Por. Heurich i Vignali, 2015), tj. zwiększa dostępność usług medycznych, poprawia 

jakość leczenia i wydajność pracowników. 

Badania nad pomiarem dokonań w Szpitalu Powiatowym „X” udowodniły wiodącą rolę 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w zarządzaniu dokonaniami. Kluczową rolę odgrywa tu NFZ 

jako płatnik, załoga szpitala i jej kwalifikacje oraz pacjenci.  

 

 
2 W tej części autoreferatu prezentowane są wybrane pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze. Cały zestaw 

publikacji został załączony do wniosku oraz na płycie CD w specjalnych plikach. 
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2. Niemiec A. (2017). Comparison of Critical Success Factors (CSFs) Identification Methods. 9th 

Conference on Performance Measurement and Management Control Nice, France – 

September 13-September 15, 2017,  ISBN 2295-1660 

Kluczowe czynniki sukcesu (Critical Success Factors, CFSs) określa się jako priorytety. Mogą być one 

zarówno strategiczne (zorientowane długoterminowo i strategiczne), jak i taktyczne (krótkoterminowe i 

zorientowane na działanie). Odpowiednia identyfikacja krytycznych czynników sukcesu i ich wybór mają 

kluczowe znaczenie dla systemów zarządzania dokonaniami (Performance Managament Systems, PMS). 

W literaturze większy nacisk kładzie się na odpowiedni dobór kluczowych mierników dokonań, ale w 

rzeczywistości identyfikacja wpływu metody CSF na kształt PMS wydaje się być równie ważna.  

Podczas badań przeanalizowano trzy metody identyfikacji CSF: przegląd literatury, ankiety i wywiady 

wśród menedżerów i specjalistów, przegląd strategii i dokumentacji strategicznej. Zgodnie z tymi 

metodami grupy praktyków poproszono o zidentyfikowanie CSF dla przedsiębiorstw transportu 

drogowego i transportu. Głównym celem tych badań było porównanie trzech grup CSF 

zidentyfikowanych różnymi metodami. Zestawy ocenili eksperci.  

Jak wykazano najbardziej złożoną metodą identyfikacji CSF wydaje się być przegląd literatury, 

ponieważ obejmuje ona wszystkie potencjalne źródła CSF w literaturze. Ważną wadą tego podejścia jest 

identyfikacja CSF na podstawie źródeł wtórnych - wyników wcześniejszych analiz. Dane te są często 

gromadzone przez okres dłuższy niż 10 lat (Saade i Nijher , 2014), mogą być więc z natury nieaktualne. W 

sektorze transportu drogowego towarów i firm transportowych eksperci nie zgadzają się z tą opinią. Ich 

zdaniem CSF zidentyfikowane podczas przeglądu literatury są aktualne przez dłuższy okres czasu, 

ponieważ reprezentują długoterminowe trendy. Niektóre CSF są dedykowane nawet na przyszłość, jak 

efektywność energetyczna ciężarówek lub emisja CO2 w przypadku nowych przepisów UE. W opinii 

ekspertów CSF zidentyfikowane podczas przeglądu literatury są czasem skoncentrowane na szczegółach. 

(…) Czasami źródło przeglądu literatury jest zbyt ogólne. 

Badanie i przeprowadzanie wywiadów z menedżerami było pierwszą metodą zaproponowaną 

przez Rockarta (1978). Jest podstawowym źródłem informacji, a stopień uogólnienia jest średni. CSF 

zidentyfikowane w ten sposób są mniej uniwersalne i bardziej szczegółowe. Podobne wnioski 

sformułowali Bullen i Rockart (1981). 

Lista krytycznych czynników sukcesu zidentyfikowanych podczas wywiadów jest 

najdłuższa. Powodem tego jest źródło czynników, które decyduje o ich czasowym i intuicyjnym 

charakterze. Czynniki czasowe są obszarami działalności w organizacji, które stają się kluczowe tylko w 

określonym momencie. Zazwyczaj obszary te w innym przypadku nie generowałyby CSF (Bullen, Rockart , 

1981). Zidentyfikowane w ten sposób CSF są zarówno zorientowane na długookresowo, jak i 

krótkokresowo. W rzeczywistości trudno jest to określić w konkretnym przypadku. Niektóre z nich są 

tymczasowe, takie jak: jazda ekonomiczna, ale niektóre z nich mogą być ważne przez dłuższy okres, takie 
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jak: stawki transportu lub koszty wynagrodzeń. Wiele elementów czasowych zostało zweryfikowanych 

negatywnie. 

