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S.: ZSURFHVLHNDVNDGRZDQLDVWUDWHJLLVSHF\ILF]QHMRUJDQL]DFMLMDNąMHVWXF]HOQLDZ\Īsza .askadowanie celyw strategicznycK na niĪsze poziomy w strukturze organizacyMneM
moĪe Eyü dokonane wieloma metodami Poprzez tworzenie kart wynikyw na niĪszycK
szczeElacK ± takicK Mak wydziaáy katedry czy zakáady ± uczelnia zapewnia powiązanie
dziaáaĔ operacyMnycK wszystkicK pracownikyw z opracowaną i wdraĪaną strategią =aletą
procesu kaskadowania strategii Mest uzyskanie zEieĪnoĞci strategiczneM caáeM uczelni

3roFesNDsNDdowDQLDsWrDWeJLL

Proces kaskadowania polega na stopniowym przekazywaniu strategii na coraz
niĪsze szczeEle w organizacMi 7akie dziaáanie zestraMa Mednostki organizacyMne
i przyczynia siĊ do wzrostu ĞwiadomoĞci pracownikyw na temat celyw strategicznycK
na wszystkicK szczeElacK w strukturze organizacyMneM przedsiĊEiorstwa >.aplan
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Norton  s ±@ .askadowanie strategii przy wykorzystaniu strategiczneM
karty wynikyw moĪe Eyü dokonane w dwycK kierunkacK >%aEiĔska a s @
• poziomym ± wáączanie koleMnycK Mednostek tego samego oEszaru przedsiĊEiorstwa
• pionowym ± wáączanie koleMnycK oEszaryw IunkcMonalnycK przedsiĊEiorstwa
.askadowanie poziome nazywane takĪe komunikowaniem moĪe zacKodziü
w oEszarze  kiedy dotyczy caáego przedsiĊEiorstwa luE grupy przedsiĊEiorstw
oEszarze  ± gdy oEeMmuMe strategiczne Mednostki Eiznesu EądĨ w oEszarze oEeMmuMącym koleMne szczeEle produkcMĊ Kandel oEszar IunkcyMny
= kolei kaskadowanie pionowe odEywa siĊ na ryĪnycK poziomacK IunkcMonalnycK
i oEeMmuMe wszystkie trzy poziomy czyli caáe przedsiĊEiorstwo strategiczne Mednostki
Eiznesu oraz poszczegylne szczeEle zarządzania 5ysunek  przedstawia kierunki
kaskadowania strategiczneM karty wynikyw
SKW, obszar 1:
FDáHSU]HGVLĊELRUVWZR
grupa SU]HGVLĊELRUVWZ
SKW, obszar 2:
SJB, strategiczne obszary

SKW dla kolejnych szczebli:
produkcja, handel, obszar
funkcyjny, centra
kompetencji

&DáH
SU]HGVLĊELRUVWZR

SJB 1

Produkcja

SJB 2

Marketing

SJB 3

Kaskadowanie
pionowe

Dystrybucja

.DVNDGRZDQLHSR]LRPH]ZDQHUyZQLHĪ
komunikowaniem

5ysunek 1. Kierunki kaskadowania SKW
ħrydáo: +orYath
23a, s. @.

Partner, %DODQFHG6FRUHFDUGXPVHW]HQ, Schaffer-Poeschel 9erlag Stuttgart, 21, za: >BabiĔska,

Proces kaskadowania obejmuje dwie fazy: fazĊ projektowania wdraĪania strategicznej karty wynikyw oraz fazĊ wáaĞciwego procesu kaskadowania >KarmaĔska,
2, s. 3@. )aza projektowania wdraĪania SKW skáada siĊ z nastĊpujących etapyw:
1 ustalenie celyw cząstkowych dla wyryĪnionych jednostek,
2 stworzenie strategii dla pojedynczych jednostek,
3 delegowanie zadaĔ i odpowiedzialnoĞci w ramach ustalonej strategii,
 zapoznanie i identyfikacja pracownikyw z celami firmy i wyszczegylnionych
jednostek,
 wdroĪenie odpowiedzialnego, zorientowanego na strategiĊ postĊpowania
pracownikyw,
 skoncentrowanie wewnĊtrznych procesyw na wyznaczonych celach strategicznych,
 orientacja na dziaáania poprzez strategiczne sterowanie zasobami i skoncentrowanie wysiáku na realizacji dziaáaĔ priorytetowych.
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=godnie z literaturą druga faza, czyli wáaĞciwy proces kaskadowania, obejmuje
aĪ siedem etapyw >BabiĔska, 23a, s. @:
1 okreĞlenie struktur dla kaskadowania,
2 wybyr metody dla kaĪdej z jednostek,
3 przeprowadzenie kaskadowania,
 dostosowanie kart pomiĊdzy jednostkami,
 zapewnienie jakoĞci i udokumentowanie wynikyw,
 zintegrowanie wynikyw w systemie okreĞlania celyw oraz systemie wynagrodzeĔ,
 integracja wynikyw w systemie controllingu, planowania i sprawozdawczoĞci.
 0eWody kaskadowania sWraWeJii

