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1. Wprowadzenie 22 

Efektywne zarządzanie w dobie zachodzących szybkich zmian otoczenia organizacji 23 

stanowi wyzwanie dla niejednego menadżera. Realizacja celów postawionych sobie przez 24 

każdą dojrzałą organizację, musi nieść za sobą monitorowanie sposobu ich realizacji. Brak 25 

informacji zwrotnej dotyczącej funkcjonowania składowych elementów całej organizacji może 26 
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być jedną z przyczyn niezrealizowania początkowych założeń. Kontrola osiąganych wyników 1 

może przebiegać w obszarze produkcji, logistyki, finansów, sprzedaży lub zasobów ludzkich. 2 

Dlatego Kluczowe Wskaźniki Efektywności KPI (ang. Key Performance Indicators) należy 3 

postrzegać przede wszystkim jako narzędzie menedżerskie służące zwiększeniu efektywności 4 

zarządzania, w szczególności operacyjnego i strategicznego. KPI jako narzędzie pozwala  5 

z jednej strony na szybką reakcje w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa 6 

jak i długofalowe planowanie.  7 

Organizacje ukierunkowane na zarządzanie procesowe wykorzystują najczęściej wskaźniki 8 

KPI jako główne narzędzie do ciągłego doskonalenia i efektywnego wykorzystywania zasobów 9 

przez nich dysponowanych. Poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności 10 

oraz stopnia ich realizacji względem założonych celów, przedsiębiorstwa mogą otrzymać 11 

informację, gdzie znajdują się w danym odcinku czasowym, czy podążają w obranym kierunku 12 

oraz czy podejmują właściwe działania.  13 

2. Charakterystyka wskaźników KPI 14 

Odpowiednia identyfikacja i ocena funkcjonowania organizacji pozwala określić sposób 15 

kontroli podejmowanych działań, ich zakres, wielkość i częstotliwość. Dlatego optymalną 16 

sytuacją byłoby stworzenie jednego syntetycznego wskaźnika opisującego całościowo 17 

realizację wszystkich założonych celów. Jest to jednak sytuacja niemożliwa. Oznacza to,  18 

że w celu monitorowania najważniejszych procesów w organizacji stworzone KPI powinno 19 

opierać się na kilku miarach w siedmiu zależnych od siebie obszarach (Kosierdzka, 2012): 20 

 skuteczności (ang. efectiveness): obszaru realizacji działań do wcześniej zaplano-21 

wanych, z wykorzystaniem kryterium ilościowych, jakościowych i czasowych, 22 

 sprawności (ang. efficiency): obszaru stopnia wykorzystania zasobów, mierzony 23 

stosunkiem wielkości zasobów wykorzystywanych do posiadanych, 24 

 jakości (ang. quality): obszaru spełnienia wymagań i oczekiwań przez klienta 25 

wewnętrznego i zewnętrznego, 26 

 rentowności (ang. profitability): obszaru opisywanego stosunkiem osiągniętych zysków 27 

do zaangażowanego kapitału, osiągniętych zysków lub wielkości sprzedaży, 28 

 produktywności (ang. productivity): obszaru definiowanego stosunkiem ilości 29 

produktów dostarczanych przez system do ilości zasobów zużytych potrzebnych do 30 

wytworzenia produktu lub usługi, 31 

 warunków pracy (ang. quality of work life): obszaru akceptacji przez pracowników 32 

warunków pracy, mierzony poziomem ich zadowolenia, 33 

 innowacyjności (ang. innovation): obszaru zdolności organizacji do kreowania nowych, 34 

wydajniejszych, bardziej funkcjonalnych produktów lub usług. 35 
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Kluczowe wskaźniki efektywności, mają silny związek z krytycznymi czynnikami sukcesu 1 