Badania nad kluczowymi czynnikami sukcesu stanowiły weryfikację metodyki identyfikacji 

kluczowych czynników sukcesu opracowaną przez autora w książce pt.: „System pomiaru dokonań w 

przedsiębiorstwach”. 

 

3. Niemiec A. (2014). Możliwość normalizacji pomiaru osiągnięć na przykładzie miar stosowanych 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem kurierskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, 343, s. 440-451. 

 

Unifikacja jest kluczowym etapem procesu standaryzacji. Unifikacja pomiaru dokonań to proces 

polegający na ujednolicaniu cech konstrukcyjnych w tym przypadku systemów pomiaru osiągnięć. 

Całościowa unifikacja pomiaru osiągnięć stoi raczej w sprzeczności z klasyczną formą strategicznej karty 

wyników. W licznych publikacjach R. Kaplana i D. Nortona znaleźć można opinie za indywidualnością kart 

wyników, jednakże w tych samym opracowaniu znaleźć można szereg argumentów przemawiające za 

możliwością unifikacji systemu pomiaru osiągnięć. W płaszczyźnie finansowej autorzy prezentują zestaw 

najczęstszych celów finansowych przedsiębiorstw. Cele te były najczęściej formułowane w stosunku do 

np. zysku operacyjnego, stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału, ekonomicznej wartości dodanej, 

wzrostu sprzedaży, czy dodatnich przepływów pieniężnych (Kaplan i Norton, 2001, s. 42). Skończona 

liczba celów finansowych przedsiębiorstw przekłada się na skończony zbiór wskaźników finansowych 

odzwierciedlających realizację tych celów. W efekcie, zarówno w literaturze, jak i praktyce gospodarczej 

pojawiły się przykłady preferowanych mierników, bazy controllingu strategicznego, ze związkami 

przyczynowo-skutkowymi modelu R.S. Kaplana i D.P. Nortona (Bonsiep, Fisher, Klich, 2000). Bazy tego 

typu są wyrazem unifikacji pomiaru osiągnięć finansowych. 

W opracowaniu obliczono skuteczność procesu unifikacji dla firm kurierskich. W przypadku 

wskaźników indywidualnych przedsiębiorstw kurierskich 32 na 42 mierniki ujęto w zestawieniu co 

stanowi 76,2%. Przeprowadzone badania pozwoliły sformułować następujące syntetyczne wnioski: 

a) unifikacja pomiaru osiągnięć może być realizowana poprzez tworzenie baz danych o miarach i 

metodologii pomiaru osiągnięć, 

b) unifikacja pomiaru osiągnięć dotyczy zarówno wskaźników o charakterze uniwersalnym, jak i w dużym 

stopniu dotyczy miar indywidualnych dla podmiotu lub branży, 

c) Istnieją miary indywidualne w pomiarze osiągnięć charakterystyczne tylko dla danego przedsiębiorstwa, 

jednakże są one w mniejszości, 
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d) pomiar osiągnięć firm kurierskich w obszarze procesów wewnętrznych w dużej mierze koncentruje się 

na czasie (przede wszystkim) i jakości świadczonych usług przy jednoczesnej kontroli ich kosztu; mierniki 

w płaszczyźnie uczenia się i rozwoju koncentrują się na potencjale opisanym przez mierniki systemu oraz 

na procedurach; źródłem przewagi konkurencyjnej jest organizacja działalności firmy, 

e) w trakcie badań zgłoszono zapotrzebowanie na nowe miary osiągnięć w sferze klienta, a w tym w 

zakresie dostosowania oferty do oczekiwań klienta. 

W badaniu – eksperci zwrócili uwagę na fakt, że w pomiarze osiągnięć stosuje się często nie tylko 

wskaźniki, ale samą informację w formie opisu sytuacji. 

Badania nad unifikacją udowodniły, że tworzenie baz KPI ma sens i stało się podstawą monografii 

pt.: „Leksykon wskaźników efektywności”.  