Proces kaskadowania strategii w organizacji moĪe zostaü przeprowadzony wedáug
ryĪnych metod. W zaleĪnoĞci od wystĊpującej sytuacji w literaturze wymienia siĊ
szeĞü metod kaskadowania >BabiĔska, 23b, 23c@: metoda samodzielnego formuáowania celyw i strategii, metoda Ğcisáego przekazania celyw, metoda standardowej
karty z dopasowaniem wartoĞci celyw ilub strategicznych dziaáaĔ, metoda kombinacji
celyw standardowych z indywidualnymi celami jednostki, metoda bezpoĞredniego
przeáoĪenia dziaáaĔ strategicznych oraz metoda czystej komunikacji.
Kryteriami, ktyre determinują wybyr metody kaskadowania strategii, są: wielkoĞü obszaru, znaczenie strategiczne jednostki w przyszáoĞci, niezaleĪnoĞü wewnątrz
spyáki, zryĪnicowanie spyáki, sposyb zorganizowania obszaryw oraz rodzaj powiązaĔ
wystĊpujących w przedsiĊbiorstwie. Na rysunku 2 zaprezentowano metody kaskadowania strategii wraz z kryteriami decydującymi o ich wyborze.
Metoda 1

Metoda 2

Metoda 3

Metoda 4

Metoda 5

Metoda 6

Samodzielna
strategia i
XVWDOHQLHFHOyZ

ĝFLVáH
przekazanie
FHOyZ

Dopasowanie
ZDUWRĞFL
FHOyZG]LDáDĔ
strategicznych

Kombinacja
FHOyZVWDQGDUG
z celami ind.

%H]SRĞUHGQLH
przekazanie
G]LDáDĔ
strategicznych

Czysta
komunikacja

:LHONRĞüobszaru

GXĪD

PDáa

Znaczenie strat.
ZSU]\V]áRĞFL

GXĪH

PDáH

wysoka

niska

1LH]DOHĪQRĞü
ZHZQVSyáNL
=UyĪQLFRZDQLHVSyáNL

GXĪH

PDáe

2UJDQL]DFMDREV]DUyZ

PDáRVWRSQL
hierarchii

wiele stopni
hierarchii

zewn.

raczej wewn.

3RZLą]DQLH

5ysunek 2. Kryteria wyboru metod kaskadowania strategii
ħrydáo: +orYath
23c, s. 5@.

