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Streszczenie
Niezbędnym narzędziem do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem jest skuteczny system kontroli jego wyników. Należy on do grupy kluczowych elementów sukcesu organizacji, który wzmacnia jej przewagę konkurencyjną. Jednym z ważniejszych czynników
kształtujących system kontroli jest pomiar wyników, będący najdynamiczniej rozwijającym się obszarem związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Artykuł przedstawia
system kontroli wyników, określany w literaturze światowej mianem Performance
Measurement Systems, natomiast w literaturze polskiej spotkać można określenia typu:
system pomiaru efektywności organizacyjnej lub system pomiaru sukcesu organizacji.

Wprowadzenie
Na początku rozważań nad opisywanym systemem należy sformułować dwa fundamentalne pytania: dlaczego jego zastosowanie w przedsiębiorstwach stanowi kluczową
kwestię w procesie kontroli oraz czy może on być wykorzystywany do pełnienia ważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie, np. dotyczących projektowania strategii długookresowych oraz kontroli przebiegu ich funkcjonowania (Nowak, 2009: 237).
Ustosunkowując się do pierwszego pytania należy stwierdzić, że zastosowanie systemu pomiaru wyników organizacji umożliwia menedżerom (Kowalewski, 2009: 179):
• poznanie organizacji i szczegółów jej funkcjonowania,
• identyfikację wąskich gardeł i problemów wewnętrznych w jednostce gospodarczej, a także projektowanie i wdrażanie usprawnień,
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• porównanie bieżących wyników funkcjonowania organizacji z ustalonymi wcześniej normami, a następnie przekazanie informacji zwrotnej zainteresowanym podmiotom,
• podejmowanie racjonalnych decyzji zarządczych w zakresie zarządzania zasobami, ustalania planów, procedur, oraz projektowania optymalnej struktury,
• dostarczanie pracownikom szczegółowych informacji o celach i wymaganiach,
• opracowanie systemu oceniania i nagradzania pracowników.
W nawiązaniu do pytania drugiego przedstawiony zostanie w niniejszym artykule
system Performance Prism, który jest nowoczesnym spojrzeniem na organizację, jej cele strategiczne oraz możliwości pomiaru wyników.

1. Koncepcja interesariuszy organizacji
W latach 80. XX w. narodziło się w rodzinie nauk ekonomicznych pojęcie interesariusza (ang. stakeholder) będące w opozycji do dotychczas szeroko stosowanego terminu udziałowca, właściciela czy też akcjonariusza (ang. shareholder) (Nowak, 2009: 237).
R.E. Freeman jest autorem pierwszej i szeroko stosowanej definicji pojęcia interesariusza. W jednej ze swoich publikacji określa on stakeholders w następujący sposób: ,,każda grupa lub osoba, która wpływa lub podlega wpływowi osiąganych przez firmę celów”
(Mendel, 2001: 16).
Sięgając natomiast do literatury współczesnej można natrafić na wyjaśnienia o wyższym stopniu szczegółowości. Przykładowo, definiuje się interesariuszy jako pojedyncze osoby bądź grupy osób, znajdujące się w otoczeniu przedsiębiorstwa lub wewnątrz
niego, zaspokajające swoje interesy w stopniu większym lub mniejszym w wyniku realizacji celów wyznaczonych w danej organizacji (Gableta, 2003: 84).
Wartym przypomnienia jest fakt, iż organizacja to system otwarty, który pobiera
z otoczenia zasoby (nakłady), a następnie w toku transformacji generuje wyniki, przekazywane z powrotem do otoczenia. Zaangażowanie interesariuszy jest więc wyraźnie zauważalne zarówno na wejściu (poprzez udostępnianie pracy, informacji, technologii, kapitału), jak i na wyjściu (korzystanie z produktów, usług przedsiębiorstwa, a tym samym
osiąganych przez organizację celów) (Bukowska, 2006: 52). Wyróżnia się wobec tego
następujące relacje, zachodzące pomiędzy organizacją a jej interesariuszami (Mendel,
2001: 17–18):
• interesariusz wysuwa żądania uwzględniając interes organizacji,
• organizacja jest zależna od interesariusza,
• interesariusz ma władzę nad organizacją,
• interesariusz jest podmiotem zależnym od organizacji,
• organizacja ma władzę nad interesariuszem,
• pomiędzy organizacją a interesariuszem występuję wzajemna zależność,
• organizacja i interesariusz pozostają w związku kontraktowym,
• interesariusz ma żądania natury moralnej wobec organizacji,
• interesariusz jest zainteresowany działalnością organizacji.