4. Niemiec A. (2017). Performance Measurement Perspectives In Small And Medium Enterprises. 

Proceedings In Conference of Informatics and Management Sciences : Management and 

Marketing, 6(1), EDIS - Publishing Institution of the University of Żilina, ISBN 978-80-554-

1325-9, s. 10-14, DOI:10.18638/ictic.2017.6.1.320  

W tym artykule przedstawiono znaczenie perspektyw w zarządzaniu dokonaniami w małych i 

średnich przedsiębiorstwach. Do oceny wyników ankiety wprowadzono rotację varimax w celu 

zidentyfikowania obszarów pomiarowych. Identyfikację znaczenia i możliwych do zarządzania obszarów 

wykonano za pomocą Importance-Performance Matrix (I-P Matrix). 

Rezultatem była identyfikacja ważnych obszarów zarządzania dokonaniami. Badania i dyskusja 

pozwoliły zidentyfikować istotne różnice między systemami zarządzania dokonaniami w małych firmach 

i średnich przedsiębiorstwach. Najważniejszą perspektywą w obu jest perspektywa finansowa. Jednak 

proces kontroli zarządzania może być prowadzony w niektórych przypadkach na innych perspektywach 

o niskim priorytecie. W przypadku małych przedsiębiorstw jest to głównie klient, ale wraz ze wzrostem 

wielkości przedsiębiorstwa rośnie potrzeba rozszerzenia kontroli zarządzania. Dlatego system 

zarządzania dokonaniami w średnich przedsiębiorstwach jest bardziej zrównoważony. W takich 

przypadkach jest bardziej porównywalny z systemami wdrożonymi w większych firmach, a nie w małych. 

W artykule zweryfikowano metody selekcji mierników KPI: technikę agregacyjną polegającą na 

analizie głównych składowych z rotacją varimax oraz analizę istotności – osiągnięć, którą zaadoptowano 

do selekcji mierników KPI.  

5. Niemiec A. (red.) (2016). System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach. Warszawa: 

CeDeWu 

Monografia zawiera diagnozę stosowanych rozwiązań pomiaru dokonań przez przedsiębiorstwa 

polskie oraz ocenę poziomu ich zaawansowania i adekwatności do potrzeb zarządzania strategicznego 

oraz identyfikację i selekcję kluczowych czynników sukcesu. Diagnoza sformułowana została ona na 

http://dx.doi.org/10.18638/ictic.2017.6.1.320


60 
 

podstawie wyników przeprowadzonych studiów literaturowych oraz dwukrotnych, ogólnopolskich 

badań sondażowych w 2012 i 2014 roku na reprezentatywnej próbie 300 podmiotów ze względu na 

sekcję PKD w obrębie każdej z klas wielkości firm. Istotność doboru kluczowych czynników sukcesu w 

poszczególnych sektorach ostatecznie zweryfikowano wykorzystując  metodę delficką w dwóch turach, 

z udziałem 180 ekspertów (po 15 dla każdego z sektorów) z całej Polski. Zgodność opinii ekspertów 

odnośnie ważności poszczególnych czynników oceniono stosując metodę Warda. Indywidualny 

dorobek autora polegał na opracowaniu metodyki identyfikacji kluczowych czynników sukcesu, jak 

również przypisaniu im kluczowych mierników dokonań, częściowym opracowaniu badań i wniosków. 

Wyniki badań wskazują na niedoskonałości pomiaru dokonań stosowanych w praktyce. W badaniu z 

2014 roku zidentyfikowano grupę podmiotów, w których zarządzanie dokonaniami jest bardziej 

skuteczne. Są to podmioty, które posiadają strategię opisaną zróżnicowanymi miernikami. Dodatkowo 

ich system pomiaru dokonań jest powiązany z systemem motywacyjnym. 

Monografia wykazała lukę w obszarze zarządzania dokonaniami w praktyce gospodarczej. 