Partner, %DODQFHG6FRUHFDUGXPVHW]HQ, Schaffer-Poeschel 9erlag Stuttgart, 21, za: >BabiĔska,
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Metoda samodzielnego formuáowania celyw i strategii polega na samodzielnym
opracowaniu strategii i celyw przez jednostki podrzĊdne. SKW nadrzĊdnego przedsiĊbiorstwa stanowi model, na ktyrego bazie tworzy siĊ dla podlegáych jednostek
nowe cele strategiczne w kilku perspektywach. 2znacza to, iĪ strategia nadrzĊdnego
przedsiĊbiorstwa konkretyzuje siĊ w procesie ustalania celyw dla obszaryw podlegáych.
Wszystkie opracowane strategiczne karty wynikyw w podlegáych jednostkach muszą
byü kompatybilne i jednoczeĞnie powinny wspyátworzyü nadrzĊdną SKW organizacji.
Metoda ta jest zalecana dla jednostek heterogenicznych, czyli mających odmienne
strategie na ryĪnych rynkach.
W metodzie Ğcisáego przekazania celyw nastĊpuje przejmowanie z nadrzĊdnej
karty wyáącznie tych celyw, ktyre jednostki podlegáe mogą wspieraü i efektywnie
realizowaü. Cele są konkretyzowane za pomocą pytaĔ i przekáadane na poszczegylne
perspektywy SKW na niĪsze szczeble organizacji. Metoda ta wyznacza konkretne
kierunki dziaáania dla jednostek i obszaryw w organizacji. Znajduje zastosowanie
dla niezbyt duĪych obszaryw, o mniejszym znaczeniu strategicznym oraz o mniej
zryĪnicowanej strategii.
W strategicznej karcie wynikyw jednostki nadrzĊdnej zawarte są cele strategiczne,
ktyre dotyczą wszystkich jednostek w organizacji. 7aka karta nosi miano standardowej, gdyĪ dla kaĪdej jednostki wygląda tak samo. Karty indywidualne ryĪnią siĊ
jedynie wartoĞciami celyw ilub dziaáaniami strategicznymi dopasowywanymi do
kaĪdej jednostki podlegáej. 7akie szczegyáowe elementy wyznaczane indywidualnie
dla danego obszaru są nazywane strefami elastycznymi.
Czwarta metoda ± kombinacji celyw standardowych z indywidualnymi celami
jednostki ± polega na przejmowaniu z nadrzĊdnej SKW wyáącznie tych celyw, ktyre
dany obszar bĊdzie wspieraá. Dodatkowo w strategicznej karcie wynikyw jednostki
podlegáej wyznacza siĊ kolejne cele, strategicznie waĪne dla danego obszaru.
MetodĊ bezpoĞredniego przeáoĪenia dziaáaĔ strategicznych stosuje siĊ w przypadku,
gdy jednostka podlegáa nie ma samodzielnej strategii. W takiej sytuacji dokonywana
jest analiza celyw strategicznych zawartych w nadrzĊdnej SKW pod kątem ich najlepszej realizacji przez jednostki podlegáe. Do wybranych celyw dobiera siĊ dziaáania
strategiczne umoĪliwiające speánienie tych zaáoĪeĔ. W konsekwencji doprowadza to
do ustalenia i wyboru istotnych inicjatyw strategicznych dla komyrek organizacyjnych.
2statnią z wymienionych metod, ktyrą organizacja moĪe zastosowaü do kaskadowania strategii, jest czysta komunikacja, nazywana takĪe metodą okrągáego stoáu
lub sprzĊĪeĔ zwrotnych. Wykorzystuje ona otwartą komunikacjĊ SKW, w ktyrej
kartĊ jednostki podlegáej tworzy siĊ niezaleĪnie od jednostki nadrzĊdnej. Kadra zarządzająca bierze odpowiedzialnoĞü za okreĞlenie i ukierunkowanie dziaáaĔ jednostek
podlegáych zgodnie ze strategią caáej organizacji.
Pierwsze cztery przedstawione metody są zalecane organizacjom, ktyre planują
przeprowadzenie kompletnego procesu wdroĪenia SKW. Przyczyni siĊ to wywczas
do realizacji strategii caáej organizacji, gdyĪ cele nadrzĊdnej SKW stają siĊ lepiej
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zrozumiaáe dla wszystkich, a jednostki podlegáe zostają wspylnie ukierunkowane na
wykorzystywanie szans i unikanie zagroĪeĔ.

