
Konrad Kochański

Strategiczna karta wyników jako
instrument wspierania
przedsiębiorczości
Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 14, 31-37

2009



PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 14

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 532                                                                                            2009

KONRAD KOCHAŃSKI
Uniwersytet Szczeciński

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW 
JAKO INSTRUMENT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wprowadzenie

Przedsiębiorczość to zespół określonych cech i zachowań charakterystycz-
nych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to zdolność do bu-
dowania i prowadzenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, który pragnie odnosić 
sukcesy na konkurencyjnym rynku, musi łączyć praktykę z teorią. Powinien mieć 
opracowaną nie tylko dobrą strategię, lecz również zdolność do jej prawidłowej 
realizacji. Im większa jednostka, tym trudniej to urzeczywistnić. Aby nadać 
wspólny kierunek działaniom poszczególnych jednostek organizacyjnych, aby 
wszyscy pracownicy optymalnie pracowali na rzecz przedsiębiorstwa oraz aby 
zmierzyć stopień realizacji strategii, stosowana jest strategiczna karta wyników 
(balanced scorecard)1.

Celem pracy jest przedstawienie narzędzia rachunkowości zarządczej – 
strategicznej karty wyników, jako ważnego elementu wspierającego działalność 
przedsiębiorstwa. Umożliwi to zaprezentowanie działań, które powinny zostać 
podjęte przy kreowaniu spójnej strategii przedsiębiorstwa i poszukiwaniu sposo-
bów jej prawidłowej realizacji. 

Strategiczna karta wyników pozwala przełożyć ogólną wizję strategiczną na 
działania operacyjne i cele indywidualne przejrzyste dla pracowników wszyst-
kich szczebli organizacji. Dzięki niej można zaprezentować związki zachodzące 
między inwestycjami w rozwój jednostki, poprawą efektywności procesów a wy-
nikami finansowymi i rynkowymi. Jeżeli karta jest prawidłowo skonstruowana, 
umożliwia ona również sterowanie przyszłymi działaniami i pozwala wprowa-

1 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 11. 
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dzać zmiany, które zmierzają do powodzenia wykreowanej strategii. W litera-
turze często stosuje się inną nazwę strategicznej karty wyników, a mianowicie 
zbilansowana karta dokonań2.

1. Istota strategicznej karty wyników

Strategiczna karta wyników służy do monitorowania stanu realizacji przy-
jętej strategii działania. Umożliwia zaprezentowanie misji organizacji w postaci 
zbioru czytelnych miar dokonań, kreujących ramy systemu strategicznego za-
rządzania. W perspektywie długoterminowej wspiera realizację następujących 
etapów zarządzania (rysunek 1):
– wykreowanie wizji i strategii, 
– prezentacja celów strategicznych i wyznaczenie ich miar, 
– zaplanowanie i wyznaczenie zadań oraz koordynacja inicjatyw strategicz-

nych, 
– aktywna reakcja na strategie i jej modyfikacje3.

Strategiczna 
karta 

wyników 

Reakcja  
na strategie  

i jej modyfikacje 

Prezentacja 
strategicznych celów 
i określenie ich miar 

Planowanie i wyznaczanie 
zadań 

Wykreowanie  
oraz wyjaśnienie wizji  

i strategii 

Rys. 1.  Strategiczna karta wyników jako baza działań strategicznych w jednostce gos-
podarczej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Zarządcze aspekty rachunkowości..., s. 392.

2 Ibidem, s. 11. 
3 Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-

ne, Warszawa 2003, s. 392.
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Zbilansowana karta dokonań łączy w sobie finansowe i pozafinansowe mier-
niki, integruje miary działań związane z uczeniem się i rozwojem organizacji, 
procesami zachodzącymi w jednostce oraz finansowym aspektem jej działalno-
ści. Tworzenie strategicznej karty wyników rozpoczyna się od stworzenia mapy 
strategii w ramach tak zwanego mapowania strategii, czyli od określenia wza-
jemnych powiązań między nadrzędnymi celami organizacji i pozostałymi celami 
strategicznymi w układzie przyczynowo-skutkowym. Górna część mapy strategii 
zawiera plany działań związane z efektami finansowymi, poniżej umieszczone 
są, bezpośrednio lub pośrednio na nie wpływające, strategie rynkowe związane 
z zaspokajaniem potrzeb klientów, na które wpływają cele strategiczne związa-
ne z procesami wewnętrznymi uzależnionymi od realizacji strategii powiązanej 
z rozwojem wewnątrz jednostki4. Relacje między wizją i strategią organizacji 
a czterema perspektywami zaprezentowano na rysunku 2.
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Perspektywa finansowa 
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Rys. 2.  Powiązania między strategią organizacji a perspektywami zbilansowanej karty 
wyników

Źródło:  opracowanie własne na podstawie R.S. Kaplan, D.P. Norton, op.cit., s. 28.

