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WdrażanieStrategia

Brak wspólnego kierunku

Silosy i sprzeczne interesy

Zmiany priorytetów

Brak wspólnych miar
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WdrażanieStrategia
OKR

Ramy krytycznego myślenia i proces, 
który ma skłonić pracowników do 

współpracy i skupienia wysiłku, 
by dostarczyć wymiernego

wkładu w postęp organizacji.

Sposób formułowania Celu bazujący 
na inspirującym tytule oraz 

grupie miar, pokazujących postęp 
pracy w kierunku celu.
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2020 OKR Annual Report by There Be Giants and Koan
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OKRy opisują 

rozwój,   zmianę,   innowację
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Cele Taktyczne (OKR)
Zespołowe, kwartalne, konkretne

KPI
Key Performance Indicator

Wskaźniki pokazujące jak kluczowe obszary 
biznesu funkcjonują (np. liczba aktywnych 
użytkowników)
Często nazywane są miarami zdrowotności (ang. 
„Health metric”) organizacji

Wyrażają spodziewane, kolejne osiągnięcia w 
kierunku wizji oraz misji.

Opisują rozwój firmy, zmianę oraz innowację 
(np. wejście na nowy rynek z produktem)

Wizja, Misja & Wartości

Cele Strategiczne (OKR)
W yrażają strategię firmy, długoterminowe, wyznaczają kierunek
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Cele Taktyczne (OKR)
Zespołowe, kwartalne, konkretne

KPI
Key Performance Indicator

Wskaźniki pokazujące jak kluczowe obszary 
biznesu funkcjonują (np. liczba aktywnych 
użytkowników)
Często nazywane są miarami zdrowotności (ang. 
„Health metric”) organizacji

Wyrażają spodziewane, kolejne osiągnięcia w 
kierunku wizji oraz misji.

Opisują rozwój firmy, zmianę oraz innowację 
(np. wejście na nowy rynek z produktem)

https://felipecastro.com/en/blog/okr-vs-kpis/
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OKR Strategiczny

OKR TaktyczneKPI

Rotacja zawodnikóww wyjściowymskładzie

Miesięczny przychód klubu

Jesteśmy “CzarnymKoniem” rozgrywek w 
rundzie jesiennej

Mamy szerokąkadrę zawodników

Jesteśmy Mistrzami Niemiec w piłce nożnej

Wskaźniki pokazujące stabilność drużyny i klubu Zmiana postrzegania klubu, rozwój drużyny

Strategia klubu piłkarskiego może być przedstawiona w następujący sposób
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Idee są proste, 

Wdrożenie jest wszystkim
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Cel jest opisem stanu w przyszłości, 
który chcemy osiągnąć. 

Cel powinien być jakościowy i
wyznaczać jasny kierunek dla firmy, 
zespołów. 

Dobry cel to cel, który jest inspirujący, 
angażujący i łatwy do zapamiętania.
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Początek

Koniec
Początek

Kluczowy Rezultat to miara
pokazująca postęp pracy w 
kierunku Celu. 

Miara powinna posiadać wartości
początkową oraz końcową. 

Kluczowy Rezultat nie opisuje
potencjalnego rozwiązania, bądź
też konkretnych zadań.

Początek
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Aktywność to konkretny rodzaj pracy
(np. zadanie, project, itp.), którą
wykonujemy, aby osiągnąć Cel. 

Każda Aktywność może wpływać na
więcej niż jeden Kluczowy Rezultat. 

Początek

Koniec
Początek

Początek
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Aktywność to konkretny rodzaj pracy
(np. zadanie, project, itp.), którą
wykonujemy, aby osiągnąć Cel. 

Każda Aktywność może wpływać na
więcej niż jeden Kluczowy Rezultat. 

Jeżeli wartości Kluczowych Rezultatów
nie poprawiają się wskutek pracy nad
Aktywnościami, powinniśmy zmienić
Aktywności.

Koniec

Początek
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KPI → Wskaźniki na desce rozdzielczej
Czy z moim samochodem

wszystko w porządku?
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Tytuł Celu

Kluczowy Rezultat 1

Kluczowy Rezultat 2

Kluczowy Rezultat 3

Kluczowy Rezultat 4

Aktywność 1 Aktywność 3

Aktywność 2 Aktywność 4

Gdzie zmierzam?

Co chcę osiągnąć?

Co się zmieni, jak ”to” osiągnę?

Jak będzie wyglądała przyszłość?

W jaki sposób będę wiedział/-a , 
że przybliżam się do celu?

Jak chcę mierzyć postęp
w kierunku celu? 