 Kaskadowanie sWraWeJii 8niwersyWeWu 0arii &urie6káodowskieM w /uEOinie

Prace nad opracowaniem strategii rozwoju 8niwersytetu Marii-Curie Skáodowskiej w Lublinie rozpoczĊáy siĊ w marcu 211 roku. W pierwszym etapie dokonano
analizy wpáywu uwarunkowaĔ zewnĊtrznych na rozwyj 8MCS, badając silne i sáabe
strony uczelni oraz szanse i zagroĪenia páynące z otoczenia. Analiza SW27 zostaáa
przeprowadzona w podziale na piĊü obszaryw: ksztaácenie, badania naukowe, relacje
z otoczeniem, procesy wewnĊtrzne oraz rozwyj, a wnioski z niej páynące stanowiáy
podstawĊ do ustalenia celyw strategicznych i operacyjnych dla uczelni. Proces ustalania celyw strategicznych i operacyjnych 8niwersytetu wraz ich kaskadowaniem na
jednostki organizacyjne trwaá do marca 212 roku. Do prac nad strategią powoáano
Komitet Sterujący, w skáad ktyrego weszli przedstawiciele uczelni oraz konsultanci
z firmy Ernst <oung.
WdraĪanie strategii rozwoju 8MCS przebiegaáo wedáug metodologii zaproponowanej przez 5.S. Kaplana i D.P. Nortona, opierającej siĊ na wykorzystaniu strategicznej karty wynikyw, ktyra obejmuje nastĊpujące etapy >Kaplan, Norton 24,
s. 33@: sformuáowanie misji uczelni, opracowanie systemu wartoĞci, okreĞlenie wizji
uczelni i celyw strategicznych, ustalenie strategii uczelni, opracowanie mapy strategii,
zbudowanie strategicznej karty wynikyw wraz z miernikami, ustalenie kluczowych
dziaáaĔ strategicznych inicjatyw , sformuáowanie zadaĔ operacyjnych.
Kaskadowanie strategii na 8MCS polegaáo na przeáoĪeniu celyw ogylnych
uczelni ustalonych w ramach strategicznej karty wynikyw na niĪsze poziomy struktury organizacyjnej. 2gylny schemat kaskadowania dziaáaĔ obejmowaá opracowanie strategicznej karty wynikyw dla kolejnych szczebli uczelni i uwzglĊdniaá
rysunek 3 :
• organizacjĊ jako caáoĞü ± strategiczna karta wynikyw 8niwersytetu stanowiáa
podstawĊ do przeáoĪenia strategii na zestaw celyw strategicznych powiązanych
zaleĪnoĞciami przyczynowo-skutkowymi,
• poszczegylne wydziaáy ± dla kaĪdego wydziaáu zostaáy opracowane indywidualne strategiczne karty wynikyw, przy uwzglĊdnieniu obowiązujących dla
nich celyw strategicznych 8niwersytetu spyjnych ze strategią 8MCS ,
• jednostki wspierające ± rywnieĪ w kaĪdej jednostce wspierającej opracowano strategiczne karty wynikyw bazujące na strategii 8MCS np. Centrum
Nauczania i Certyfikacji JĊzykyw 2bcych, Wydawnictwo 8MCS, 2gryd
Botaniczny .
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Strategiczna karta wyników uniwersytetu

SKW Wydziaá 1

SKW Zakáad 1

……..

SKW Wydziaá 2

SKW Zakáad 2

……..

SKW Jednostka n

SKW Zakáad n

5ysunek 3. Proces kaskadowania strategii na 8MCS
ħrydáo: opracowanie wáasne.

Proces kaskadowania strategii 8MCS zostaá oparty na nastĊpujących zasadach:
• realizacja strategii jednostek organizacyjnych wchodzących w skáad uczelni
m.in. wydziaáy, jednostki wspierające musi siĊ przyczyniaü do realizacji
strategii uczelni jako caáoĞci,
• konieczne jest utrzymanie spyjnoĞci ze strategią uczelnianą na kaĪdym etapie
tworzenia strategii jednostki,
• opracowanie strategii jednostki bĊdzie uwzglĊdniaü ustalenie: misji, wizji,
celyw strategicznych i operacyjnych, dziaáaĔ prowadzących do realizacji zaáoĪonych celyw, miernikyw realizacji celyw strategicznych, ze szczegylnym
uwzglĊdnieniem zakáadanych wartoĞci docelowych i szczegyáowych kart dla
najwaĪniejszych dziaáaĔ,
• niektyre z powyĪszych elementyw bĊdą bezpoĞrednio adaptowane przez jednostki organizacyjne ze strategii ogylnouczelnianej, inne mogą byü ustalane
indywidualnie, o ile nie okaĪą siĊ sprzeczne ze strategią 8MCS.