4 M. Nowak, Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007, s. 208–209.
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Cztery perspektywy strategicznej karty wyników umożliwiają utrzymanie 
równowagi pomiędzy celami krótko- i długoterminowymi organizacji, pomię-
dzy zamierzonymi wynikami i czynnikami wpływającymi na ich realizację oraz 
pomiędzy miernikami obiektywnymi i bardziej subiektywnymi. Namnożenie 
w karcie wyników wielu mierników sprawia, że wydaje się ona dość skompli-
kowana, jednakże prawidłowo skonstruowana zawiera spójny cel, gdyż poszcze-
gólne mierniki prezentują realizację jednej strategii5. W tabela 1 przedstawiono 
charakterystykę perspektyw zbilansowanej karty dokonań.

Tabela 1 

Charakterystyka czterech perspektyw zbilansowanej karty dokonań

Rodzaj 
perspektywy Charakterystyka

Perspektywa 
finansowa

Ma charakter finansowy. Prezentuje mierniki finansowe bardzo dobrze 
uwzględniające łatwo mierzalne ekonomiczne efekty przeszłych działań. 
Mierniki finansowe odzwierciedlają, w jaki sposób wdrożona i realizowana 
strategia ma wpływ na poprawę wyników ekonomicznych jednostki. Cele 
finansowe tworzone są przy wykorzystaniu na przykład zysku operacyjnego 
albo ekonomicznej wartości dodanej.

Perspektywa 
klienta

W tej perspektywie kierownictwo określa klientów i segmenty, w których 
organizacja będzie działać, oraz mierniki efektywności z nimi powiązane 
(satysfakcja, utrzymanie, zdobycie i rentowność klientów, udział w rynku). 
Perspektywa umożliwia wykreowanie strategii rynkowej, która w przyszło-
ści przyniesie wymierne wyniki finansowe.

Perspektywa 
procesów 
wewnętrznych

W perspektywie tej kierownictwo identyfikuje istotne procesy wewnętrzne, 
które mają umożliwić organizacji kreowanie wartości, która przyciągnie 
docelowych klientów oraz usatysfakcjonuje udziałowców odnośnie do 
wyników finansowych. Mierniki efektywności koncentrują się na procesach 
wewnętrznych mających największy wpływ na satysfakcję klientów i osiąg-
nięcie celów finansowych.

Perspektywa 
rozwoju

Perspektywa identyfikuje zasoby, które organizacja musi rozwijać, by wy-
kreować postawy długoterminowego rozwoju i doskonalenia. Cele formuło-
wane w perspektywie rozwoju mają na celu likwidację luki pomiędzy obec-
nymi możliwościami ludzi, procedur i systemów a tym, co będzie niezbędne 
do osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Zapełnienie luki wymaga inwestycji 
w zmianę kwalifikacji pracowników, doskonalenie technologii i systemów 
informacyjnych oraz dostosowanie procedur organizacyjnych.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie R.S. Kaplan, D.P. Norton, op.cit., s. 42–44.

5 R.S. Kaplan, D.P. Norton, op.cit., s. 42.
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Istotne jest, aby cele formułowane w poszczególnych perspektywach speł-
niały określone standardy. Kluczową rolę odgrywa zasada SMART, która mówi, 
iż cel powinien być:
– jasno określony (specific);
– mierzalny (measurable);
– odpowiedni (appropriate);
– realistyczny (realistic);
– określony w czasie (time related)6.

