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CZYNNIK LUDZKI I OCENA JEGO DOKONAŃ 
W OŚRODKACH PRZYCHODÓW

HUMAN FACTOR AND ITS EFFICIENCY EVALUATION 
IN REVENUE CENTERS

Streszczenie: Czynnik ludzki jest jednym ważniejszych zasobów organizacji, odzwiercie-
dlając stan posiadanych przez nią aktywów niematerialnych. Umiejętne zarządzanie nimi 
zwiększa potencjał jednostki w  dłuższym okresie. Za punkt wyjścia jego pomiaru mogą 
uchodzić tzw. kluczowe czynniki efektywności. Diagnoza kondycji „czynnika pracy” w pod-
miocie sprzyja „uchwyceniu” obszarów niskiej produktywności, usprawnieniu realizacji za-
dań, odpowiedniemu motywowaniu zatrudnionych, podejmowaniu wysiłków na rzecz usta-
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wicznego rozwoju. Mierniki efektywności pogrupowano w  ramach czterech perspektyw: 
procesów wewnętrznych, klienta, uczenia się i właściciela. Celem opracowania jest ocena 
dokonań poszczególnych oddziałów firmy usługowej w każdym z wymienionych obszarów 
przy użyciu właściwie skonstruowanych wskaźników. Główna teza opracowania zakłada, iż 
rozstęp oparty o średnie arytmetyczne mierników efektywności placówek pozwala ustalić 
wielkość luki kompetencyjnej danego centrum przychodów.

Słowa kluczowe: czynnik ludzki, kluczowe czynniki sukcesu, zrównoważona karta wyni-
ków, ocena pracownicza, efektywność, ośrodki przychodów

Abstract: Human factor is one of more important resources of the organization, reflecting 
status quo of its intangible assets. Skilful managing these components increases entity’s po-
tential in the long run. So-called key performance factors (KPIs) can be regarded as a star-
ting point for its measurement. Reviewing “work factor” in an enterprise helps “capturing” 
areas of low productivity, improving tasks implementation, appropriate employees motiva-
ting, making efforts for continuous development. KPIs are grouped within the framework of 
four perspectives referring: internal processes, client, learning and owner. This study sets out 
to assess achievements of individual divisions of a service company in each of these areas, 
by using properly designed indicators. The main thesis of the publication maintains that the 
statistic range based on arithmetic means of branch performance ratios allows to determine 
the size of the competence gap of a given revenue center.

Keywords: human factor, key performance indicators, balanced scorecard, employee asses-
sment, efficiency, revenue centers

Wstęp

Ewolucja organizacji rodzi konieczność delegacji uprawnień na niższe jej po-
ziomy w  ramach ośrodków odpowiedzialności. Przybierają one formę zakładów, 
oddziałów, wydziałów bądź segmentów przedsiębiorstwa1. Ich powstawaniu w fir-
mach usługowych może towarzyszyć troska głównie o wielkość obrotów, prowadząc 
do wyodrębnienia poszczególnych centrów przychodów2. Z przyporządkowaniem 
zakresu kompetencji i obowiązków konkretnemu ośrodkowi odpowiedzialności za 
przychody powinien łączyć się wypracowany przez zarząd sposób oceny jakości ich 
pracy3. Dokonuje się to poprzez system różnego rodzaju procedur i reguł postępo-
wania, umożliwiających „zaprojektowanie” pożądanych zdarzeń i/lub stanów rze-
czy4 nazywanych celami5.

1  Zob. G. K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010, s. 392.
2  Por. A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym 
przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006, s. 169.
3  Por. A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów…, s. 163.
4  Zob. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002, s. 42.
5  Spełniają one cztery ważne funkcje w organizacji, wytyczając jednolity kierunek zatrudnionym w niej 
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1. Hierarchizacja celów i kontroli ich realizacji 
na drodze weryfikacji rezultatów przedsiębiorstwa

Mając na względzie decentralizację podmiotu, niezwykle ważna jest „ranga” 
tychże zdarzeń i/lub stanów rzeczy dla jego kierownictwa.