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Przedstawione powyżej zależności pozwalają na wysunięcie wniosku, iż do grupy
interesariuszy można przyporządkować niemal każdy podmiot, pozostający w jakiejkolwiek relacji z organizacją (Bukowska, 2006: 53). Rys. 1 przedstawia współczesną organizację wraz z wyszczególnieniem podstawowych rodzajów jej interesariuszy.
Wedle pierwszych koncepcji traktujących o zarządzaniu organizacją, podstawowy
cel działalności każdej jednostki gospodarczej definiowano jako postępowanie zmierzające ku maksymalizacji wartości dla jej właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców – shareholders).
Za podstawowe funkcje każdego przedsiębiorstwa uważano przede wszystkim (Dudycz, 2001: 9):
• połączenie pracy oraz kapitału w sposób umożliwiający efektywne oraz skuteczne
funkcjonowanie organizacji w obszarze produkcji oraz dystrybucji,
• dostarczanie właścicielom (ang. shareholders) maksymalnych korzyści,
• zabezpieczenie osobistych aktywów właścicieli, ze względu na wysokie ryzyko
związane z prowadzeniem bieżącej działalności.
Dostrzeżono jednak w niedługim czasie, że koncepcja zorientowana jedynie na zapewnienie wymiernych korzyści dla właścicieli organizacji, nie wpływa korzystnie na
efektywność jej zarządzania. Spostrzeżenie to stanęło właśnie u podstaw narodzin koncepcji interesariuszy i maksymalizacji wartości dla nich.
Metoda Performance Prism opierając się na założeniach koncepcji interesariuszy,
wskazuje na dość niekonwencjonalne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Definiuje ona podstawowy cel każdej organizacji jako systematyczne postępowanie zorientowane na tworzenie wartości dla jej głównych interesariuszy. Powstaje zatem pyta-
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nie, których interesariuszy można określić jako tych kluczowych. Do grupy tej z pewnością zaliczają się:
• pracownicy, obejmujący stanowiska na różnych szczeblach organizacji,
• zarząd,
• właściciele (udziałowcy),
• różnego rodzaju kapitałodawcy (banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa leasingowe i inne),
• główne grupy klientów i dostawców.
Wymieniona powyżej struktura grupy może przyjmować odmienny kształt w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, jego wielkości oraz rynków, na których jest ono aktywnym podmiotem (Nowak, 2009: 238–239).

2. Metoda Performance Prism
Metoda Performance Prism (określana także jako pryzmat dokonań bądź pryzmat
efektywności) to nowatorska koncepcja wykorzystywana do przeprowadzania pomiarów
dokonań organizacji. Opracowana została pod kierownictwem A. Neely’ego w Cranfield
School of Management, pod koniec lat 90. XX w. Powstała w odpowiedzi na krytykę
współcześnie funkcjonujących systemów pomiaru wyników organizacji (Performance
Measurement Systems), nieskutecznych w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz charakteryzujących się sztywnością w zakresie perspektyw oraz uwzględnianych interesariuszy (Kowalewski, Cieśliński, 2009: 55).
Co wpływa na to, że koncepcja Performance Prism prezentuje tak rewolucyjne podejście do organizacji? Odpowiedź na to pytanie kryje się w jej niekonwencjonalnej metodyce postępowania. W Performance Prism najpierw poddaje się analizie kluczowe grupy interesariuszy. Dopiero na podstawie wyników w/w analizy opracowywana jest strategia, uwzględniająca potrzeby interesariuszy oraz zmierzająca ku tworzeniu dla nich
użytecznej wartości (Slizyte, Bakanauskiene, 2009: 239).
Koncepcję Performance Prism wyróżnia pięć podstawowych płaszczyzn, które to
stanowią podstawę do opracowywania analizy organizacji i jej dokonań. Są to (Neely,
Adams, Kennerley, 2002: 180):
1. Satysfakcja interesariuszy – identyfikacja kluczowych interesariuszy wraz z określeniem ich potrzeb i wymagań względem organizacji.