(CSF), które można scharakteryzować (Parmenter, 2016) jako aspekty operacyjne, na które 2 

członkowie organizacji powinni zwracać szczególną uwagę podczas wykonywania swoich 3 

codziennych zadań. Powinny być one bazą do wyznaczania priorytetów przedsiębiorstwa oraz 4 

kierunku dla działań operacyjnych i strategicznych. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa 5 

liczba krytycznych czynników sukcesu powinna wynosić od pięciu do ośmiu i powinny być 6 

one określane zgodnie z zasadą SMART, a ich cechy charakterystyczne to (Parmenter, 2016): 7 

 odpowiednio sformułowane, zrozumiałe dla wszystkich i istotne dla przedsiębiorstwa, 8 

 komunikowane jasno i nie są zaskoczeniem dla kadry zarządzającej, 9 

 mają znaczący wpływ na inne krytyczne czynniki sukcesu i łatwo dostrzec ich wagę, 10 

 nie są abstrakcyjne i odnoszą się do działalności operacyjnej, 11 

 są istotne dla całego przedsiębiorstwa, a nie jedynie dla jej części. 12 

Głównym aspektem pozostaje odpowiedni dobór miar, które nie przekłamują obrazu 13 

sytuacji, co zdarza się w wielu przedsiębiorstwach. Problemem pozostaje również 14 

klasyfikowanie wszystkich możliwych wskaźników pojawiających się procesach jako 15 

kluczowych wskaźników efektywności. Jedno z podejść do definiowania KPI ze względu na 16 

rodzaj, zasięg i ważność wskaźników, pozwoliło podzielić miary na dwie główne grupy 17 

(Parmenter, 2016), co prezentuje tabela 1. 18 

Tabela 1. 19 
Podział na dwie główne grupy wskaźników 20 
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Kluczowe wskaźniki rezultatu (ang. Key result indicators – KRI) – opisujące ogólny stan organizacji, 

będące wynikiem realizacji działań w wielu obszarach i miarą sumaryczną pokazującą stopień 

korelacji ze strategią organizacji, raportowane bezpośrednio zarządowi. 

Wskaźniki rezultatu (ang. Result indicators – RI) – będące obrazem aktywności więcej niż jednego 

obszaru, pokazujące efekty ich współpracy, sposób osiągania określonych rezultatów, 

rozpatrywanew szerszym horyzoncie czasowym i w ujęciu całościowym. 
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Wskaźniki efektywności (ang. Performance indicators – PI) – mają charakter niefinansowy, można 

je odnieść do konkretnego obszaru, działu, itd., nie są kluczowymi dla funkcjonowania firmy  

i uzupełniają dane KPI. 

Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key performance indicators – KPI) – mierzące aspekty 

kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Żródło: opracowanie własne na podstawie: (Parmenter, 2016, s. 30). 21 

W literaturze przedmiotu, oprócz klasyfikacji dla samych wskaźników w ramach 22 

uzupełnienia opisu identyfikuje się ich cechy charakterystyczne (Parmenter, 2016). Takie 23 

wyselekcjonowanie powstało na podstawie obserwacji różnych organizacji o charakterze 24 

produkcyjnym, usługowym oraz działających w sektorze publicznym.  25 

  26 
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Tabla 2. 1 
Cechy kluczowych wskaźników efektywności – KPI 2 

Niefinansowe Miary nie finansowe, niewyrażone w złotówkach, dolarach, euro itd. 

Aktualne 
Monitorowane w systemie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zestawiane w układzie 

dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. 

Nadzorowane 

Każdy kluczowy wskaźnik powinien pozostawać pod nadzorem kadry zarządzającej lub 

zarządu w zależności od struktury organizacji, dając możliwość podejmowania natychmiasto-

wych działań. 

Proste 
Zrozumiały przez każdego członka zespołu, działu, itd., co do miary i sposobu podejmowania 

działań korygujących dla jego polepszenia. 

Oparte na 

zespole 

Odpowiedzialność za realizację konkretnych wskaźników oparta na konkretnym zespole, 

dziale, itd. 

Wpływające 

znacząco 

Wskaźniki dobrane w taki sposób, aby ich realizacja znacząco wpływała na osiągnięcie 

sukcesu przez organizację. 

Ograniczona 

ciemna strona 

Wdrożony wskaźnik musi zostać wcześniej przetestowany pod kątem przynoszenia 

pożądanego wpływu na efektywność, aby w przyszłości nie przekłamywały lub prowadziły 

do złych zachowań wśród pracowników. 

