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Strategia pozwala zintegrować myślenie z codziennością organizacji, stanowiąc podstawę systemu 
zarządzania ukierunkowanego na realizację działalności firmy 
Przyszłość jest zawsze niepewna - strategia zawiera także zbiór hipotez na temat skutecznej drogi 
przejścia z obecnego punktu do pożądanego stanu organizacji 
Mapa strategii, to logiczny zestaw hipotez dot. relacji działań w zakresie infrastruktury i zasobów oraz 
opartych na nich procesów tworzenia wartości dla klienta, a efektami - satysfakcją docelowych 
klientów i osiągnięciem parametrów finansowych 
Strategiczna (zrównoważona) Karta Wyników: 

• precyzuje strategię wyrażając ją w formie powiązanego zestawu mierzalnych celów 
• pozwala na wyjaśnianie i komunikowanie strategii pracownikom oraz powiązanie systemu 

motywacyjnego z wymiernymi rezultatami 
• oprócz finansowych mierników wyników przeszłych zawiera także mierniki monitorujące to, 

co wpływa na wyniki w przyszłości (czynniki przyszłego sukcesu) 
 
Strategiczna Karta Wyników pozwala zrozumieć:  

• czym jest strategia i czemu służy 
• co to znaczy, że „świadczymy usługi wysokiej jakości” 
• Jak równoważyć różne interesy i cele, które chce firma realizować 
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Mapa strategii 

• grupuje hipotezy w cztery perspektywy i łączy w spójną całość poprzez założenie relacji 
przyczynowo - skutkowych między nimi 

• precyzuje cele finansowe wynikające z wizji poprzez co osiągniemy zakładany poziom 
wyników finansowych - wzrost przychodów, zmianę ich struktury, redukcję kosztów, 
poprawę produktywności co jest ważne dla zdefiniowanych grup klientów - jaką propozycję 
wartości im zaoferować 

• identyfikuje kroki w zakresie procesów projektowania, wytwarzania, logistyki poprawiając 
wyniki finansowe 

• ocenia zakresy niezbędnych zmian i inwestycji w obszarze infrastruktury i zasobów 
(perspektywa wiedzy i rozwoju). Ostateczna wersja mapy powstaje w toku kolejnych 
przybliżeń, co powoduje konieczność powrotu do poprzednich sekwencji i weryfikacji 
przyjętych wcześniej założeń w toku doprecyzowania celu, jeśli okazuje się, że jest on 
nierealny 

 
 
Formułowanie hipotezy 
Hipoteza bazuje na dostępnej wiedzy, ale: 

• umysł ma ograniczoną zdolność analizy -  strukturalizacja danego problemu (podział 
analizowanego zagadnienia na części składowe od 3 do 7); pomocny jest 

• podział kaskadowany - dodawanie kolejnych poziomów szczegółowości, sformułowanie 
rekomendacji łączących w jedną całość wyodrębnione zagadnienia - poprzez ich powiązanie 
spodziewanymi zależnościami przyczynowo - skutkowymi, np.: 

aby osiągnąć X należy zrobić Y 
Strategiczna Karta Wyników 

• koncentruje się na strategii - zarządza jej realizacją  
• wymusza mierzenie efektów działań strategicznych 
• wymusza zrównoważenie, często sprzecznych ze sobą, celów (np. finansowych z 

jakościowymi) 
• dostarcza aktualnych informacji o strategii 
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• wspomaga przedstawianie mapy strategii i zależności przyczynowo skutkowych w postaci 
graficznej  

• automatyzacja procesu raportowania karty 
 

 
 
Dopracowanie wizji i strategii: 

• spotkania najwyższego rzędu - przekładanie strategii na cele strategiczne 
• cele w perspektywie finansowej 
• cele w perspektywie klienta 
• cele i  mierniki w perspektywie procesów wewnętrznych 
• lepiej gdy „zgrane” zespoły zarządzające 