 3rzykáad kaskadowania strategii 80&S na :ydziaá (konomiczny

Kaskadowanie strategii uczelni na poszczegylne jednostki organizacyjne rozpoczĊto
od ustalenia misji i wizji jednostki poprzez uszczegyáowienie celyw strategicznych
i operacyjnych 8MCS oraz sformuáowanie indywidualnych celyw dla danej jednostki.
Analiza przebiegu procesu kaskadowania strategii 8MCS na jednostkĊ organizacyjną
zostanie zaprezentowana na przykáadzie Wydziaáu Ekonomicznego.
Pierwsze prace nad ustaleniem strategii dla Wydziaáu polegaáy na opracowaniu
misji i wizji >.DVNDGRZDQLH VWUDWHJLL«, 211, s. 5@. Misja Wydziaáu zostaáa sformuáowana tak:
Misją Wydziaáu Ekonomicznego 8MCS jest ksztaácenie studentyw na wysokim poziomie pozwalającym na realizowanie kariery zawodowej i naukowej w otoczeniu regionalnym i miĊdzynarodowym oraz prowadzenie badaĔ wnoszących istotny wkáad w rozwyj gospodarki i spoáeczeĔstwa.
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Natomiast wizja jako obraz dąĪeĔ i aspiracji Wydziaáu jest nastĊpująca:
Wydziaá Ekonomiczny w 221 roku jest wiodącym w regionie oĞrodkiem ksztaácenia
w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz prowadzącym badania naukowe, wspyápracującym
z otoczeniem spoáeczno-gospodarczym w kraju i za granicą.

Poza powyĪszym sformuáowaniem wizja Wydziaáu Ekonomicznego zostaáa doprecyzowana w piĊciu szczegyáowych obszarach interesariuszy jednostki tabela 1 .
7abela 1. 8szczegyáowienie wizji Wydziaáu Ekonomicznego WE
,nteresariusze :(

8szczegóáowienie wizMi

Wáadze WE

Są odpowiedzialne za wypeánianie jego misji poprzez profesjonalne
zarządzanie i inicjowanie wspyápracy z podmiotami spoáeczno-gospodarczymi.

Nauczyciele akademiccy

UtoĪsamiają siĊ z misją i celami uczelni i czują siĊ wspyáodpowiedzialni za jej funkcjonowanie, prowadzą wysokiej jakoĞci dziaáalnoĞü
dydaktyczną i badawczą.

Pracownicy niebĊdący nauczycielami akademickimi

Aktywnie i profesjonalnie wspierają kadrĊ akademicką i wáadze uczelni w realizacji ich zadaĔ.

Studenci WE

Ksztaácą siĊ na kierunkach, ktyre są zgodne z ich zainteresowaniami
oraz potrzebami rynku pracy.

Absolwenci UMCS

Posiadają kompetencje niezbĊdne do pracy zawodowej lub kariery
naukowej. Czują siĊ związani z uczelnią i utrzymują z nią kontakt.

ħrydáo: opracowanie wáasne na podstawie: >.DVNDGRZDQLHVWUDWHJLL«, 211, s. 5@.

Wizja ma bardzo duĪe znaczenie dla Wydziaáu, gdyĪ jest punktem odniesienia
przy wyznaczaniu celyw strategicznych. Ponadto pracownikyw danej jednostki informuje o wyznaczonym kierunku rozwoju. NaleĪy zaznaczyü, iĪ wizja Wydziaáu
Ekonomicznego powstaáa na bazie wypracowanej wizji caáej uczelni.
W kolejnym etapie prac nastąpiáo ustalenie celyw strategicznych Wydziaáu w trzech
perspektywach piĊciu obszarach >.DVNDGRZDQLHVWUDWHJLL«, s. 5–5@:
• Perspektywa odbiorcyw usáug:
– 2bszar ksztaácenia:
1 umiĊdzynarodowienie ksztaácenia,
2 doskonalenie jakoĞci ksztaácenia,
3 poprawa warunkyw studiowania,
4 dostosowanie ksztaácenia do potrzeb rynku pracy.
– 2bszar badaĔ naukowych:
1 poprawa jakoĞci badaĔ naukowych,
2 zwiĊkszenie przychodyw z dziaáalnoĞci naukowej,
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3 umiĊdzynarodowienie badaĔ,
4 zwiĊkszenie stopnia powiązania badaĔ z potrzebami otoczenia spoáeczno-gospodarczego.
– 2bszar relacji z otoczeniem:
1 budowanie trwaáych wiĊzi pomiĊdzy UMCS a otoczeniem,
2 tworzenie pozytywnego wizerunku WE,
3 wykorzystanie potencjaáu gospodarczego regionu w dziaáalnoĞci.
• Perspektywa procesyw wewnĊtrznych:
1 systematyczne osiąganie dodatniego wyniku finansowego przez Wydziaá,
2 prowadzenie zrywnowaĪonej gospodarki zasobami Wydziaáu wspierającymi rozwyj jednostki.
• Perspektywa rozwoju:
1 zacieĞnianie wspyápracy z uczelniami z Lublina,
2 wspierane rozwoju naukowego i dydaktycznego wáasnej kadry.
W ramach piĊciu obszaryw cele ogylnouczelniane poszczegylne jednostki organizacyjne mogáy uzupeániaü o wáasne propozycje. Dla Wydziaáu Ekonomicznego
zostaáo opracowanych 15 celyw strategicznych i 26 operacyjnych, ktyre nastĊpnie
wzbogacono o listĊ dziaáaĔ. Dziaáania są to konkretne zadania, ktyrych wykonanie przyczyni siĊ do realizacji celu operacyjnego. Przykáadowy zestaw opracowanych celyw operacyjnych i dziaáaĔ w ramach obszaru ÄBadania´ przedstawia
tabela 2.
7abela 2. Cele operacyjne i dziaáania dla Wydziaáu Ekonomicznego w ramach obszaru ÄBadania´
&eOe operacyMne