Żródło: opracowanie własne na podstawie: (Parmenter, 2016, s. 37 i 38). 3 

Charakter kluczowych wskaźników efektywności to głównie miary monitorowane na 4 

bieżąco w systemie 24/7 lub w układzie cotygodniowym, tylko w takiej sytuacji istnieje 5 

podstawa ich analizy i możliwość natychmiastowego podejmowania działań podczas realizacji 6 

założonych celów. KPI należy traktować jako miary zorientowane na teraźniejszość i/lub 7 

przyszłość, a historyczne zestawienia „zrealizowanych” wskaźników powinny służyć 8 

planowaniu działań korygujących lub naprawczych w przyszłości. Jeżeli w organizacji 9 

zachodzi potrzeba wdrożenia odpowiednich miar mających na celu monitorowanie elementów 10 

składowych organizacji, wówczas zgodnie z literaturą (Parmenter, 2016) można posłużyć się 11 

zasadą 10/80/10. Gdzie dla organizacji w której funkcjonuje ponad pół tysiąca pracowników, 12 

ilość około 10 powinny stanowić kluczowe wskaźniki rezultatu (KRI), około 80 należy 13 

przypisać dla wskaźników rezultatu i efektywności (RI, PI), a maksymalnie 10 to kluczowe 14 

wskaźniki efektywności (KPI). Jeżeli ilość założonych miar zacznie przesuwać się poza swoje 15 

granice, należy zweryfikować założenie co do całego systemu raportowania wskaźników.  16 

3. Wybór KPI dla przedsiębiorstwa 17 

Podczas doboru odpowiedniej metodologii do sporządzenia miar dla przedsiębiorstwa, 18 

można skorzystać z wielu podejść mniej lub bardziej popularnych wśród kadry zarządzającej. 19 

Metoda zwycięskich KPI, jest obecnie jedną z częściej implementowanych w przedsię-20 

biorstwach produkcyjnych i usługowych, co zostało przedstawione na rysunku 1 Opiera się  21 

o kilka stwierdzeń, które charakteryzują sposób jej wdrażania w organizacji (Parmenter, 2016):  22 

  23 
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 zasadniczą rolą miar efektywności jest wspomaganie pracowników w ciągłej 1 

koncentracji na krytycznych czynnikach sukcesu (CSF), 2 

 wszyscy członkowie organizacji znają krytyczne czynniki sukcesu, gdyż są one 3 

niezbędne do ustalenia wskaźników efektywności i są one ich siłą napędową, 4 

 każdy kluczowy wskaźnik efektywności ma charakter niefinansowy i mierzony jest  5 

w układzie ciągłym 24/7, ma również charakter operacyjny i koncentruje się na 6 

klientach wewnętrznych i zewnętrznych organizacji, 7 

 znajdowanie odpowiednich miar efektywności musi odbywać się wewnątrz organizacji, 8 

a nie realizowane przez zewnętrznych konsultantów na podstawie obserwacji, 9 

 proces wdrażania wskaźników musi zostać zaplanowany (Parmenter, 2016), a raporto-10 

wanie wskaźników ujęte w szablony, 11 

 wymagane jest pełne zaangażowanie kadry zarządzającej i wszystkich pracowników 12 

oraz powołanie osoby odpowiedzialnej za dobór miar ich wdrożenie w ramach 13 

powołanego zespołu. 14 

 15 

 16 

Rysunek 1. Związek pomiędzy krytycznymi wskaźnikami sukcesu, a „zwycięskimi KPI”. Źródło: 17 
(Parmenter, 2016, s. 167. 18 

Druga metoda nazywana zrównoważoną kartą wyników jest instrumentem służącym 19 

przełożeniu strategii organizacji na zorganizowany zestaw celów i mierników służących 20 

realizacji tej strategii. Zestaw podzielono na cztery grupy zwane perspektywami obejmującymi 21 

cztery obszary funkcjonowania organizacji, gdzie w każdej z nich określono działania dla 22 

osiągnięcia celów oraz miary do ich monitorowania (Kaplan, and Norton, 2001):  23 
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 perspektywa finansowa (ang. financial perspective) – określająca jak przedsiębiorstwo 1 

powinno być postrzegane przez właścicieli, aby można było uznać, że osiągnęło sukces 2 

finansowy?, 3 

 perspektywa klienta (ang. customer perspective) – określająca jak przedsiębiorstwo 4 