Wyjaśnianie celów i mierników strategicznych: 
• poprzez wewnętrzne biuletyny, tablice ogłoszeń, projekcje video,   sieć komputerową  
• rozłożenie celów strategicznych na cele i mierniki operacyjne (np. skrócenie czasu 

wydawania paszportu przełożone na cele logistyczne) „kamienie milowe” 
• specyficzne cele budżetowe umożliwiające ocenę krótkoterminowych postępów 

podczas długotrwałej realizacji strategii 
 
 
Wyznaczanie celów szczegółowych umożliwia: 

• określenie wartości celów długoterminowych 
• identyfikację mechanizmów i przydzielenie zasobów umożliwiających osiągnięcie tych celów 
• ustalenie krótkoterminowych „kamieni milowych” dla poszczególnych finansowych i 

niefinansowych mierników ujętych w SKW 
• oparcie SKW na ciągu przyczynowo- skutkowym wynikającym ze strategii 
• oszacowanie terminu realizacji oraz znaczenie związku między miernikami, np. ile czasu minie 

od poprawy jakości usługi do zwiększenia sprzedaży 
Uczenie się na zasadzie pętli: 

• pojedynczej (czy strategia realizowana zgodnie z planem) 
• podwójnej (czy strategia zapewni sukces) kwestionowanie przyjętych założeń -  rozważanie 

czy przyjęta teoria jest odpowiednia w świetle obecnych informacji  
Mierzenie efektywności finansowej:  

• utrzymanie krótkoterminowych wyników finansowych grozi niedoinwestowaniem aktywów 
kreujących wartość w długim okresie (zwłaszcza aktywa niematerialne i intelektualne – 
wykwalifikowany personel) 
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Cechy mierników 

• Powiązane z celami strategicznymi organizacji. 
• Proste – zasady ich obliczania są jasne i zrozumiałe. 
• Pewne – nie mogą być manipulowalne. 
• Dające się kaskadować – mogą być integrowane na różnych poziomach organizacji. 
• Mierzalne – możliwe jest wyrażenie ich liczbowo bez ponoszenia wysokich kosztów. 
• Zorientowane na działania – możliwe jest podejmowanie inicjatyw w celu poprawy 

efektywności. 
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Przykład stosowania SKW do oceny projektów: 
❖ wypracowanie kierunków strategicznych – wizji i misji firmy; budowa mapy strategii 
❖ definiowanie celów dla całej firmy i mierników ich realizacji   
❖ ustalanie wartości celów (mierników) firmy; opracowanie  kart wyników obszarów 
❖ kaskadowanie SKW w ramach organizacji – karty wyników jednostek organizacyjnych 
❖ zaprojektowanie i uruchomienie systemu monitorowania i raportowania projektu 

 
 

 
 
Funkcje kontroli strategicznej 

• Informacyjna - jest związana z udziałem kontrolerów w systemie informacyjnym 
przedsiębiorstwa w roli nadawców informacji dotyczących monitorowanych zjawisk i 
procesów w otoczeniu i we wnętrzu przedsiębiorstwa. 

•  Weryfikacji ekonomicznej planowanych działań – jest spełniana przez monitorowanie 
zjawisk procesów. 
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•  Kompensacyjna – dotyczy określania rodzaju korekty przyszłych działań także dostosowania 
angażowanych zasobów do wymogów otoczenia jako podstaw zrównoważonego rozwoju w 
przyszłości. 

•  Motywacyjna – dotyczy oddziaływania na kadrę kierowniczą i wykonawczą przy 
wykorzystaniu bodźcowego znaczenia perspektyw działalności przedsiębiorstwa, 
inspirujących do aktywności. 

 

 
 
 
Controlling strategiczny  
to system  nawigacji (sterowania) przedsiębiorstwa, wykorzystujący rozpoznanie poziomu i zakresu 
realizowanych celów strategicznych w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, jako 
podstawy weryfikacji i korekty założeń, samych celów oraz sposobów ich osiągania. 
 
Istotą i celem działań objętych mianem kontroli strategicznej jest antycypowanie niekorzystnych dla 
przedsiębiorstwa zdarzeń i procesów oraz profilaktyka kryzysów. 