2. Wkład interesariuszy – ustalenie oczekiwań oraz potrzeb organizacji względem
interesariuszy.
3. Strategia – opracowanie skutecznej strategii spełniającej oczekiwania zarówno organizacji, jak i interesariuszy.
4. Procesy – identyfikacja zasadniczych procesów wpływających na powodzenie
wdrażania i realizacji strategii.
5. Umiejętności/kompetencje – określenie zasobów warunkujących efektywne projektowanie i wykonywanie procesów koniecznych do realizacji strategii.
To nie przypadek, że w metodzie Performance Prism jako pierwszą płaszczyznę wyróżnia się tę związaną z identyfikacją interesariuszy oraz określeniem ich dezyderatów.
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Znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji wywierają nie tylko jej właściciele czy
podmioty kierownicze, lecz również pracownicy, klienci i dostawcy.
Obecnie przyjęło się utożsamiać pracowników z bogactwem, kapitałem przedsiębiorstwa. Niewątpliwie to właśnie oni, pełniąc znaczącą rolę w procesie produkcji, decydują o efektywności wykorzystania pozostałych zasobów. W coraz większym stopniu
umiejętności, kwalifikacje oraz kompetencje pracowników wpływają na osiągane przez
organizację rezultaty, decydując tym samym o jej sukcesie bądź niepowodzeniu na rynku. Takie spojrzenie na pracownika wynika z dynamicznie zmieniającego się otoczenia,
w jakim funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, wzrostu znaczenia sektora usług oraz niezwykle szybkiego postępu technologicznego (Bukowska, 2006: 55).
Do grona najważniejszych interesariuszy należy z pewnością zaliczyć również klientów. W obecnej rzeczywistości gospodarczej, o wartości przedsiębiorstwa świadczy bardzo często specyficzna więź łącząca ją z nabywcami, a w szczególności z tymi, których
określić można jako lojalnych. Lojalni klienci są bowiem gwarantem przyszłych zysków
oraz stanowią o sile rynkowej organizacji. Wedle słów M. Marcinkowskiej (2000: 117):
,,przedsiębiorstwo szczycące się lojalnymi klientami ma więc przewagę nad tym, które
sprzedaje swoje produkty i usługi wyłącznie przypadkowym nabywcom; jego wartość
będzie wyższa, gdyż zawarty tu jest element pewności (lub przynajmniej wysokiego
prawdopodobieństwa) w stosunku do ciągłej sprzedaży”.
Należy zwrócić uwagę, że w obecnych czasach stopień satysfakcji klienta jest uzależniony od szybkości zaspokojenia jego potrzeb, sposobu jego obsługi dokonywanej
przez sprzedawców, oraz jakości usług oferowanych po sprzedaży. Powoduje to, że nadrzędnym celem współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstw jest dostarczanie satysfakcji swoim nabywcom, a nie jedynie produkcja dóbr lub oferowanie usług. Współcześnie wyraźnie zauważalna jest polityka zacieśnienia więzi między organizacjami a jej interesariuszami – klientami (Bukowska, 2006: 53). Przykładem niech będzie, coraz powszechniej występująca praktyka polegająca na umożliwianiu nabywcom (poprzez wyrażanie swoich preferencji, gustów) ingerowania w proces tworzenia nowych produktów,
a także sloganów lub kampanii reklamowych (Marcinkowska, 2000: 126).
W obecnych czasach zasadniczą rolę w funkcjonowaniu organizacji spełniają jej dostawcy. Są to podmioty, które dostarczają organizacji zasobów (surowców, wyposażenia
technicznego, energii, pracy) umożliwiających wytwarzanie dóbr i usług. W łańcuchu
wartości dostawcy stanowią niezwykle kluczowy element, bowiem to jakość, cena, a także dodatkowe wartości zasobów wpływają niezwykle silnie na jakość i cenę produktów
finalnych, oferowanych nabywcom. Silniejsze więzi łączą organizację z tymi dostawcami, którzy oferują zasoby o strategicznym dla niej znaczeniu lub zasoby niestandardowe
(wytwarzane na specjalne zamówienie) (Bukowska, 2006: 56).