Co zamierzam zrobić, aby osiągnąć cel?
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Jesteśmy “Czarnym Koniem” 
rozgrywek w rundzie jesiennej

Przesunięcie się w tabeli z pozycji 10 na 3

Z ostatnich 10 meczów wygranie 6 zamiast 3

4 piłkarzy wybranych do Drużyny Kolejki

Zwiększenie średniej liczby fanów na mecz z 2k do 10k

Treningi motoryki dla
wybranych piłkarzy

W prowadzenie biletów
rodzinnych

Zmiana ustawienia na 4-3-3
Kampania mailingowa do 
“nieaktywnych” fanów

Przykładowy OKR 

dla klubu piłki nożnej
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Jesteśmy “Czarnym Koniem” 
rozgrywek w rundzie jesiennej

Z ostatnich10 meczówwygranie6 zamiast 3

Przesunięcie sięw tabeli z pozycji 10 na3

Zwiększenieśredniej liczby fanównamecz z 2k do 10k

4 piłkarzy wybranychdo Drużyny Kolejki

Dobrze sform u łowany OKR

Polepszenie treningów w celu
wygrania 60% meczów oraz

zajęcia 3 miejsca w tabeli

Wygranie60% meczów

OKR wym agający korekty

Ćwiczeniamotoryczneoraz kondycyjnezostały
wprowadzonedo treningów

Trenujemy motorykę i kondycjęśrednio 5h w tygodniu
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Jesteśmy “Czarnym Koniem” 
rozgrywek w rundzie jesiennej

Z ostatnich10 meczówwygranie6 zamiast 3

Przesunięcie sięw tabeli z pozycji 10 na3

Zwiększenieśredniej liczby fanównamecz z 2k do 10k

4 piłkarzy wybranychdo Drużyny Kolejki

Dobrze sform u łowany OKR

Posiadaj inspirujący i łatwy
do zapamiętania tytuł Celu

Nie używaj miar
w tytule Celu

Unikaj listy zadań jako
Kluczowych Rezultatów

Zdefinuj wartości
początkowe i końcowe

Mierz efekt
zamiast nakład pracy

Polepszenie treningów w celu
wygrania 60% meczów oraz

zajęcia 3 miejsca w tabeli

Wygranie60% meczów

OKR wym agający korekty

Ćwiczeniamotoryczneoraz kondycyjnezostały
wprowadzonedo treningów

Trenujemy motorykę i kondycjęśrednio 5h w tygodniu
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Idee są proste, 

Wdrożenie jest wszystkim

38

Omówienie wynikówRegularne przeglądyOgłoszenie celów
Uzgodnienie z 

liderami
Tworzenie

propozycji celów

Przed rozpoczęciem cyklu (2-3 tygodnie) W  trakcie cyklu Po skończonym cyklu

OKR Drafting OKR Kick Off OKR Check-in OKR GradingOKR Alignment
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2020 OKR Annual Report by There Be Giants and Koan
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Zespół ocenia postęp prac nad celem oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia celu na koniec cyklu. Na podstawie
tych informacji, zespół planuje kolejne aktywności.

Spotkanie prowadzone jest jako dyskusja na temat zmian od ostatniego przeglądu celu (w zakresie postępu i
prawdopodobieństwa). 

→ Co mierzalnego osiągneliśmy?

→ Jak zmieniło się prawdopodobieństwo osiągnięcia celu?

→ Jak bardzo jesteśmy pewni, że osiągniemy cel?

→ Co nie udało się ukończyć? Jaki jest tego powód?

→ Na które Kluczowe Rezultaty chcemy wpłynąć w następnych dniach?

→ Jakie są ryzyka, zależności związane z naszą pracą?

→ Jakiej pomocy, wsparcia potrzebujemy?

OKR Checkin. Klucz do sukcesu.
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OKR Checkin. Klucz do sukcesu.
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OKR Checkin. Klucz do sukcesu.
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Nauka pracy z OKRami

wymaga  czasu

46

Skupienie & dogranie

Rytm pracy

Przejrzystość strategii

Rezultat
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Brak umocowania OKRów

#zarządJakoSponsor

#przeszkolPracowników
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Zbyt wiele celów w zespole

#mniejJestLepiej

#ograniczLiczbęCelów
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OKR Checkin jako spotkanie statusowe

#przedyskutujZmiany

#świętujSukcesy

#wspólnieUstalPlan
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Wskaźniki KPI zamienione na OKR

#nieWszystkoJakoOKR

#KPIorazOKR
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tomek@focusize.eu

https://www.linkedin.com/in/tomekdab
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