Patrząc na cele z pułapu struktury organizacyjnej, wyróżnia się: powołanie (mi-
sję, wizję) jako cel nadrzędny (ang. Mission), dalej cele strategiczne, taktyczne (ang. 
Goals) i operacyjne (ang. Objectives)6. Kwestię tę przedstawia rys. 1. Misję precyzuje 
się jako coś, co organizacja proponuje otoczeniu, w zamian za „zasilenia” otrzymy-
wane od niego7. Cele strategiczne wynikają z przyjętej strategii, zaakceptowanej na 
najwyższym szczeblu hierarchii, skupiając się na szeroko zdefiniowanych proble-
mach. Z kolei cele taktyczne są próbą „operacjonalizacji” działań, koniecznych do 
realizacji celów strategicznych, podejmowaną przez menedżerów średniego szcze-
bla. Ostatnim poziomem struktury są cele operacyjne, dotyczące krótkotermino-
wych zagadnień związanych z obraną taktyką, będących w gestii zarządzających na 
niższym szczeblu8. Tworzą one bazę wielkości wzorcowych (standardów, norm), 
niekiedy przybierając postać sformalizowanych planów, nazywanych budżetami9. 
Tak postawione cele poddawane są ocenie skuteczności wykonania w trakcie kon-
troli10. Polega ona na obserwacji postępów organizacji i porównaniu otrzymanych 
wyników ze standardami11. Wszelkie rozbieżności z przyjętym wzorcem traktowa-
ne są jako odchylenia. Identyfikacja wariancji pozwala na przeprowadzenie analizy 
przyczynowej, a  następnie podjęcie szeregu czynności naprawczo-korygujących. 
Przeniesienie uprawnień na niższe szczeble hierarchii „umiejscawia” studium od-
chyleń w ośrodkach odpowiedzialności12. 

osobom, budując interakcję pomiędzy ustalaniem celów a planowaniem, będąc źródłem motywacji dla 
pracowników organizacji, tworząc mechanizm oceny i  kontroli stopnia realizacji wytyczonych celów, 
por. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 200-201.
6  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami…, s. 202-203; por. J.L. Gibson, J.M. Ivancevich, 
J.H. Donnelly, Organizations. Behavior, Structure, Processes, BPI Irwin Homewood, Illinois 1988, s. 40-41.
7  Zob. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka…, s. 42. 
8  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami…, 202-203.
9  Termin budżet oznacza wyrażony wartościowo (niejednokrotnie również ilościowo) plan zadań 
i środków do ich realizacji, przydzielony jednostce na dany okres, por. P. Szczypa, Rachunkowość za-
rządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 125, za: B. Olzacka, R. Pałczyńska-Gościniak, 
Leksykon zarządzania finansami, ODDK, Gdańsk 1998, s. 54. 
10  Por. S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 32.
11  Por. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami…, s. 46.
12  Na temat rodzajów ośrodków odpowiedzialności, zob. np. A. Karmańska (red.), Rachunkowość 
zarządcza i rachunek kosztów…, s. 168-173; por. G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachun-
kowość zarządcza…, s. 392-395.
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Rysunek 1. Zależność między planowaniem i  kontrolą w  ośrodkach odpowiedzialności 
w realizacji celów organizacji
Figure 1. Relationship between planning and control in responsibility centers contributing 
in achieving organization’s goals

Źródło: opracowanie własne na podst.: A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, 
Warszawa 2006, s. 27.
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2. Monitoring wyników przedsiębiorstwa przez prymat 
zbilansowanej karty dokonań

Jedną ze sformalizowanych procedur postępowania w  ocenie dokonań wydaje 
się zbilansowana karta wyników (ang. Balanced Scorecard). W literaturze przedmio-
tu podkreśla się jej „dwubiegunową” funkcjonalność, umożliwiającą z jednej strony 
śledzenie wdrażania strategii, a z drugiej monitorowanie wyników przedsiębiorstwa, 
z użyciem narzędzi rachunkowości zarządczej13. Pierwsza z nich odnosi się do aspektu 
zarządzania strategicznego, w którym misja i wizja przedsiębiorstwa przekładają się 
na konkretne procedury i reguły postępowania14. W wytyczaniu „kamieni milowych” 
służą firmie tzw. krytyczne czynniki sukcesu. Mają one kluczowe znaczenie dla po-
wodzenia organizacji, kreując jej podstawowe kompetencje, zdolne wyróżnić ją na 
tle innych podmiotów15. „Wartościowym” odpowiednikiem krytycznych czynników 
sukcesu są mierniki wyników. Wskaźniki te uchodzą za wzorce, za pomocą których 
mierzy się postęp w dążeniu do celów strategicznych, ujawniając drugi wymiar uży-
teczności zbilansowanej karty dokonań. Pojawienie się atrybutu „zarządczy” w opisie 
narzędzi monitorujących osiągi przedsiębiorstwa ma oznaczać ich ukierunkowanie 
na realizację funkcji zarządzania, wśród których wiodą prym planowanie i kontrola16. 
Studium porównawcze uzyskanych w następstwie czynności kontrolnych rezultatów 
z zaprojektowanymi w okresie planowania standardami stanowi dla menedżerów sy-
gnał ostrzegawczy, czy podążają we wskazanym kierunku17. 