W warunkach postępującej globalizacji oraz zmiennego otoczenia biznesowego, wiele organizacji zmuszonych jest do ścisłej koncentracji na prowadzeniu swojej działalności podstawowej. Takie postępowanie jest uzasadnione potrzebami rozwoju organizacyjnego oraz technologicznego, umożliwiającego sprawne konkurowanie na wybranym rynku. Skupienie uwagi organizacji głównie na procesie produkcji podstawowej powoduje,
że menedżerowie poszukują współpracy z odrębnymi podmiotami na zasadzie outsourcingu. Obecnie istnieje wiele przedsiębiorstw oferujących szeroki wachlarz usług outsou-
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rcingowych, np.: logistycznych, produkcyjnych czy informatycznych. Główne cele podejmowania współpracy z przedsiębiorstwa świadczącymi usługi outsourcingowe są związane z redukcją kosztów, uzyskaniem dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości, usprawnieniem procesów logistycznych oraz zwiększeniem efektywności funkcjonowania organizacji (Wodecka-Hyjek, 2005: 77). Przykładem niech będzie firma Sony,
która pod koniec 2009 r. poinformowała opinię publiczną o planowym zwiększeniu outsourcingu produkcji do poziomu 40% w wyniku realizowanego trzyletniego procesu restrukturyzacji.
Niezwykle ważne jest nie tylko zidentyfikowanie kluczowych dla firmy interesariuszy, ale również określenie ich potrzeb oraz wymagań. Dodatkowo bardzo ważnym elementem postępowania jest ustalenie, jakie są wymagania naszej organizacji wobec interesariuszy. Problematykę tę przedstawia rys. 2.

3. Koncepcja Performance Prism w praktyce
Zastosowanie koncepcji Performance Prism w praktyce wiąże się z dość skomplikowanym i wielowymiarowym tokiem postępowania, bowiem każda grupa interesariuszy
winna być zanalizowana poprzez pryzmat pięciu płaszczyzn, przy wykorzystaniu wielu
różnorodnych mierników (Nowak, 2009: 240). Użycie mierników jest niezbędne do weryfikacji wdrażanych procesów. Menedżerowie w oparciu o wyniki pomiarów są w stanie określić, czy działania, które podjęli warunkują skuteczność realizacji strategii ukierunkowanych na dostarczenie zadowolenia swoim kluczowym interesariuszom.
Istnieją cztery podstawowe etapy procesowe, których podjęcie umożliwia skuteczne
wdrażanie oraz efektywny rozwój systemu pomiarów wyników w organizacji. Są to (Neely, Adams i Kennerly, 2007: 8–9):
1. Etap projektowania, który dotyczy zrozumienia tego, co i w jaki sposób powinno
być mierzone. Projektowanie mierników powinno być niezwykle dokładne i staranne, po to, aby ich późniejsze zastosowanie dawało jak najlepsze efekty. Do każdej z pięciu płaszczyzn koncepcji Pryzmatu Wyników wymagane jest opracowanie lub dobranie odpowiedniej grupy mierników. Zastosowanie tych mierników
posłuży ocenie wyników organizacji w relacji do poszczególnych grup interesariuszy. Należy zwrócić uwagę, że w metodzie Performance Prism mogą zostać wykorzystane mierniki zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Rys.
3 przedstawia najważniejsze elementy metody pryzmatu wyników.
2. Etap planowania i budowy jest związany z identyfikacją sposobów pozyskiwania
oraz przetwarzania danych, budową sprawnego systemu pomiarów oraz przede
wszystkim uświadamiania zainteresowanym podmiotom (menedżerom, właścicielom) korzyści płynących z przeprowadzania pomiarów dokonań organizacji metodą Performance Prism.
3. Etap wdrażania oraz systematycznego przeprowadzania pomiarów przy użyciu
szeregu danych analitycznych w celu weryfikacji bieżącej działalności oraz określenia stopnia rozwoju organizacji.
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4. Etap bieżącej kontroli struktury oraz przydatności zaprojektowanych mierników.
Menedżerowie muszą nieustannie weryfikować, czy mierniki, którymi się posługują rzeczywiście odzwierciedlają potrzeby i pragnienia płynące z otoczenia interesariuszy. Zestaw mierników wykorzystywanych w przedsiębiorstwie musi być
zawsze ściśle powiązany z przyjętymi przez kadrę kierowniczą strategiami.