Dodatkowo wykazała, elementy kluczowe dla skutecznego zarządzania dokonaniami. Stanowi więc 

uzasadnienie dla podjęcia tematu badawczego w monografii „Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w 

zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej” 

6. Skoczylas W., Niemiec A. (red.) (2016). Leksykon mierników dokonań. Warszawa: CeDeWu 

Leksykon mierników dokonań jest pierwszym, interdyscyplinarnym opracowaniem prezentującym 

w tak szerokim zakresie propozycję pomiaru zidentyfikowanych w warunkach polskich kluczowych 

czynników sukcesu. Mierniki ujęte zostały w dwóch grupach, a więc jako mierniki mające wymiar 

powszechny (niezależny od sektora) oraz specyficzne dla wybranych sektorów. W ramach sektorów 

dokonano ich dalszej klasyfikacji, wyodrębniając kluczowe mierniki dokonań dla centrów 

odpowiedzialności. W leksykonie mierników dokonań znalazły się wskaźniki dla sektorów dynamicznie 

się rozwijających, a dotychczas słabo opisanych.  Dla każdego z kluczowych czynników sukcesu 

zaproponowano kilka mierników, zapewniając wybór potencjalnym odbiorcom i możliwość 

dostosowania do występujących, specyficznych potrzeb. W celu zwiększenia ich użyteczności 

przedstawiono formuły wskaźników oraz ich wartość poznawczą i pożądaną tendencję zmian. 

Indywidualnym moim wkładem było opracowanie kluczowych mierników dokonań w zakresie: 

transportu kolejowego, samochodowego, ochrony środowiska i działań społecznych, telekomunikacji i 

działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i działalności 

powiązanej.  

Leksykon stanowi więc uzupełnienie monografii „Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu 

organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej”. Metody identyfikacji opisane w monografii 

korzystają z bazy danych o miernikach jaką jest leksykon. 
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7. Niemiec A. (2013). Zmiany w kształcie wiązki celów przedsiębiorstw zrównoważonego 

rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786, Finanse, Rynki finansowe, 

Ubezpieczenia, 64(1), s. 4152. 

Artykuł prezentuje badania ankietowe przeprowadzone na 300 respondentach. W 2012 roku 

zainteresowanych problemami środowiska było 25% podmiotów. Tych respondentów zapytano o 

przesłanki podejmowania działań w zakresie środowiska naturalnego oraz społeczności. W zakresie 

środowiska naturalnego przesłanki podejmowania działań miały charakter biznesowy w ponad 40% 

przypadków. Dotyczyły problemu kar za emisję i przepisów regulujących normy emisji, działań 

związanych z certyfikacją oraz charakteru produkcji / świadczonych usług. 

Działania typowo prośrodowiskowe dotyczyły ponad 25% podmiotów zainteresowanych 

kwestiami środowiska naturalnego. U pozostałych przesłanki były niejasne. 

Problemami społecznymi zainteresowanych było mniej, bo jedynie 12% podmiotów. Około 1/3 

spośród nich miała oczekiwania biznesowe związane z tego typu relacją. Polegały one na kształtowaniu 

wizerunku firmy, działaniach związanych z pracownikami i ich kwalifikacjami, kooperacja z innymi 

lokalnymi partnerami i podmiotami, produktu oferowanego społeczności lokalnej. Ponad 1/3 

podmiotów realizowała typowe cele prospołeczne. Mniej niż 1/3 nie określiła definitywnie charakteru 

interakcji społecznych. 

Cele o charakterze biznesowym realizują chętniej podmioty małe. Duże korporacje stać na 

filantropię. Pomimo, iż zmiany opisane można uznać za margines działań, to zauważalne jest 

odnowienie modelu biznesowego i rozszerzenie go o cele środowiskowe i społeczne przynajmniej u 

wybranej grupy podmiotów. 

8. Niemiec A. (2014). Nowoczesne rozumienie benchmarkingu w przedsiębiorstwie. 

Przedsiębiorczość strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. UŁ, Łódź, s. 113-

127.  

Istotnym dorobkiem było wykazanie podobieństw pomiędzy benchmarkinigiem, a zarządzaniem 

dokonaniami. Zidentyfikowano szereg podobieństw takich jak definicja, procedura, nastawienie na 

pomiar efektywności procesów, nastawienie na eliminację nieefektywności, strategiczny charakter 

zmian, nastawienie na analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa i otoczenia. 

Obecnie koncepcja benchmarkingu występuje w trzech podstawowych formach: 

1) analiza porównawcza potencjału gospodarczego (głównie benchmarking strategiczny i 

benchmarking kompetencji), 

2) ranking osiągnięć (benchmarking wyników), 

3) benchmark dla KPIs (benchmarking procesów). 
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Analiza porównawcza odnosi się do głównego etapu benchmarkingu, jakim jest analiza. Ma ona 

charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Analiza w powiązaniu z warunkami granicznymi i 

modelem tworzą ramy strategii benchmarkingowej. 