System kluczowych czynników sukcesu opiera się na czterech filarach przedsiębior-
stwa nazywanych perspektywami. Dotyczą one procesów wewnętrznych, klienta, uczenia 
się i właściciela. I tak w perspektywie procesów wewnętrznych poszukuje się odpowiedzi 
na pytania typu: w jaki sposób podmiot może nadzorować podstawowe procesy bizneso-
we, budujące wartość dla klientów, jakie działania odznaczają się wysokimi standardami 
w zaspokajaniu potrzeb klientów. W płaszczyźnie klienta ważna jest dbałość o zadowole-
nie konsumentów z przedstawionej im oferty. Istotne na tym polu wydają się dociekania, 
jak postrzegają podmiot jego klienci i co to dla niego tak naprawdę oznacza. W perspekty-
wie uczenia się na plan pierwszy wysuwają się umiejętności zatrudnionych, w tym ich chęć 
do nauki. Kierownictwo firmy powinno dbać o rozwój zasobów wiedzy i doświadczenia 
pracowników, pamiętając o „nakreślonej” misji i wizji organizacji. Ostatnia perspektywa 

13  Por. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczna karta wyników. Teoria i  praktyka, Difin, Warszawa 
2011, s. 22.
14  Por. rys. 1 we wcześniejszej części opracowania.
15  Por. H.K. Rampersad, Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcać zarządzanie, aby postępując 
uczciwie osiągać doskonałe wyniki, Placet, Warszawa 2004, s. 47.
16  Obok funkcji organizacyjnej i  motywacyjnej, zob. np. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania 
organizacjami…, s. 37; L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 
1992, s. 210-211. 
17  Por. H.K. Rampersad, Kompleksowa karta wyników…, s. 48.
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dotyczy pozycji finansowej przedsiębiorstwa. W tym obszarze mieszczą się różne wska-
zówki adresowane do właścicieli kapitału. W szczególności wiążą się one z osobistą per-
cepcją poczynań firmy w kontekście szeroko pojętych finansów18. 

3. Pomiar kluczowych czynników efektywności w badanej spółce

Podmiotem badań jest ALFA Sp. z o.o. Działania przedsiębiorstwa skupiają się 
na sprzedaży polis ubezpieczeniowych w  kilku placówkach zlokalizowanych na 
terenie kraju. Pragnąc poddać weryfikacji poziom zaangażowania pracowników 
poszczególnych punktów, opracowano osiem mierników, bazując na założeniach 
zrównoważonej karty wyników. Ilustruje je tabela 1. 

Tabela 1. Kluczowe czynniki efektywności i ich pomiar w ALFA Sp. z o.o.
Table 1. Key performance indicators and measuring thereof in ALFA Ltd.

Perspek-
tywa

Kluczowe 
czynniki 
sukcesu

Nazwa miernika Formuła

procesów 
wewnętrz-

-nych

konkuren-
-cyjność

udział punktu 
w sprzedaży ogółem 

(KNK)

Liczba zawartych umów i-tego punktu
Liczba podpisanych umów ogółem

koszto-
-chłonność

konsumpcja kosztów 
punktu na godzinę 

(CON)

Koszty operacyjne i-tego punktu

Czas pracy i-tego punktu

klienta aktywność

rozwój klientów 
placówki (ROZ)

Ilość nowo zawartych umów i-tego punktu
Liczba podpisanych umów i-tego punktu

średni poziom przy-
chodu z umowy (SPU)