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Jednak sam proces analizy poszczególnych grup kluczowych interesariuszy w odniesieniu do pięciu perspektyw nie jest wystarczającym działaniem. Postępowanie takie
jest jedynie źródłem do opracowania dokładnych wniosków, a następnie do dokonania
modyfikacji w funkcjonowaniu organizacji poprzez opracowanie konkretnych strategii.
W tym kontekście rola pomiaru sprowadza się do:
• zachęcania decydentów do rozpoczęcia procesu wdrażania danej strategii,
• weryfikacji, czy wybrana przez menedżerów strategia jest rzeczywiście w organizacji wdrażana,
• analizy bieżących wyników realizowanej strategii w odniesieniu do wyników postulowanych.
Koncepcja Performance Prism, ukierunkowując organizuję na cel maksymalizacji
wartości dla interesariuszy (co przedstawia rys. 4), przyczynia się w długim okresie do
jej rozwoju i sukcesu. Jakie są jednak konsekwencje wdrożenia takiego systemu do organizacji? Proces Performance Prism ze względu na swój złożony, wieloaspektowy charakter oceny wyników działalności organizacji jest procesem niezwykle skomplikowanym. W procesie tym głównie wykorzystywanymi narzędziami są dziesiątki różnorodnych mierników o charakterze ilościowym lub jakościowym. Powstaje teraz pytanie: czy
tak skomplikowany proces, generujący niezwykle dużą ilość informacji będzie wykorzystany przez zarząd w sposób racjonalny i efektywny?
Istnieje kolejna problematyczna kwestia – przyjęcie subiektywnej i względnej systematyki dokonywania ocen w niektórych obszarach. Rozważając konstrukcję Performance
Prism dla danej organizacji powstaje trudność w odpowiednim określeniu, doborze, opra-
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cowaniu wskaźników charakteryzujących tzw. miękkie obszary. Wybór mierników łatwych do określenia, o nieskomplikowanym charakterze, to zabieg częsty, jednak niewiele wnoszący do procesu pomiaru wyników. Pominięcie jednak czynników mających
istotny wpływ, ze względu na trudność w ich mierzeniu, powoduje, że system nie będzie
kompletny oraz efektywny (Nowak, 2009: 240–242).
Reasumując trzeba podkreślić, że w czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacje, które aspirują do osiągnięcia długoterminowego sukcesu na rynku, muszą dokonać wnikliwiej identyfikacji swoich kluczowych interesariuszy oraz ich dezyde-
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ratów. Niezbędne jest tym samym opracowanie odpowiednich strategii, które warunkują
realizację wymagań zainteresowanych podmiotów. Realizacja tych strategii wymaga zdefiniowania szeregu procesów przy wykorzystania zasobów oraz możliwości posiadanych
przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa muszą również określić listę własnych wymagań wobec interesariuszy, takich jak: lojalność pracownika czy odpowiednie warunki
współpracy z kooperantami. Działania te prowadzą do stworzenia efektywnego modelu
biznesowego oraz pozwalają wskazać czynniki determinujące osiągnięcie dobrych wyników przez organizację.
Jako pewnik należy stwierdzić fakt, iż zrozumiała strategia oraz praktyka polegająca na stałym monitorowaniu i analizowaniu kilku kluczowych wskaźników (opracowanych w ramach koncepcji Performance Prism) warunkuje skuteczne zarządzanie organizacją. Korzystanie z nadmiernej grupy mierników wpływa jedynie na pojawienie się trudności w sprawnym zarządzaniu. Z tej perspektywy Performance Prism, pomimo swojego innowacyjnego charakteru, staje się mało użyteczną koncepcją (Nowak, 2009: 242).

4. Praktyczne zastosowanie koncepcji Performance Prism na przykładzie
DHL UK
Brytyjska filia firmy DHL była jedną z pierwszych organizacji, która wykorzystała
założenia metody Performance Prism w procesie przeprowadzania pomiarów swojej działalności. DHL jest światowym liderem na międzynarodowym rynku usług przesyłek ekspresowych, drogowych oraz frachtu lotniczego.