Drugie rozumienie polega na rangowaniu dokonań. Stworzenie rankingu przedsiębiorstw jest 

istotne, gdyż umożliwia zidentyfikowanie lidera wśród przedsiębiorstw oraz daje podstawę do 

kooperacji. 

Trzecim obliczem benchmarkingu jest poszukiwania benchmarków w celu wyznaczanie wielkości 

pożądanych i dopuszczalnych odchyleń dla KPIs. Porównanie wyników zwłaszcza ekonomicznych (nie 

finansowych) z wynikami lidera czy ze średnią, nawet w ramach jednej korporacji, umożliwia 

wyznaczenie wielkości optymalnych i niepożądanych. Wówczas osiągnięcia przedsiębiorstwa mają 

dodatkowy kontekst i możliwa jest reakcja, kiedy starania w zakresie budowy satysfakcji klientów 

okazują się niewystarczające. Umożliwia to reakcję w momencie, kiedy wartość dopuszczalna KPIs 

zostanie przekroczona, a więc sterowanie. 

O ile pierwsze rozumienie benchmarkingu do pewnego stopnia odzwierciedla jego ideę, to dwa 

kolejne wymagają innej definicji. Można je rozumieć jako aktywność polegająca na poszukiwaniu 

benchmarków. 

4.4.2. Tematyka związana z analizą ekonomiczną organizacji 

Tematyce tej poświęcono również dużo uwagi. Obejmuje ona: 

− współautorstwo 1 monografii, 

− autorstwo lub współautorstwo 14 artykułów naukowych, w tym 9 w języku polskim i 5 w 

języku angielskim 

− współautorstwo 7 opracowań zbiorowych, 

− autorstwo lub współautorstwo 9 publikacji dydaktycznych. 

 Do osiągnięć w tym zakresie zaliczam m.in. publikacje poświęcone problemowi płynności 

finansowej oraz zadłużenia. Badania prowadzone były  w czasie kryzysu finansowego, oraz zmian 

związanych ze skutkami akcesji Polski do Unii Europejskiej. Do oceny pozostałych osiągnięć naukowo-

badawczych zaproponowano: 

1. Niemiec A. (2014). Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej, Zeszyty 

Teoretyczne Rachunkowości, 79, s. 57-70. 

Celem artykułu było ustalenie wielkości granicznych dla wskaźników statycznej, krótkoterminowej 

płynności finansowej na podstawie badań empirycznych dla polskich przedsiębiorstw w latach 2002-

2012. Na podstawie analizy granicy trendu przy funkcji odwrócony tangens w nieskończoności osza-

cowano następujące wielkości normatywne dla wskaźników płynności: 
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− wskaźnik płynności bieżącej powinien być większy od 1,2, najlepiej w przedziale 1,2-3,4 

(średnio 1,78); 

− wskaźnik płynności szybkiej powinien być większy od 0,7, najlepiej w przedziale 0,7 do 2,6 

(średnio 1,3); 

− wskaźnik płynności gotówkowej średnio dąży do 0,3 (może występować w granicach 0,07-

1,20). 

2. Niemiec A. (2014). Relacja zysk–ryzyko w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, 828, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania, 38(1), s. 193-204. 

Zależność pomiędzy rentownością a ryzykiem jest zazwyczaj dodatnia. Wyjątkiem jest paradoks 

opisany przez Bowmana w latach 80-tych ubiegłego wieku. Wejście Polski do Unii Europejskiej również 

mogło stanowić przesłankę wystąpienia wspomnianego paradoksu w przypadku gdyby poziom 

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw był niższy niż europejskich. Pomimo rosnącego ryzyka 

związanego z wejściem Polski do UE zauważono silną dodatnią zależność pomiędzy rentownością a 

ryzykiem. Potwierdzają ją też badania empiryczne dla polskich przedsiębiorstw. W latach 2004-2007 

zmienność zysków przedsiębiorstw polskich ogromnie rosła. Oznacza to, że rosło ryzyko działalności 

podmiotów po wejściu do Unii Europejskiej. W niektórych podmiotach zyski spadły, w większej części 

wzrosły. Jest to wyrazem przeniesienia konkurencji z poziomu lokalnego na poziom ogólnoeuropejski.  