Zrównoważona karta wyników ma wiele zalet, a mianowicie:
– zawiera ocenę dokonań, które pozwalają analizować czynniki wpływające na 

wyniki finansowe w przyszłości;
– pozwala na analizę krótkoterminowej efektywności w zgodności z podstawo-

wymi czynnikami tworzenia wartości, warunkującymi długoterminowy suk-
ces organizacji;

– zapewnia równowagę między dokonaniami zewnętrznymi a wewnętrznymi 
przedsiębiorstwa;

– umożliwia zdefiniowanie wyników finansowych skorelowanych z realizowaną 
strategią jednostki;

– pozwala na wykreowanie optymalnego systemu motywacyjnego7.
Stosowanie strategicznej karty wyników umożliwia wypełnienie luki wy-

stępującej w większości systemów zarządzania, przejawiającej się brakiem re-
gularnego uwzględniania reakcji organizacji na strategię. Procesy zarządzania 
wykreowane na podstawie strategicznej karty wyników pozwalają wdrożyć 
i realizować strategię w długim okresie, gdyż są modyfikowane przez aktualne 
informacje pochodzące z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego jednostki8.

Innowacyjne jednostki wykorzystują strategiczną kartę wyników jako cen-
tralny element systemu zarządzania, który jest wykorzystywany do
– wyjaśniania i uzgadniania strategii,
– prezentowania i wyjaśniania strategii wewnątrz organizacji,
– skomunikowania celów komórek organizacyjnych i pracowników ze strate-

gią,

6 M. Nowak, op.cit., s. 209.
7 A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 376.
8 Zarządcze aspekty rachunkowości..., s. 399.
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– powiązania celów strategicznych z celami długoterminowymi i rocznymi bud-
żetami,

– tworzenia inicjatyw strategicznych,
– dokonywania systematycznej analizy realizacji strategii,
– pozyskiwania informacji zwrotnej w celu ulepszania strategii9.

Narzędzie to jest z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez przed-
siębiorstwa, jak i organizacje rządowe, samorządowe oraz różnego rodzaju in-
stytucje (na przykład uczelnie wyższe, szpitale) w celu bardziej efektywnego za-
spokajania potrzeb podmiotów korzystających z ich usług. Aby karta wyników 
optymalnie realizowała strategię jednostki, musi spełniać wiele uwarunkowań, 
które dotyczą między innymi:
– komunikowania strategii pracownikom organizacji,
– opierania się na informacji o określonej jakości,
– prowadzenia systematycznego monitoringu realizacji strategii,
– zachowania równowagi między realizacją poszczególnych celów,
– pobudzenia i stymulowania innowacyjności w jednostce,
– ukierunkowania pracowników na realizację strategii10.

Podsumowanie

Strategiczna karta wyników może znaleźć zastosowanie jako istotny in-
strument wspierania przedsiębiorczości (działalności gospodarczej), dzięki któ-
remu można wykreować optymalną strategię przedsiębiorstwa, kluczowe cele 
oraz określić sposoby ich osiągnięcia. Stronami najbardziej zainteresowanymi 
są przede wszystkim właściciele jednostki, pracownicy, a także potencjalni i ak-
tualni kontrahenci poszukujący wiarygodnego partnera do współpracy. Stworze-
nie przez kadrę zarządzającą karty wyników stanowi sygnał, iż przedsiębiorstwo 
prowadzi innowacyjną, prorozwojową politykę i jest nastawione na osiągnięcie 
wymiernych wyników. Strategiczna karta wyników jest więc narzędziem komu-
nikacji menedżerów z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

Prawidłowo wykreowana zrównoważona karta wyników pozwala na komu-
nikowanie strategii jednostki na podstawie zawartych w niej celów, mierników 
i zgodnie z zachodzącymi między nimi zależnościami. Umożliwia zarządzają-

9 R.S. Kaplan, D.P. Norton, op.cit., s. 37.
10 Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 

im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1136, Wrocław 2006, s. 278.
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cym skupić uwagę na czynnikach długofalowych, określających zamierzony kie-
runek rozwoju przedsiębiorstwa oraz warunkujących realizację strategii11.

BALANCED SCORECARD AS AN INSTRUMENT SUPPORTING 
ENTERPRISE

Summary

The article presents the strategic scorecard as the tool of supporting of the enterpri-
se. The author presents the exercises of this tool. There are presented also potential uses 
of this tool of the management accounting.

Translated by Konrad Kochański

11 Ibidem, s. 283.