Kierownictwo brytyjskiego oddziału DHL uznało, że dotychczas przeprowadzane
przez nich pomiary rezultatów działalności są ukierunkowane na generowanie wyników
o wysokim stopniu szczegółowości. Istniało zagrożenie, że skupienie uwagi jedynie na
kontroli zadań taktycznych i poddawaniu analizie głównie podstawowych procesów, przyczyni się do utraty z pola widzenia kluczowych dla firmy DHL kwestii biznesowych (strategii rozwojowych).
Spostrzeżenia te stały się punktem wyjścia do podjęcia prób rozwiązania zaistniałego problemu. Kierownictwo brytyjskiego oddziału DHL poszukiwało skutecznego systemu, który gwarantowałby kompleksowe podejście do procesu przeprowadzania pomiarów dokonań działalności organizacji. W odpowiedzi na potrzeby kierownictwa, zaprezentowana została im nowatorska koncepcja Performance Prism, która zmieniła ich dotychczasowy sposób myślenia o organizacji.
Praktyczne zastosowanie metody Performance Prism jest sprowadzone do postępowania wedle czterech fundamentalnych etapów procesowych:
1. Etap projektowania.
2. Etap planowania i budowy.
3. Etap wdrażania oraz systematycznego przeprowadzania pomiarów.
4. Etap bieżącej kontroli oraz skuteczności zastosowanych mierników.
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4.1. Etap projektowania
Kadra zarządzająca brytyjskim oddziałem DHL wzięła udział w serii szkoleń, mających na cele uświadomienie im potrzeby wspólnego zrozumienia procesów oraz strategii charakterystycznych dla swojej organizacji. Kierując się osiągnięciem najlepszych rezultatów z przeprowadzania pomiarów wyników działalności, kierownictwo DHL UK
podjęło następujące kroki działania:
1) Menedżerowie dokonali precyzyjnej identyfikacji kluczowych dla organizacji interesariuszy. Ponadto określili z jednej strony potrzeby swoich stakeholders względem DHL, z drugiej natomiast wymagania organizacji wobec kluczowych grup
interesariuszy.
2) Menedżerowie przy uwzględnieniu potrzeb oraz pragnień każdej z grup interesariuszy opracowali strategie, określili szczegółowe procesy, a następnie wskazali na zasoby determinujące pomyślność realizacji przedsięwzięcia. W odniesieniu do kategorii kluczowych interesariuszy-klientów, członkowie kadry kierowniczej dokonali podziału swoich konsumentów na trzy odrębne segmenty. W procesie klasyfikacji posłużyli się takimi kryteriami, jak: indywidualne potrzeby klientów, strategie
działania oraz potrzebne do wykorzystania zasoby. Kiedy ta systematyka podziału
została rzetelnie dokonana, możliwe było zaprojektowanie map sukcesu dla poszczególnych segmentów klientów DHL. Taki tok postępowania miał również miejsce
w przypadku pozostałych grup interesariuszy kluczowych dla organizacji.
3) Uczestnicy warsztatów dokonali analizy utworzonych map sukcesu. Określili tym
samym wyraźne powiązania między priorytetowymi potrzebami i wymaganiami
płynącymi zarówno ze strony przedsiębiorstwa, jak i interesariuszy a strategiami,
procesami oraz wymaganymi zasobami. Następnym krokiem działania było skompilowanie pojedynczych map sukcesu w jedną całościową. Taka całościowa mapa uwzględniała wszystkie postawione pytania w odniesieniu do pięciu płaszczyzn
koncepcji Pryzmatu Wyników.
4) W kolejnym etapie postępowania kadra kierownicza zastanawiała się nad wyborem kluczowych pytań. Wartościowe odpowiedzi na te pytania pozwoliłyby im
określić, czy organizacja „idzie” w dobrym kierunku i czy jej procesy rozwojowe
nie są w jakiś sposób zakłócane. Kiedy zestaw pytań został już skrupulatnie określony, wtedy dopiero możliwe było dopasowanie odpowiednich mierników. Ustalono tym samym, co powinno być przedmiotem pomiaru. Problematyka tego kroku została przedstawiona w tabeli 1.
5) Następnie, menedżerowie mając już wiedzę o tym, co powinno być mierzone,
opracowali wspólnie z analitykami, struktury poszczególnych mierników oraz
określili rodzaj danych niezbędnych do procesu dokonywania pomiaru.
