
Trwa kampania informacyjna dotycząca istoty strategii BSC (Balanced scorecard) 
oraz systemu premiowania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
O przypomnienie założeń i celów oraz podsumowanie osiągnięć poprosiliśmy 
Dorotę Stefańską, Menadżera Projektu (GR). 

Chcemy realizować 
cele długoterminowe

Opodatkowanie 
w teorii i praktyce

Trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej proble-
matyce związanej z opodatkowaniem przedsiębiorstw w Polsce w kontekście 
międzynarodowych uwarunkowań prawnych odbyła się w Sali Rady Wydziału 
Nauk Ekonomiczny i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

„Police”: - Co to jest BSC, na czym 
polega jego idea, z czego się składa?

Dorota Stefańska: - Najogólniej 
BSC to system zarządzania, który 
wspiera proces opracowania, adap-
tacji i wdrażania strategii. BSC jest 
narzędziem, którego stosowanie 
zapewnia rozwój, a także dostoso-
wanie przedsiębiorstwa do dyna-
micznie zmieniających się warunków 
otoczenia. 

System BSC pozwala na zaprezen-
towanie strategii za pomocą jednej do 
kilku stron, w formie mapy celów, którą 
tworzy się poczynając od celów finan-
sowych, następnie celów związanych 
z rynkiem, w dalszej kolejności określa 
się cele związane z kluczowymi pro-
cesami, zapewniającymi dostarcza-
nie wartości dla klientów, ostatecznie 
wyznaczane są cele związane z za-
sobami niematerialnymi, niezbędnymi 
do sprawnej realizacji tych procesów.  
Cele z mapy strategii spółki są przeno-
szone odpowiednio (kaskadowane) na 
jednostki biznesowe, centra wsparcia 
i departamenty. Jednostki bizneso-
we w swoich mapach strategii mają 
znacząco więcej celów związanych 
z rynkiem. Opisane podejście do definio-
wania i kaskadowania celów zapewnia 
spójność (zbieżność) celów w Spółce.

Metodyka ustalania celów

Opisanie strategii za pomocą celów 
pozwala na łatwiejsze jej komuniko-
wanie, umożliwia także stworzenie od-
powiedniego systemu motywacyjnego 
stanowiącego wsparcie w realizacji 
strategii. Stosowanie BSC pozwala 
stale monitorować postęp w realiza-
cji strategii. W dużych organizacjach, 
takich jak nasza, tylko wtedy gdy cele 
są komunikowane, monitorowane i po-
wiązane z systemem motywacyjnym 
są efektywniej realizowane. System 
BSC to również uruchamianie i nadzór 
nad projektami, ponieważ wdrażanie 
strategii oznacza zmianę firmy. BSC to 
również weryfikacja strategii, w sytu-
acji gdy okazuje się ona nieskuteczna.

„Police”: - Dlaczego realizujemy 
BSC w naszej firmie?

D.S.: - Stosujemy BSC w Policach, 
ponieważ chcemy realizować cele 
długoterminowe, określone w wizji 
Grupy Azoty, minimalizując negatyw-
ny wpływ cyklów koniunkturalnych. 
Aby osiągać długoterminowe cele 

niezbędne jest wdrożenie i stosowanie 
właściwego systemu zarządzania, tj. 
BSC, który równoważy cele finansowe 
z rynkowymi, procesowymi oraz roz-
wojowymi. Strategiczna Karta Wyni-
ków równoważy również cele krótko-
okresowe z długoterminowymi. Brak 
podejścia strategicznego w Policach 
przed rokiem 2011 sprawił, że w długim 
okresie czasu nie wszystkie z domen 
działania Spółki (pigmenty, nawozy, ni-
tro) generowały dodatnią wartość dla 
właściciela. 

Dominujące przedsiębiorstwa sto-
sują różne systemy zarządzania, 
w tym zarządzanie przez cele, w Poli-
cach wprowadzono Strategiczną Kartę 
Wyników - nowoczesną i skuteczną 
koncepcję wdrażania strategii. BSC 
jest powszechnie stosowane w prak-
tyce, szczególnie w krajach wysoko 
rozwiniętych. Około 50% przed-
siębiorstw amerykańskich z listy 1000 
magazynu „Fortune” stosuje BSC. 
W wysoko rozwiniętych krajach euro-
pejskich szacuje się że 40-45% stosuje 
BSC w procesach wdrażania strategii 1.

