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Czego nie można podsumować 

na jednej jedynej stronie, 

nie jest ani przemyślane, 

ani nie jest dobrą bazą 

do podjęcia decyzji

Dwight D. Eisenhower



Rzetelność

Wewnętrzna spójność
Atrakcyjność

Zachowanie jasności i logiki 

we wnioskowaniu

Systematyczność 

i terminowość

Personalizacja Opłacalność



Raportowanie powinno skupiać się na 

potrzebach informacyjnych 

koniecznych do 

podjęcia decyzji 

przez 

pojedynczego odbiorcę 
raportu



Podstawową funkcją, za którą odpowiedzialny jest 
controller jest system komunikacji, a ściślej zbudowanie 

i podtrzymywanie systemu komunikacji

Załamanie się komunikacji w przedsiębiorstwie prowadzi 
do jego upadku

Alfred Blazek



➢ Ustalenie kto jest 

głównym odbiorcą 
informacji

➢ Ustalenie z odbiorcą, które 

informacje są dla niego najważniejsze
➢ Zagadnienia wskazane jako najważniejsze wymagają 

indywidualnego omówienia





➢ Odbiorca informacji

➢ Gradacja priorytetów

➢ Indywidualizacja podejścia

➢ Komunikacja zwrotna



➢ Strategiczne i operacyjne, czy ewentualnie dyspozycyjne 
dane – odpowiednio dla modelu biznesowego

➢ Określenie problemu: które cele nie mogły być dlaczego 
osiągnięte /  zostały osiągnięte i przekroczone?

➢ Jakie kroki zostaną podjęte, przez kogo odpowiedzialnego, 
do kiedy, aby rozwiązać problemy? 

➢ Gdzie istnieje zapotrzebowanie na decyzje?





.



„The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on 
Our Capicity for Processing Information”

Człowiek jest zdolny do jednoczesnego zachowania w pamięci 
krótkotrwałej (working memory) nie więcej niż 7 jednostek 
informacji (±2)

George A. Miller



➢ Dane przejrzyste dla ludzi – działanie w praktyce

➢ Metody radzenia sobie ze skomplikowanymi systemami dążą do rozbicia 
informacji na przejrzyste jednostki

➢ Granicą przejrzystości jest często osiągnięcie liczby 
7 elementów systemu

➢ Można tak wyjaśnić różne efekty i polecenia:

➢ hierarchie są nieefektywne, jeśli więcej niż 7 pracowników w jednej dziedzinie 
ma jednego bezpośredniego przełożonego

➢ jeśli dąży się do osiągnięcia więcej niż 7 celów jednocześnie, traci się orientację

➢ dyskusje z więcej niż 7 uczestnikami są mniej wydajne

➢ podział dokumentów nie powinien zawierać więcej niż 7 nagłówków

➢ strona internetowa powinna mieć maksymalnie 7 punktów menu

http://de.wikipedia.org/wiki/Millersche_Zahl



a zatem.

TAK?
CZY TAK?



Koncepcję podejścia do tematu 
oparłem w dużej części na dziele 
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