Jakie konsekwencje może więc mieć brak występowania anomalii opisanej przez Bowmana? Po 

pierwsze, kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw przed wejściem do Unii Europejskiej była 

wystarczająco dobra, tak że wzrost ryzyka interpretowały one jako szanse. Po drugie, poziom 

zarządzania i umiejętności polskich menedżerów nie odbiega znacząco od standardów europejskich. 

Po trzecie, wyższa konkurencja wpłynęła pozytywnie na skłonność do podejmowania ryzyka przez 

polskich przedsiębiorców. 

4.4.3. Tematyka z obszaru zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wyceny 

Tematyka zarzadzania wartością przedsiębiorstwa i jego wyceną obejmuje autorstwo lub 

współautorstwo 4 artykułów naukowych. Do oceny dorobku przedstawiam artykuł: 

1. Niemiec A. (2010). Praktyka szacowania kosztu kapitału w bankowych i niebankowych 

domach maklerskich w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia, 35, s. 125-136. 

Powszechnie akceptowana wartość przedsiębiorstwa jako finansowy cel jego działalności 

gospodarczej została uzasadniona  przez T. Copelanda, T. Kollera, J. Murrina  wyrażona została 

następującym sformułowaniem: „Prawie niemożliwe jest podejmowanie trafnych decyzji, gdy nie ma 
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się dostępu do pełnych informacji, a żaden inny miernik efektywności nie uwzględnia wszystkich 

danych”, a więc zarówno dotyczących aktywów materialnych jak i niematerialnych. Zadaniem 

kierownictwa jest więc wypracowanie takiej strategii, która umożliwia identyfikację i wykorzystanie 

potencjału wartości spełniającego oczekiwania zarówno właścicieli jak i innych interesariuszy w 

otoczeniu przedsiębiorstwa. Prowadzi to do tego, że obok wymagań rynku produktów i posiadania 

kluczowych kompetencji, również wymagania rynku kapitałowego zostają uwzględnione w 

realizowanych przez przedsiębiorstwo procesach. Zwrócenie w kierunku rynku kapitałowego było 

spowodowane faktem, że interes właścicieli nie jest sprzeczny z interesem innych interesariuszy i 

stanowi swoistego rodzaju ekonomiczny kompromis oczekiwań wszystkich grup zainteresowania. 

Ostateczna korzyść inwestora realizowana jest na rynku kapitałowym stąd przedmiotem licznych 

studiów jest właśnie wartość rynkowa. 

 

4.4.4. Tematyka z obszaru controllingu 

Całościowy dorobek mieszczący się w obszarze controllingu obejmuje: 

− współautorstwo 2 rozdziałów w monografii, w tym jedna w jeżyku angielskim 

− autorstwo 2 artykułów naukowych 

Do oceny przedstawiam artykuł: 

1. Niemiec A. (2015). Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej. Studia i 

Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40(1), s. 33-45. 

Celem artykułu było odnalezienie źródeł oraz najbardziej aktualnego rozumienia controllingu w 

literaturze anglosaskiej. W artykule dokonano syntezy ewolucji idei controllingu od XII wieku. Okresy 

ewolucji tego pojęcia w literaturze anglosaskiej podzielono na następujące 4 podokresy. Do 1880 roku 

rozumiany był zgodnie ze słowem to controll tłumaczonym jako „mieć kontrolę nad” w tym przypadku 

budżetem. Drugi okres to lata 1880-1962, kiedy idea controllingu nawiązywała do osoby i zadań 

kontrolera. W trzecim okresie, przypadającym w latach 1962-1995, utożsamiano ją w literaturze 

amerykańskiej z rachunkowością zarządczą, a później ze strategiczną rachunkowością zarządczą, 

Natomiast po 1995 roku controlling jest coraz częściej tożsamy z terminem zarządzania dokonaniami 

(performance management). 