powinno być postrzegane przez klientów, aby mogło zrealizować swoją wizję?, 5 

 perspektywa procesów wewnętrznych (ang. internal business proces perspective), 6 

 określająca jakie procesy wewnętrzne należy doskonalić, aby usatysfakcjonować 7 

klientów i właścicieli?, 8 

 perspektywa uczenia się i wzrostu (ang. learning and growth perspective) – określająca 9 

jak utrzymywać zdolność do zmiany i poprawy efektywności w celu zrealizowania wizji 10 

przedsiębiorstwa?, 11 

Metoda zrównoważonej karty wyników to koncentracja na strategii organizacji i pomiar jej 12 

realizacji, co wymusza spójność w jej formułowaniu. Zastosowanie odpowiednich mierników 13 

i ich wizualizacja pozwala zrozumieć pracownikom czym jest strategia i jakim celom ona służy. 14 

Mierniki klasyfikuje się następująco (Kaplan, and Norton, 2001): 15 

 mierniki finansowe i niefinansowe (ang. financial and nonfinancial measures), 16 

 mierniki wynikowe i prowadzące (ang. outcome and driver measures), 17 

 mierniki obiektywne i subiektywne (ang. objective and subjective measures), 18 

 mierniki zewnętrzne i wewnętrzne (ang. internal and externa lmeasures), 19 

 mierniki krótkoterminowe i długoterminowe (ang. short-term and long-term measures). 20 

Dla pełniejszego obrazu w tabeli 3 przeprowadzono porównanie zwycięskich KPI z metodą 21 

zrównoważonej karty wyników. 22 

Tabela 3.  23 
Różnice między metodologiami zrównoważonej karty wyników i „zwycięskich KPI” 24 

Metodologia „zwycięskich KPI” Metodologia zrównoważonej karty wyników 

Podkreśla wdrażanie strategii w sposób 

zrównoważony. 
Podkreśla wdrażanie strategii w sposób zrównoważony. 

Mapowanie strategii postrzegane jest jako proces 

intelektualny o wątpliwej wartości. Zastępuje go 

mapowanie relacji czynników sukcesu z wieloma 

odniesieniami. 

Opiera się mapowaniu strategii, w ramach którego 

czynniki sukcesu dopasowuje się do poszczególnych 

perspektyw zrównoważonej karty wyników. 

Znajomość własnych krytycznych czynników 

sukcesu uznawana jest za fundamentalne dla 

ustalenia, co należy mierzyć. 

Krytyczne czynniki sukcesu nie pojawiają się. 

Miary efektywności ustalane są na podstawie 

krytycznych czynników sukcesu. 

Miary efektywności ustalane są na podstawie inicjatyw 

strategicznych. 

Sześć perspektyw zrównoważonej karty 

wyników. Dodanie perspektyw „satysfakcja 

pracowników” oraz „otoczenie i społeczność”. 

Cztery perspektywy zrównoważonej karty wyników. 

KPI maja siedem cech, a zatem są rzadkie. Inne 

miary są wskaźnikami rezultatu, kluczowymi 

wskaźnikami rezultatu lub wskaźnikami 

efektywności. 

Kluczowe wskaźniki efektywności nie są zdefiniowane. 

Wszystkie miary są nazywane KPI, a zatem postrzegane 

jako ważne dla organizacji. 

  25 
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cd. tabeli 3. 1 

Mniej niż dziesięć KPI w organizacji. 
Wiele KPI w organizacji. 

Miary są postrzegane jako odnoszące się do 

przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. 

Miary efektywności są przyspieszonymi lub 

opóźnionymi KPI. 

Filozofia, zgodnie z która wdrożenia może 

dokonać zespól wewnętrzny. 

Podejście oparte zasadniczo na działaniach 

konsultantów, wymaga znaczącej dyscypliny 

intelektualnej. 

Żadne oprogramowanie nie jest potrzebne.  