'ziaáania
3oprawa MakoĞci EadaĔ naukowycK
2kreĞlenie zasad promowania wspyápracy interdyscyplinarnej

%udowa zespoáów
interdyscypOinarnycK

2pisanie, ogáoszenie i stosowanie systemu motywującego do
aktywnoĞci naukowej
=wiĊkszenie przycKodów z dziaáaOnoĞci naukoweM

$ktywizacMa apOikowania
o granty naukowe

2kreĞlenie szczegyáowych zasad i roli pracownikyw administracyjnych Wydziaáu w procesie wsparcia zespoáyw projektowych

3ozyskiwanie Ğrodków
z praktyki gospodarczeM

2pracowanie oferty usáug badawczych dla praktyki
8miĊdzynarodowienie EadaĔ

7worzenie miĊdzynarodowycK
zespoáów EadawczycK

,dentyfikacja uczelni zagranicznych i okreĞlenie szczegyáowych
zasad tworzenia miĊdzynarodowych zespoáyw badawczych we
wspyápracy z tymi uczelniami

1

P52CES KASKAD2WAN,A S75A7E*,,«

8dziaá w miĊdzynarodowycK
proMektacK EadawczycK

Aplikowanie o projekty badawcze do instytucji zagranicznych
Analiza moĪliwoĞci zatrudnienia pracownikyw naukowych
z zagranicy

=wiĊkszenie stopnia powiązania EadaĔ z potrzeEami otoczenia spoáecznogospodarczego

3oszerzenie wspóápracy z sektorem
przedsiĊEiorstw i wáadzami OokaOny
mi w procesie tworzenia kierunków
EadaĔ naukowycK

Wypracowanie, wspylnie z 5adą PrzedsiĊbiorcyw, szczegyáowych zasad wspyápracy w zakresie:
• udziaáu praktykyw w procesie ksztaácenia,
• organizacji praktyk i staĪy studenckich,
• okreĞlania kierunkyw badaĔ naukowych i ksztaácenia
WyjĞcie z inicjatywą organizacji regularnych spotkaĔ i wspyápracy z samorządem w celu lepszego dopasowania kierunkyw
badaĔ naukowych do potrzeb regionu

ħrydáo: >Kaskadowanie strategii«, s. 6–61@.

Po etapie polegającym na ustaleniu listy zadaĔ dla poszczegylnych celyw opracowano mierniki, ktyre stanowią iloĞciowe kryteria oceny realizacji danego celu.
W obszarze ÄBadania´ dla WE dla 4 celyw strategicznych opracowano 12 miernikyw, ustalając wartoĞü bieĪącą i docelową, ktyrą jednostka powinna osiągnąü, aby
zrealizowaü wizjĊ i strategiĊ w 221 roku tabela 3 .
7abela 3. Wybrane mierniki realizacji celyw strategicznych dla WE w ramach obszaru ÄBadania´
&eO
strategiczny