„Police”: - Jakie oczekiwania 
wiązaliśmy z BSC, czy i w jakim stop-
niu oczekiwania się spełniły?  

D.S.: - Wdrażając BSC chcieliśmy 
zaangażować kluczowych menadże-
rów w firmie w proces wdrażania strate-
gii, a poprzez system motywacyjny, 
zapewnić udział zespołów pracowni-
ków w osiąganiu celów strategicz-
nych. Równie istotnym oczekiwaniem 
był wzrost innowacyjności i rozwój 
kultury pracy zespołowej w firmie. 
Z punktu widzenia wzrostu wartości 
przedsiębiorstwa ważne jest, aby pra-
cownicy koncentrowali się na realiza-
cji wyznaczanych celów, związanych 
z doskonałością prowadzonych pro-
cesów, w ten sposób przyczyniają 

się bowiem do osiągania celów finan-
sowych. Widoczne są rezultaty w po-
wyższym zakresie, wraz z upływem 
czasu stosowania BSC wszyscy lepiej 
rozumiemy swój wpływ na realizację 
celów i coraz skuteczniej przekuwamy 
tę wiedzę na działanie.

Wdrażając BSC chcieliśmy równ-
ież uczynić menadżerów właścicie-
lami celów, zadań i procesów i tak się 
stało.

„Police”: - W  jaki sposób nowy sys-
tem wpłynął na pracę poszczególnych 
departamentów, centrów i jednostek?

D.S.: - Odpowiadając na to pyta-
nie należy porównać pracę jednostek 
organizacyjnych przed wdrożeniem 

BSC i po wdrożeniu tego systemu. 
Zasadniczo pracownicy, we wszyst-
kich jednostkach organizacyjnych 
dokonali postępu organizacyjnego, 
w tym związanej z nim znaczącej 
zmiany w mentalności w podejściu 
do pracy. Podejście urzędnicze jest 
zastępowane myśleniem biznesowym. 
Horyzonty pracowników wykraczają 
poza myślenie wyłącznie o swojej 
komórce, pracownicy czują również, 
że mają poprzez swoją pracę, wpływ 
na efekty działalności jednostek biz-
nesowych, a tym samym całej firmy. 

1 Z.Pierścionek „Zarządzanie Stra-
tegiczne w przedsiębiorstwie”, PWN 
2011, str.183

Konferencja stanowiła platformę 
wymiany poglądów, doświadczeń oraz 
koncepcji rozwiązywania wątpliwoś-
ci związanych z problematyką opo-
datkowania przedsiębiorstw. Prezen-
tacja aktualnych problemów polityki 
fiskalnej Polski jest elementem rozwo-
ju polskiej myśli podatkowej, zarówno 
ekonomicznej, jak i prawnej.

W konferencji udział wzięli przed-
stawiciele organów podatkowych oraz 
przedsiębiorcy.  Grupę Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. reprezen-
towali Paulina Urbanowicz Kierownik 
Działu Podatków, która przedstawiła 
zakres stosowanych w Zakładach  in-
strumentów optymalizujących zobo-
wiązania fiskalne oraz Maciej Jaworski 
Menadżer Projektu, który przedstawił 
uczestnikom konferencji biznesowe 
uwarunkowania obecności Grupy 
Azoty Police w Senegalu oraz aspekty 
związane z tym, w jaki sposób wpłynie 

to na procesy generujące zobowiąza-
nia podatkowe odprowadzane do 
Skarbu Państwa.  

Uczestnicy konferencji zajmowali 
się m.in. zarządzaniem podatkami 
w kontekście ryzyka podatkowego, 

narzędziami zarządzania finan-
sami i podatkami w warunkach 
kryzysu, metodami optymalizacji 
podatkowej, konsolidacją fiskalną 
jako rozwiązaniem kryzysu finansów 
publicznych.