Na pewnym etapie konieczne będzie narzędzie 

sprawozdawcze do monitorowania i raportowania 

miar 

Mnóstwo aplikacji zrównoważonej karty wyników, 

obsługujących mapowanie strategii i kaskadowanie miar 

efektywności, prowadzące do setek miar efektywności 

niepowiązanych z krytycznymi czynnikami sukcesu 

organizacji 

Książka o KPI jest zestawem narzędzi 

wdrożeniowych, zawiera listy kontrolne, 

harmonogramy warsztatów, platformy bazy 

danych, formaty raportów i wytyczne dotyczące 

wszystkich12 etapów 

Książki o tej tematyce są w dużej mierze oparte na 

podejściu akademickim z niewieloma narzędziami 

wdrożeniowymi. Zawoalowana sugestia, ze do 

wdrożenia miar potrzebny będzie konsultant 

Źródło: (Parmenter, 2016, s. 290). 2 

Wybór metodologii zależy od podejścia d tematu KPI, kadry zarządzającej w danym 3 

przedsiębiorstwie i osób zajmujących się wdrażaniem kluczowych wskaźników efektywności. 4 

Ostateczna decyzja, może zostać podjęta na podstawie doświadczeń zebranych podczas analizy 5 

obydwu metod.  6 

4. Wdrożenie KPI w przedsiębiorstwie 7 

Proces wdrożenia KPI w praktyce nie jest łatwym zadaniem. Praktyka dowodzi,  8 

że przedsiębiorstwa, które przechodziły etapy wdrożenia kluczowych wskaźników 9 

efektywności bardzo często napotykały problemy z osiągnięciem sukcesu. Badania (Pulakos, 10 

2009) w tym zakresie wykazały, że tylko 30% pracowników było przekonanych, że wdrażany 11 

system pomoże zwiększyć ich efektywność. Natomiast mniej niż 40% deklarowało,  12 

że wdrażany system ma jasne cele, generuje rzetelną informację zwrotną i sprzyja 13 

efektywniejszemu wykorzystaniu technologii. 14 

Błędnie dobrane KPI, niezgodne ze strategią firmy uniemożliwiały zobrazowanie pełnej 15 

sytuacji w firmie i zakłamywały jej rzeczywisty obraz. Dlatego przy wyborze „zwycięskich 16 

KPI” dla przedsiębiorstwa, wydziału czy zespołu nie może ich być zbyt wiele i muszą być 17 

istotne dla realizacji założonych celów. Przed wdrożeniem organizacja musi również jasno 18 

określić jaki jest cel stosowania kluczowych wskaźników efektywności i czemu mają służyć:  19 

 pomiarowi realizacji założonych celów produkcyjnych, sprzedażowych, itd., 20 

 podniesieniu efektywności w określonych obszarach działalności, 21 

 monitorowania spełnienia oczekiwań klientów wewnętrznych i zewnętrznych, 22 

 optymalizacji procesów wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, 23 

 motywowania pracowników. 24 
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Wdrażanie KPI powinno zostać zaplanowane i przeprowadzone przez organizację, która 1 

jest i będzie zaangażowana (w ten proces) na wszystkich szczeblach. Brak akceptacji 2 

prowadzonych zmian zwiększa ryzyko niepowodzenia oraz obawy pracowników przed 3 

kolejnymi zmianami. Dlatego stworzono uniwersalny proces wdrożenia KPI (Parmenter, 4 

2016), składający się z dwunastu etapów (tabela 4). Tak długi proces wdrożeniowy 5 

dedykowany był przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw.  6 

Tabela 4.  7 
Dwanaście kroków wdrożenia KPI  8 

1 krok Spotkanie organizacyjne zespołu zarządzającego 

2 krok Powołanie zespołu projektowego dla wdrożenia (KPI) 

3 krok Działania wewnątrz organizacyjne dla zrozumienia potrzeby wdrażania (KPI) 

4 krok Stworzenie całościowej strategii wdrożenia (KPI) 

5 krok Informacja dla pracowników dotycząca sposobu wdrożenia (KPI) 

6 krok Wskazanie w organizacji czynników decydujących o sukcesie wdrożenia 

7 krok Gromadzenie danych pomiarowych dotyczących efektywności 

8 krok Dobór danych pomiarowych na poziomie zespołu projektowego 

9 krok Wybór i organizacja (KPI) dla przedsiębiorstwa 

10 krok Rozbudowa struktury raportowania na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa 

11 krok Upraszczanie stosowania i zakresu raportów KPI 

12 krok Wdrożenie ostatecznej struktury raportowania (KPI) 

Źródło: (Parmenter, 2016). 9 

Przeprowadzenie procedury dwunastu kroków nie jest gwarantem sukcesu. W celu 10 

skutecznego zaimplementowania wskaźników efektywności w przedsiębiorstwie należy 11 

stworzyć odpowiednią podstawę (podwalinę) nazywaną często „kamieniami węgielnymi” 12 