4.2. Etap planowania i budowy
Pion odpowiedzialny za gromadzenie oraz przetwarzania różnego rodzaju danych
analitycznych mieścił się w siedzibie brytyjskiego oddziału DHL, co na wstępie można
było uznać za znaczną wartość dodaną. Mimo to sztab kierowniczy podjął decyzję o za-
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inwestowaniu znacznych środków finansowych w cykl szkoleń skierowanych do pracowników działu analitycznego. Bardzo szybko okazało się, że te działania przyczyniły
się w znacznym stopniu do sprawniejszego realizowania założonych strategii. Dodatkowo zaangażowano do tego etapu eksperta w zakresie pomiaru wyników, który gwarantował przeprowadzenie wyraźnych usprawnień w obszarze kontroli działalności organizacji. Współpracował on z wyznaczonym w organizacji kierownikiem (odpowiedzialnym
za koordynowanie procesów rozwojowych w brytyjskiej filii DHL). Kierownik ten odegrał nieocenioną rolę, ponieważ wspierał zewnętrznego eksperta w prowadzonych przez
niego pracach, jednocześnie oddalając wszelkie obawy wyższego szczebla kierownictwa. Przeprowadzanie wszelkich zmian w procesie organizacyjnym wiązało się z ciężką
pracą, pochłaniającą długi okres. Jednak wynikiem tej owocnej współpracy było wyraźne wpłynięcie na zmianę mentalności kierowniczego sztabu z Europejskiej Centrali
w Brukseli, w odniesieniu do przeprowadzania pomiarów wyników działalności.
4.3. Etap wdrażania oraz systematycznego przeprowadzania kontroli wyników
Punktem wyjścia dla podejmowania działań w ramach tego etapu było przeprojektowanie agendy kwartalnych spotkań wyższego kierownictwa, dotyczących weryfikacji
wydajności przeprowadzanych procesów w organizacji. Dzięki temu podczas tych spotkań podejmowano dyskusje na temat rezultatów działalności w odniesieniu do kluczowych interesariuszy organizacji (ich potrzeb oraz wymagań) oraz analizowano etapy rozwojowe procesów strategicznych zachodzących w DHL UK. Wyeliminowano tym samym niepotrzebne koncentrowanie się na pojedynczych, elementarnych procesach.
Nowa struktura agendy spotkań kwartalnych została zatwierdzona w czerwcu 2000 r.
i ewoluowała przez kolejne 12 miesięcy.
4.4. Etap bieżącej kontroli oraz skuteczności zastosowanych mierników
Brytyjski oddział DHL nie poprzestał na wdrożeniu systemu kontroli oraz dokonaniu zmian w zakresie przeprowadzania kwartalnych spotkań menedżerów. Przeciwnie,
kierownictwo nieustannie rozwijało funkcjonujący w organizacji system pomiarów dokonań. Menedżerowie dokonywali starań, aby taki system znalazł się również w obszarze zainteresowań kierowników niższych szczebli (menedżerów sprzedaży, menedżerów
operacyjnych). Działania te podejmowane były w celu poprawy zarządzania bieżącymi
procesami, a w dalszej perspektywie utrzymywania wysokiego stopnia rozwoju organizacji.

Zakończenie
Menedżerowie powinni uświadomić sobie, jak przełomowym momentem w procesie oceny wyników organizacji jest wdrożenie systemu Performance Prism. Od tego czasu nieustannie dokonuje się modyfikacji oraz dostosowania aspektów tej koncepcji do
bieżącej sytuacji tak, aby osiągnąć jak najefektywniejszy stopień zarządzania operacyj-
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nego. Podsumowaniem niech będą słowa dyrektora zarządzającego DHL UK, Davida
Coles’a: ,,Moglibyśmy osiągnąć ten sam stan wysokiej dojrzałości systemu przeprowadzania kontroli działalności nie korzystając ze struktury koncepcji Performance Prism,
jednak nie w tak krótkim okresie i nie w takim kompleksowym zakresie”.
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Performance Prism as an Innovative Concept of the Organizational
Activity Results Measurement
Summary
The article presents an innovative method of the organization activity results
measurement which is called Performance Measurement System. It is kind of control
system which can help to improve the competitive advantages of organization.
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