Przychody ze sprzedaży i-tego punktu
Liczba podpisanych umów i-tego punktu

uczenia się doświad-
cze-nie

produktywność 
oddziałów (PRO)

Przychody ze sprzedaży i-tego punktu
Czas pracy i-tego punktu

produktywność pra-
cowników (PRP)

Przychody ze sprzedaży i-tego punktu
Koszty osobowe punktu

właściciela finanse

rentowność sprzedaży 
(ROS)

Wynik ze sprzedaży i-tego punktu
Przychody ze sprzedaży i-tego punktu

wskaźnik poziomu 
kosztów (WPK)

Koszty operacyjne i-tego punktu
Przychody ze sprzedaży i-tego punktu

Źródło: opracowanie własne na bazie materiałów biurowych Spółki, zob. też np.: A. Bujała, 
Monitoring call center, poznaj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), https://focustelecom.
pl/blog/monitoring-call-center-kpi/ [dostęp: 28.12.2018]. 

18  Por. H.K. Rampersad, Kompleksowa karta wyników…, s. 39; zob. też G.K. Świderska (red.), 
Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza…, s. 534-545.
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W perspektywie procesów wewnętrznych wyodrębniono następujące kluczowe czyn-
niki sukcesu: konkurencyjność i kosztochłonność, kreując po jednym mierniku dla każ-
dego z nich. Konkurencyjność (KNK) przejawia się w umiejętności prowadzenia działań 
zogniskowanych na osiągnięcie identycznych bądź zbliżonych celów, o które w tym sa-
mym czasie i w takim samym otoczeniu zabiegają inne podmioty19. Przedmiotem kalku-
lacji w ALFA Sp. z o.o. jest intensywność czynności sprzedażowych danej placówki na tle 
innych, postrzegana jako udział w zbycie usług danego punktu do całkowitej sprzedaży 
usług wszystkich placówek ogółem. Kosztochłonność (CON) obrazuje z kolei przeciętną 
konsumpcję kosztów na godzinę pracy, generowaną przez i-ty oddział. W perspektywie 
klienta skupiono się na aktywności pracowników, budując dwa wskaźniki: rozwoju klien-
tów i-tej placówki (ROZ) i średniego poziomu przychodu z umowy (SPU). Pierwszy z nich 
mierzy czynności podejmowane przez pracowników danego punktu w zakresie zwiększe-
nia jego potencjału, a w konsekwencji całego omawianego przedsiębiorstwa. Drugi poka-
zuje przeciętne obroty oddziału, osiągnięte z podpisania jednej polisy ubezpieczeniowej. 

Rysunek 2. Wahania wskaźników efektywności procesów wewnętrznych w odniesieniu do 
placówek opisywanego przedsiębiorstwa [dane w j.m.]
Figure 2. Fluctuations in the efficiency indicators of internal processes in relation to agencies 
of the depicted company [data in measurement units]

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania finansowe ALFA Sp. z o.o.

19  Por. https://mfiles.pl/pl/index.php/Konkurencyjno%C5%9B%C4%87 [dostęp: 15.10.2018].
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Perspektywa uczenia się opiera się głównie na doświadczeniu pracowników, 
sugerując wzrost produktywności. Jest ona relacją wielkości wytworzonej i/lub 
sprzedanej produkcji w zadanym okresie i  ilości wykorzystywanych lub zużytych 
zasobów20. W  podmiocie omówiono produktywność oddziałów i  pracowników. 
Produktywność oddziałów (PRO) dla ALFA Sp. z o.o. ukazuje przeciętny przychód 
ze sprzedaży na godzinę pracy konkretnej placówki. Produktywność pracowników 
(PRP) ilustruje zdolność zatrudnionych w  poszczególnych placówkach osób do 
zarobkowania dzięki uzyskiwaniu przez nie przychodów przewyższających koszty 
ich utrzymania. Ostatnią grupą oceny jest perspektywa właścicieli. Do jej zbada-
nia użyto wskaźników: rentowności sprzedaży (ROS) i poziomu kosztów (WPK). 
Rentowność sprzedaży (inaczej handlowa) informuje najczęściej o tym, jaki wynik 
finansowy netto uzyskał podmiot z przychodu ze sprzedaży21. Z punktu widzenia 
ewaluacji pojedynczych placówek firmy chodzi o jego pochodną, to jest wynik ze 
sprzedaży, powstały po odjęciu od przychodów ze sprzedaży kosztów działalności 
podstawowej, przed uwzględnieniem zysków i/lub strat z  pozostałej działalności 
operacyjnej i  finansowej. Wskaźnik poziomu kosztów jest przejawem nasycenia 
kosztów w przedsiębiorstwie. Obserwacjom poddano wyniki kwartalne, uzyskane 
w czterech regionach sprzedaży detalicznej: Północ, Południe, Zachód i Wschód.