(Parmenter, 2016). Duże znaczenie przywiązuje się do odpowiedniego określenia i ułożenia 13 

kamieni węgielnych, co prezentuje rysunek 2, gdzie należy zwrócić uwagę na:  14 

a) partnerstwa pomiędzy wszystkimi stronami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie oraz 15 

ich zaangażowania we wspólnie planowane zmiany , dobór kluczowych wskaźników 16 

oraz późniejszą ich akceptację, 17 

b) transfer uprawnień na pierwszą linię dotyczy stworzenia skutecznych kanałów 18 

komunikacji pomiędzy kadrą zarządzającą, a pracownikami zaangażowanymi we 19 

wdrażanie wskaźników. Ponadto powierzenie odpowiedzialności zespołom za dobór  20 

i opracowanie odpowiednich miar oraz umocowanie ich do podejmowania natych-21 

miastowych decyzji dla poprawy kluczowych wskaźników, 22 

c) sposoby pomiaru i raportowania tylko wskaźników łączących się z czynnikami 23 

determinującymi sukces przedsiębiorstwa, w sposób zwięzły i terminowy,  24 

d) wyodrębnienia miar z krytycznych czynników sukcesu (csf), dobranych tak, aby kpi były 25 

źródłem informacji o codziennych czynnościach związanych ze strategią organizacji 26 

oraz ułatwiały realizację celów na wszystkich szczeblach funkcjonowania przedsię-27 

biorstwa,  28 

  29 
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e) rezygnację z procesów, które nie przynoszą efektów zgodnie z tezą (Drucker, 2006),  1 

że rezygnacja jest źródłem innowacji. Takie działania będą zależeć od charakteru 2 

samego procesu i może obejmować mniejszy zakres ograniczony do raportu lub miary 3 

efektywności, 4 

f) nominowanie osoby wywodzącej się z przedsiębiorstwa i podległej bezpośrednio 5 

zespołowi zarządzającemu. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wiedzę  6 

o całościowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jak i wybranych procesach, dlatego 7 

musi być powołana spośród doświadczonych pracowników, 8 

g) zrozumienia definicji zwycięskich kpi w całym przedsiębiorstwie jako sposobu 9 

komunikacji przez kadrę zarządzającą wszystkim pracownikom, ważności i znaczenia 10 

wybranych kpi oraz potrzeby koncentracji na aspektach, mających znaczenie dla 11 

osiągnięcia sukcesu.  12 

13 
Rysunek 2. Siedem kamieni węgielnych metodologii „zwycięskich” KPI. Źródło: (Parmenter, 2016,  14 
s. 118). 15 

Dzięki skutecznemu „posadowieniu” tych kamieni organizacja może rozpocząć etapy 16 

wdrażania wskaźników, co zostało przedstawione na rysunku 2. 17 

Poprawne "ułożenie" kamieni węgielnych pozwala na przejście do etapu procesu wdrożenia 18 

KPI (Parmenter, 2016), który przedstawiono w tabeli 7.  19 

  20 
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Table 7.  1 
Sześć etapów procesu wdrażania KPI – przegląd 2 

Etap Opis 

1. Skłonienie 

głównej kadry 

zarządzającej do 

zaangażowania 

w zmiany 

Główna kadra zarządzająca musi zaangażować się w opracowanie i prowadzenie  

w ramach organizacji procesu stosowania KPI. Aby było to możliwe, podstawowe 

znaczenie ma synchronizacja projektu. Niezbędne jest ustalenie odpowiedniego terminu 

w którym kadra zarządzająca znajdzie czas, aby zaangażować się w proces zmian.  

2. Podniesienie 

kwalifikacji 

zasobów 

wewnętrznych, 

aby umożliwić 

zarządzanie 

projektem KPI 

Sukces projektu KPI zależy od wyszkolonych, wywodzących się szeregów organizacji 

pracowników, których należy zwolnić dotychczasowych obowiązków, aby mogli cały 

swój czas poświęcić projektowi. Znaczenie ma wybranie spośród pracowników firmy 

osoby prowadzącej zespól KPI, pamiętając że powołanie na to stanowisko osoby  

z zewnątrz może oznaczać porażkę projektu. Ważnym aspektem jest zaszczepienie  

w zespole KPI kultury „po prostu to zróbmy”.  