 

4.4.5. Pozostały dorobek dydaktyczny, popularyzatorski, organizacyjny i dotyczący współpracy 

zagranicznej 

W trakcie swojej pracy naukowo-badawczej po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyłem także 

jako wykonawca w projekcie badawczym Kluczowe indykatory osiągnięć w zarządzaniu wynikami 
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przedsiębiorstw, wniosek nr N115 436640, 2012-2015, KBN / MNiSW, w programach europejskich 

oraz innych programach międzynarodowych i krajowych,  

Odbyłem staże naukowe w Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 17-19 września 2012, 

Università Degli Studi Di Bari, 25-29 maja 2015, Erasmus+ oraz Faculty of Agricultural Management, 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina, 1-30 czerwca 2018,  

Od początku mojej pracy zawodowej obok działalności naukowej aktywnie prowadzę działalność 

dydaktyczną, organizacyjną, popularyzatorską także w ujęciu międzynarodowym. Do osiągnięć w 

zakresie działalności dydaktycznej zaliczam wymienione w wykazie dorobku habilitacyjnego: 

− autorstwo lub współautorstwo publikacji dydaktycznych, 

− udział w konferencjach dydaktycznych, 

− opracowanie sylabusów do przedmiotów do przedmiotów prowadzonych w języku polskim i 

angielskim na różnych uczelniach, 

− obronione prace licencjackie i prowadzenie seminarium (2016-2019), 

− obronione prace podyplomowe i prowadzenie seminarium (2016-2019), 

− obronione prace MBA i prowadzenie seminarium (2016-2019), 

− recenzje prac magisterskich (2014-2015), 

− recenzje prac podyplomowych (2016-2019), 

− opiekę naukową nad studentami w toku specjalizacji, 

− opiekę naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego, 

− prowadzenie zajęć na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach MBA 

z takich przedmiotów, jak: analiza ekonomiczna , analiza finansowa, analiza strategiczna, 

benchmarking, controlling, controlling finansowy, controlling w przedsiębiorstwie, metody analizy 

ryzyka, nauka o organizacji i zarządzaniu – organizacja, podstawy ekonomii i marketingu w sporcie, 

podstawy analizy finansowej, pomiar wyników, zarządzanie strategiczne i w języku angielskim na 

studiach I stopni, II stopnia w języku angielskim (2014-2019): Economic Policy, Financial Analysis, 

Financial Controlling, Management Control. 

Brałem też czynny udział w konferencjach naukowych jako prelegent oraz prowadzący sesję na 

8th Conference on Performance Measurement and Management Control w Nicei. Mój dorobek 

obejmuje również aktywny udział w organizacji konferencji  naukowych, seminariów 

międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz wykładów otwartych.  

Jestem Członkiem Rady Redakcyjnej Business  and  Management  Studies, od 28 grudnia 2016, 

Redfame Publishing, USA oraz Członkiem Komitetu Redakcyjnego Economics – Innovative and 

Economics Research Journal, od 15 września 2017, Oikos Institute, Bośnia i Hercegowina,  
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Uczestniczę czynnie od 2003 roku w pracach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 

od 2003, jako Sekretarz Komisji ds. Analizy Finansowej oraz w pracach Towarzystwo Naukowe 

Organizacji i Kierownictwa od 2014. Jestem również członkiem założycielem dwóch stowarzyszeń , a 

więc Polsko-Chińskiego Stowarzyszenia Współpracy Naukowo-Gospodarczej Pomorze Zachodnie – 

Guangdong, 2009 oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy 

Mickiewicza 66 od 2015.. 

Byłem wykonawcą ekspertyzy oraz uczestniczyłem w zespołach eksperckich . Opracowałem 

również recenzje artykułów do czasopism: 

− Business and Management Studies (ISSN: 2374-5916; E-ISSN: 2374-5924; od 28.12.2016 

− Economics – Innovative and Economics Research Journal (ISSN 2303-5005, e-ISSN 2303-5013,  

od 01.09.2017 

− Zarządzanie i Finanse Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (ISSN 2084-5189), 2013 

i 2017 

Za swoją działalność otrzymałem nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, 2018, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za oryginalne 

i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 - za monografię pt.: „Zielony controlling i 

finanse. Studium przypadków". Wyrazem uznania dydaktycznego była nominację do studenckiej 

nagrody: Złota Kreda w kategorii “Student Friendly” m.in. w 2009 roku. Jestem odznaczony przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2013),  

 

4.4.6. Synteza dorobku 

W ujęciu ilościowym całokształt dorobku przedstawiono w tabeli 13 

Tabela 13. Synteza dorobku i osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych, popularyzatorskich, 

organizacyjnych i w zakresie współpracy z zagranicą 

Wyszczególnienie Przed doktoratem Po doktoracie Suma 

polski angielski polski angielski 

Publikacje naukowe      

1. Osiągnięcie naukowe   1  1 

2. Publikacje naukowe w 
czasopismach znajdujących się w 
bazie Journal Citation Reports 
(JRC) lub na liście European 
Reference Index for the 
Humanities (ERIH) 