Poprawa
jakoĞci badaĔ

ZwiĊkszenie
przychodów
z dziaáalnoĞci
naukowej

1azwa miernika

-ednostka

:artoĞü :artoĞü :artoĞü
EieĪąca w  r w  r

udziaá badaĔ interdyscyplinarnych
w badaniach ogóáem



poniĪej
1

wzrost

wzrost

liczba punktów MNiSW w relacji do
liczby pracowników nauk.-dydakt.

l. punktów
pracownik
nauk.-dydakt.
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wzrost

wzrost

relacja liczby publikacji do liczby
efektywnie pracujących nauczycieli
akademickich

liczba publikacjinauczyciel 2
akademicki

wzrost

wzrost

udziaá Ğrodków na realizacjĊ projektów celowych w przychodach ogóáem 
dziaáalnoĞci badawczej

,4 

wzrost

wzrost

udziaá przychodów ze sprzedaĪy prac
i usáug badawczych i rozwojowych

w przychodach ogóáem dziaáalnoĞci
badawczej

poniĪej
1

wzrost

wzrost

1
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&eO
strategiczny

UmiĊdzynarodowienie
badaĔ

ZwiĊkszenie
stopnia powiązania badaĔ
z potrzebami
otoczenia
spoáeczno-gospodarczego

1azwa miernika

-ednostka

:artoĞü :artoĞü :artoĞü
EieĪąca w  r w  r

udziaá publikacji, których autorami
lub wspóáautorami są naukowcy
z zagranicy w publikacji ogóáem



1, 

wzrost

wzrost

udziaá publikacji recenzowanych
opublikowanych w czasopismach zagranicznych w publikacjach ogóáem



1, 

wzrost

wzrost

liczba projektów badawczych realizoliczba
wanych we wspóápracy z oĞrodkami
projektów
zagranicznymi



wzrost

wzrost

liczba zorganizowanych konferencji
miĊdzynarodowych

liczba
konferencji

3

wzrost

wzrost

liczba osób biorących udziaá w konferencjach miĊdzynarodowych

liczba osób

1

wzrost

wzrost

liczba badaĔ zleconych przez przedsiĊbiorstwa i instytucje

liczba
projektów

1

wzrost

wzrost

liczba prac doktorskich i habilitacyjnych realizowanych we wspóápracy
z praktykami

liczba prac
doktorskich
i habilitacyjnych



wzrost

wzrost

ħródáo: >.DVNDGRZDQLHVWUDWHJLL«, s. 64–65@.

W ostatnim etapie procesu kaskadowania strategii zostaáy opracowane karty
kluczowych dziaáaĔ, które zawierają wszystkie podstawowe informacje dotyczące
danego dziaáania, okreĞlając dla kaĪdego z nich początek i koniec jego realizacji,
osobĊ odpowiedzialną oraz szacunkowe koszty jego wdroĪenia.

=akoĔczenie

Proces kaskadowania strategii Uniwersytetu sáuĪy jej logicznemu i zrozumiaáemu
przekazaniu na niĪsze poziomy w strukturze organizacyjnej wydziaáy, jednostki
wspierające w celu ustalenia podziaáu odpowiedzialnoĞci za realizacjĊ poszczególnych celów. Kaskadowanie strategii na UMCS przeprowadzono wedáug metody
kombinacji celów standardowych z indywidualnymi celami jednostki. 2znacza to, iĪ
jednostki organizacyjne zostaáy zobligowane do realizacji wszystkich celów uczelni
wynikających z misji, a takĪe mogą dodatkowo ustaliü wáasne cele do osiągniĊcia.
7aka metoda niewątpliwie przyczynia siĊ do uzyskania strategicznej zbieĪnoĞci caáej
uczelni.
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Z uwagi na krótki okres, jaki upáynąá od peánego zakoĔczenia procesu kaskadowania strategii na poszczególne wydziaáy i jednostki wspierające, obecnie trudno
jest okreĞliü jego efektywnoĞü i skutecznoĞü.
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7Ke process oI cascading oI tKe strategy
Ior tKe 0aria &urieSkáodowska 8niYersity in /uEOin
The paper presents the problem of using the Balanced Scorecard in the process of cascading the
strategy of the University. Cascading of strategic objectives onto lower levels in the organizational
structure can be performed in many ways. By creating scorecards at lower levels – such as departments
or other units – the university ensures a link between the operational activities of all employees and
the developed and implemented strategy. The advantage of the process of cascading of the strategy is
to achieve strategic convergence of the entire university.