Rysunek 3. Rozkład wskaźników klienta w przekroju regionów ALFA Sp. z o. o. [dane w j. m.]
Figure 3. Distribution of customer’s ratios among regions of ALFA Ltd. [data in measurement units]

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów kwartalnych ALFA Sp. z o.o.

20  https://mfiles.pl/pl/index.php/Produktywno%C5%9B%C4%87 [dostęp: 15.10.2018].
21  https://mfiles.pl/pl/index.php/Wska%C5%BAnik_rentowno%C5%9Bci [dostęp: 15.10.2018].
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Rezultaty oceny oddziałów pod kątem przebiegu procesów wewnętrznych 
przedstawia rys. 2. W odniesieniu do konkurencyjności (KNK) przeciętnie najlepiej 
radził sobie z  nią region Wschód, w  którym zawarto średnio 29,3% ogółu polis, 
z czego III kwartał z kwotą 31,04% był dla tego okręgu najlepszy. Poniżej przeciętne-
go poziomu 25% uplasowały się placówki pozostałych okręgów, a najgorzej „współ-
zawodniczy” z rywalami region Południe (22,7%) z rozstępem 6,62%, obrazującym 
rozmiar luki kompetencyjnej w stosunku do leadera. Drugim miernikiem procesów 
jest kosztochłonność. W przeciwieństwie do poprzednich wskaźników im mniejsza 
jego wartość, tym lepiej. Stąd minimalna konsumpcja kosztów działalności „towa-
rzyszyła” Północy, ze średnią 28,89 zł/rbg, a maksymalna Południu – 41,21 zł/rbg, 
oznaczając rozstęp równy 12,32 PLN/godz., przekładający się na amplitudę kosztów 
operacyjnych w wysokości 42,7%. Niekorzystne tendencje potwierdza średnia rocz-
na kosztochłonność na poziomie 33,61 PLN/godz., powyżej której uplasowały się 
dwie placówki – Południe i Zachód. 

Kolejny blok parametrów uwidacznia intensywność zabiegów „prokonsumenc-
kich”. Efekty dociekań w tym zakresie pokazano na rys. 3. Analizując zaangażowanie 
pracowników w chęć zdobycia nowych klientów, stwierdzono, iż najwięcej wnio-
sków wypełniono w okręgu Wschód, ze średnią 10,7%, przy czym najlepszy okazał 
się tu III kwartał (12,3%). Nie napawają z kolei optymizmem starania poczynione 
w tym kierunku w regionie Zachód (6,1%), co może świadczyć o rosnącym nasyce-
niu lokalnego rynku. W dalszym ciągu dwa z czterech regionów dobrze radzą sobie 
z podpisywaniem nowych polis, co potwierdzają kwoty wskazań powyżej średniej 
8,8%. Z kolei patrząc na umowy przez pryzmat generowanych przez nie obrotów, 
okazuje się, że maksymalny przychód jednostkowy wyniósł przeciętnie 54,77 zł dla 
Północy, a minimalny dla Wschodu rzędu 48,69 zł, oznaczając tym samym 12,5% 
spadek w stosunku do lidera (6,08 zł rozstęp). Powodem takiego stanu rzeczy może 
być m.in. realizowana potrzeba szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej w posta-
ci rabatów i upustów, skierowanej pod adresem potencjalnych klientów z kierunku 
Wschód. Natomiast niższe od średniej dwunastomiesięcznej, równej 51,48 PLN, 
osiągane obroty ze sprzedaży polis w regionie Zachód zdają się potwierdzać nega-
tywne przypuszczenia o słabnącym potencjale tego okręgu.
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Rysunek 4. Mierniki uczenia się w oddziałach prezentowanego przedsiębiorstwa [dane w j.m.]
Figure 4. Learning measures in branches of the presented enterprise [data in measurement units]

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania finansowe ALFA Sp. z o.o.