   1 1 

3. Redakcje monografii    2  2 

4. Autorstwo lub współautorstwo 
rozdziałów w monografii  

3  9 2 14 

5. Autorstwo lub współautorstwo 
artykułów naukowych 

33  28 13 74 
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6. Opracowania zbiorowe, katalogi 
zbiorów, dokumentacja prac 
badawczych, ekspertyz, utworów 
i dzieł artystycznych 

  8  8 

Razem 36  48 16 100 

Wskaźniki dokonań naukowych 

Sumaryczny impact factor według 
listy: Journal Citation Reports (JCR), 
zgodnie z rokiem opublikowania 

  0  

Liczba cytowań publikacji według 
bazy: 

- Web of Science (WoS) 
- Google Scholar:  
- Research Gate: 

   
 

0 
133 
22 

 

Indeks Hirscha według bazy: 
- Web of Science (WoS):  
- Google Scholar:  
- Research Gate:  

   
0 
6 

7,23 

 

Punktacja MNiSW ogółem   316  

Punktacja MNiSW z uwzględnieniem 
zasad dla publikacji 
wieloośrodkowych 

  215  

Pozostałe osiągnięcia 

Kierowanie międzynarodowymi i 
krajowymi projektami badawczymi 
oraz udział w takich projektach 

  1 1 

Wygłoszone referaty na 
konferencjach  

  12 10 22 

Prowadzenie paneli dyskusyjnych:   1  1 

Uczestnictwo w programach 
europejskich oraz innych 
programach międzynarodowych i 
krajowych 

  7 7 

Udział w komitetach organizacyjnych 
międzynarodowych i krajowych 
konferencji naukowych 

  10 10 

Udział w komitetach redakcyjnych i 
radach naukowych czasopism 

  2 2 

Członkostwo w międzynarodowych i 
krajowych organizacjach oraz 
towarzystwach naukowych 

  4 4 

Osiągnięcia dydaktyczne i w 
zakresie popularyzacji nauki lub 
sztuki,  

 

Publikacje dydaktyczne (autorstwo 
lub współautorstwo) 

  9  9 

Udział w konferencjach o 

charakterze dydaktycznym 

  2  2 

Opracowanie sylabusów do 
przedmiotów: 

  9 2 11 

Obronione prace licencjackie i   16 16 
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prowadzenie seminarium (2016-
2019 

Obronione prace podyplomowe i 
prowadzenie seminarium (2016-
2019) 

  21 21 

Obronione prace MBA i prowadzenie 
seminarium (2016-2019) 

  1 1 

Recenzje prac magisterskich (2014-
2015) 

  7 7 

Recenzje prac podyplomowych 
(2016-2019) 

  3 3 

Opieka naukowa nad studentami i 
lekarzami w toku specjalizacji 

  1 koło naukowe 
6 osób 

1/6 

Opieka naukowa nad doktorantami 
w charakterze opiekuna naukowego 
lub promotora pomocniczego 

  1 1 

Staże w zagranicznych i krajowych 
ośrodkach naukowych lub 
akademickich 

  3 3 

Wykonane ekspertyzy lub inne 
opracowania na zamówienie 

  1 1 

Udział w zespołach eksperckich i 
konkursowych 

  1 1 

Recenzowanie publikacji w 
czasopismach międzynarodowych i 
krajowych 
- Business and Management Studies 
(ISSN: 2374-5916; E-ISSN: 2374-
5924; Adres: 9450 SW Gemini Dr. 
#99416, Beaverton, OR 97008, USA), 
od 28.12.2016 
- Economics – Innovative and 
Economics Research Journal (ISSN 
2303-5005, e-ISSN 2303-5013, 
Adres: Neznanih junaka 9-11, 76300 
Bijeljina, Republika Serbska, Bośnia i 
Hercegowina), od 01.09.2017 
- Zarządzanie i Finanse Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego (ISSN 2084-5189 Adres: 
Uniwersytet Gdański ul. Armii 
Krajowej 101 Armii Krajowej 101 81-
824 Sopot), 2013 i 2017 

   
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

11 
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