3. Przewodzenie 

zmianom i ich 

sprzedaż 

Wdrożenia wszelkich poważnych projektów pozostaje pod przemożnym wpływem 

sukcesu lub porażki w zakresie przewodzenia procesowi zmian i ich „sprzedaży” 

wewnątrz organizacji z wykorzystaniem emocjonalnych bodźców potencjalnych 

odbiorców. 

4. Ustalenie 

operacyjnych 

krytycznych 

czynników 

sukcesu 

organizacji 

Krytyczne czynniki sukcesu (CSF) to zagadnienia czy też aspekty operacyjne, na które 

pracownicy w codziennej pracy powinni zwracać szczególną uwagę. Powiązanie CSF 

ze skutkami zewnętrznymi, podkreśli znaczenie CSF, zauważając, że jest to brakujące 

ogniwo w teorii zarządzania, ustala, że organizacja ma zwykle od pięciu do ośmiu CSF 

i że powinny być źródłem wszystkich istotnych miar zwycięskich KPI.  

5. Określenie miar, 

które będą 

skuteczne w 

organizacji 

Wiele miar efektywności powstaje w ramach procesu, który jest wadliwy. Zadanie 

znajdowania miar często bywa wykonywane w ostatniej chwili przez pracowników, 

którzy nie mają pojęcia, co się wiąże z ich ustalaniem oraz które mają wywołać pożądaną 

reakcję behawioralną. Należy opracować skuteczne miary, zakomunikować jasno 

potrzebę posiadania bazy danych miar efektywności oraz zastanowić się, jak pomóc 

zespołom w wyborze właściwych miar.  

6. Pozyskanie miar 

do napędzania 

efektywności 

Opracowanie platformy sprawozdawczej w celu pozyskania miar napędzających 

efektywność, obejmującej wszystkie szczeble zarządzania. Należy dostrajać ostatecznie 

KPI, aby utrzymać ich dostosowanie do potrzeb organizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Parmenter, 2016). 3 

Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych sposobów wdrażania KPI w przedsię-4 

biorstwach. Z założenia nie jest to gotowy plan działań, a wiele organizacji różni się od siebie 5 

więc wskaźniki słusznie zaimplementowane w jednym obszarze nie muszą spełniać tej samej 6 

funkcji w innym. Ważnym etapem przy organizacji kluczowych wskaźników efektywności jest 7 

wybór formy i sposobu raportowania. Dostosowane musi być one do wymagań różnych 8 

szczebli organizacji i uzależnione czasowo od podejmowanych na ich podstawie decyzji. 9 

Większość organizacji, najważniejsze KPI raportuje co najmniej raz w tygodniu, lecz na 10 

potrzeby ciągłego monitorowania procesów tworzone są modele, które na podstawie różnych 11 

zestawów wskaźników pozwalają na bieżąco monitorować efektywność. Dostępne obecnie 12 

rozwiązania informatyczne, dzięki integracji z systemami produkcyjnymi, pozwalają na 13 

tworzenie raportów w pożadanym formacie, określonym oknie czasowym oraz do odczytu na 14 

preferowanym urządzeniu elektronicznym.  15 

 16 
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5. Podsumowanie 1 

Podjęty w publikacji problem dotyczy organizacji i wdrożenia kluczowych wskaźników 2 

efektywności w przedsiębiorstwie. Opisane metodologie pokazują dwa podejścia do wyboru 3 

miar w organizacji. Strategiczne w przypadku "zrównoważonej karty wyników" i operacyjne 4 

dla "zwycięskich KPI". Wybór metodologii powinien być wynikiem analizy potrzeb dla jakiego 5 

zakresu, organizacja chce monitorować wskaźniki. Jednak w obu przypadkach, wybrane KPI 6 

muszą być "praktyczne w użyciu" i jasno określać gdzie znajduje się przedsiębiorstwo na 7 

drodze do realizacji celów. Ponadto korespondują ze zidentyfikowanymi procesami całej 8 

organizacji. Dobór miar dla raportowania KPI jest wyłącznie sprawą przedsiębiorstwa, 9 

uzależnione od jego charakterystyki, branży lub obszaru w jakim wykonuje swoją działalność.  10 
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