Studium następnej grupy mierników efektywności wypływa z  konieczności 
permanentnego uczenia się organizacji przez zatrudnione w niej osoby. Spełnienie 
tego postulatu obrazują fluktuacje wskaźników z rys. 4. Jak wynika z danych rys. 
4, maksimum produktywności oddziałów (PRO) zarejestrowano na Południu (ok. 
44,78 zł/godz.), a minimum na Północy (28,62 zł/godz.), z amplitudą wahań sięga-
jącą 56,44% (16,15 PLN rozstęp). Przyczyna tej niekorzystnej sytuacji wydaje się 
leżeć po stronie niskiej wydajności pracy, gdzie połowa placówek nie przekroczyła 
uśrednionej rocznej kwoty PRO równej 35,95 PLN/rbg. Poczynione spostrzeżenia 
poświadcza rozkład mierników produktywności pracownika (PRP) – najniższy na 
Północy (1,47), najwyższy na Południu – 2,09 – przy średniej rzędu 1,73. 

Ostatni zespół wskaźników wiąże się ściśle z oczekiwaniami właścicieli jednost-
ki odnośnie do jej kondycji finansowej. Do weryfikacji status quo wykorzystano 
kategorię rentowności sprzedaży i poziomu kosztów. Stosowne obliczenia zawiera 
rys. 5. Z rys. 5 można odczytać, iż przy przeciętnej rocznej stopie zwrotu ze sprze-
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daży w wysokości 0,07, trzy na cztery okręgi przekroczyły wartość progową ROS22. 
Za ujemny znak ROS dla regionu Północ w dwunastomiesięcznym okresie (-0,01) 
odpowiadają w głównej mierze pesymistyczne wyniki IV kwartału, dla którego de-
ficytowość sprzedaży wyniosła -0,12. Potwierdzeniem negatywnych zjawisk wystę-
pujących w ALFA Sp. z o. o. w obszarze finansowym są wahania wskaźnika poziomu 
kosztów (WPK), którego uśredniona wysokość dla regionu Północ oscyluje wokół 
1,01, przy rocznych wahaniach rzędu 0,93. Oznacza to konieczność obniżki kosz-
tów utrzymania poszczególnych placówek w nadziei na wzrost zysków ze sprzedaży 
w przyszłości.

Rysunek 5. Fluktuacje wskaźników finansowych w  placówkach opisywanego podmiotu 
[dane w j.m.]
Figure 5. Fluctuations of financial ratios within agencies of the depicted entity [data in me-
asurement units]

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów kwartalnych ALFA Sp. z o.o.

22  Można zastanawiać się tutaj, czy taki pułap handlowej zyskowności jest dla założycieli firmy 
zadowalający.
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Podsumowanie

W badanej firmie idea zbilansowanej karty wyników przyczyniła się do poszuki-
wań kluczowych czynników, prowadzących – zdaniem jednostki – do sukcesu w każ-
dym z newralgicznych filarów przedsiębiorstwa. Następnym etapem było utworzenie 
spójnego systemu mierników oceny efektywności dla przyjętych założeń. Procedurą 
objęto poszczególne centra przychodów firmy. W przykładzie obliczono przeciętne 
kwoty mierników w przekroju miejsc powstawania i poszczególnych kwartałów. Po-
równując wartości średnie wskaźników i-tego centrum przychodów z  wartościami 
maksymalnymi, można określić, która z placówek w danym przedziale czasu osiąga 
najlepsze wyniki. To samo dotyczy kolejnych kwartałów, w odniesieniu do których 
łatwo stwierdzić „szczytowe” osiągi. Ciekawą miarą statystyczną wydaje się rozstęp, li-
czony jako różnica między maksimum i minimum przeciętnych wielkości mierników 
miejsc powstawania przychodów, ujawniając rozmiary luki kompetencyjnej „najsłab-
szego” ośrodka przychodów w stosunku do lidera. 

W świetle powyższych rozważań zdaje się uprawione twierdzenie, iż kluczowe 
czynniki sukcesu pozwalają na przeprowadzenie studium efektywności działań we-
wnątrz zdefiniowanych centrów odpowiedzialności. 
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