
Wskaźniki



Wskaźniki

Wszystko co jest mierzone, może zostać poprawione

• Monitorują osiąganie przez firmę celów operacyjnych i 
strategicznych. Mają duże znaczenie dla budowania 
zorientowanej na wyniki kultury organizacyjnej, gdyż stanowią 
dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o 
wykonywanej przez nich pracy, kosztach oraz jakości.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI – Key Performance 
Indicators)



Cel wskaźników

• Dostarczyć odpowiedniej osobie kryteria celów, do których 
powinno się dążyć. Ułatwienie monitorowania poziomu 
spełnienia celów.

• Stosuje się je w całej firmie do mierzenia czynników mających 
decydujący wpływ na jej sukcesy.



Dobre wskaźniki

• Należy wybierać wyłącznie takie wskaźniki, na których wyniki 
pracownicy mają rzeczywisty wpływ.

• Jak największa liczba KPI powinna mieć bezpośrednie 
przełożenie na zaspokajanie potrzeb, oczekiwań oraz poziomu 
satysfakcji klientów.

• KPI powinny być proste oraz przystępnie i precyzyjnie 
zdefiniowane (muszą je rozumieć wszyscy pracownicy, należy 
wykluczyć możliwość manipulowania wynikami)



Usprawnienie procesów a KPI
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Wdrażanie wskaźników

Przykładowe plany:

1. Wprowadzenie i rozwinięcie relacji między klientem a 
kierownictwem ma podwoić sprzedaż z ubiegłego roku

2. Podniesienie jakości w procesie

3. Wprowadzenie utrzymania ruchu, napraw i remontów 
rozwiązywanych przez sieć usług

4. Osiągnięcie 100% dostaw na czas

5. Wzrost wyniku satysfakcji klienta o 15% Projekt



Przykład podnoszenia jakości w 
procesie
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Dlaczego

• Zdefiniowanie problemu
• Opis problemu
• Rozłożenie problemu na części pierwsze

• Zdefiniowanie procesu

• Zdefiniowanie wskaźnika

• Zdefiniowanie metody pomiaru

• Rozpoczęcie optymalizacji procesu (cykl PDCA)
• Zaplanowanie
• Wykonanie
• Sprawdzenie
• Poprawienie



Wdrażanie wskaźników i 
zarządzania procesowego
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Wdrażanie wskaźników

1. Rozpoczynamy od strategii organizacji – wskaźniki powinny 
dotyczyć zagadnień, które są ważne dla przedsiębiorstwa.

2. Liczba wskaźników nie powinny być większa niż 20.

3. Powinny uwzględniać najważniejsze procesy/obszary 
funkcjonalne firmy – wskaźniki finansowe powinny stanowić 
mniejszość.

4. Każdy wskaźnik musi mieć cel.

5. Należy wybrać wyłącznie takie wskaźniki, na wyniki których 
pracownicy mają rzeczywisty wpływ.



Wdrażanie wskaźników

6. Jak największa liczba KPI powinna mieć bezpośrednie 
przełożenie na zaspokajanie potrzeb, oczekiwań oraz poziom 
satysfakcji klientów.

7. Należy stosować KPI do obliczania wyników, dla których 
istnieją lub łatwo mogą być zgromadzone potrzebne dane.

8. KPI powinny być proste oraz być przystępnie i precyzyjnie 
zdefiniowane.

9. Stosowanie KPI musi rodzić odpowiedzialność.

10. Program KPI powinien być powiązany z systemem 
wynagradzania/premiowania.



Przykłady wskaźników



Przykład - Efektywność ofertowania
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Finanse

• EBITDA – zysk przed potrąceniem odsetek, podatku i amortyzacji
• Marża – stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży
• ROIC – zwrot zainwestowanego kapitału
• % przyrost sprzedaży ponad wzrost PKB
• Wartość zapasów do wartości sprzedaży
• % ze sprzedaży nowych produktów
• % sprzedaży realizowanej na rynkach zagranicznych
• Sprzedaż na pracownika – określa, na ile wydajnie wykorzystywani 

są pracownicy, zarówno menedżerowie, jak i pracownicy szeregowi.
• Sprzedaż na godzinę pracy maszyny – określa, na ile efektywnie 

wykorzystuje się dobra trwałe.



Sprzedaż

• Sprzedaż netto

• Średnia marża netto

• Średnia wartość transakcji (zamówienia)

• Średnia liczba sprzedanych produktów na transakcję

• Średni poziom rabatowania produktów

• Średni przychód na handlowca

• Udział transakcji sfinalizowanych do zamówień

• Liczba pozyskanych nowych klientów

• Wielkość sprzedaży

• Wskaźnik dynamiki sprzedaży – w ujęciu ilościowym i wartościowym

• Poziom satysfakcji klientów

• Liczba utraconych zamówień



Marketing

• Wartość marki

• Udział w rynku

• Wielkość bazy klientów

• Średni koszt pozyskania klienta

• Konkurencyjność cenowa

• Liczba zapytań ofertowych

• Liczba wypełnionych formularzy

• Średnia z transakcji dokonywanych przez 1 klienta w roku



Logistyka

• Obrót zapasami (ROI) – stosunek standardowych kosztów 
sprzedanych towarów do przeciętnej ilości zapasów.

• % wartość zakupów od certyfikowanych dostawców
• % nieterminowych dostaw do klientów
• % nieterminowych lub niekompletnych dostaw do klientów
• Ogólna efektywność dostawców – pozwala ocenić rzetelność 

dostawców.
• Udział produktów na magazynier bez sprzedaży od 3, 6 i 12 

miesięcy
• Wartość towarów w magazynier
• Średni koszt magazynowania towaru miesięcznie



Utrzymanie ruchu

• OEE – wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia

• MTTR – średni czas napraw

• MTTF – średni czas do wystąpienia usterki

• MTBF – czas pomiędzy awariami



BHP

• Absencja chorobowa pracowników – liczba godzin 
utraconych/liczba zaplanowanych godzin pracy ogółem

• Liczba godzin utraconych w wyniku wypadków przy pracy 
do liczby godzin przepracowanych w firmie w ciągu ostatnich 
12 miesięcy

• % pracowników przeszkolonych z udzielania pierwszej 
pomocy

• Wyniki audytów BHP



Jakość

• PPM – liczba części wadliwych na milion wyprodukowanych

• Ilość produktów dobrych wykonanych za pierwszym razem

• % reklamacji

• Koszty utrzymania jakości – koszty działań związanych z 
jakością

• Koszt/ilość strat wewnętrznych – w stosunku do produkcji

• Koszt/ilość napraw – w stosunku do produkcji

• Koszt odpadów – w stosunku do produkcji



Produkcja

• Efektywność czasu pracy – liczba wyprodukowanych 
wyrobów/liczba pracowników

• Wydajność pracy – wartość produktów lub usług wytworzonych 
przez jednego pracownika

• Średni koszt roboczogodziny – suma kosztów/suma roboczogodzin

• Wartość odpadu produkcyjnego – wartościowo lub procentowo

• Zużycie energii elektrycznej itp.

• Lead time – średni czas realizacji zamówień

• Średni czas przezbrojenia



Proponowane działania

• Wybór najważniejszych wskaźników dla przedsiębiorstwa

• Zdefiniowanie działów

• Zdefiniowanie procesów

• Zdefiniowanie sposobu gromadzenia danych

• Obliczenie wskaźników

• Analiza wyników


