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Zarządzanie strategiczne 

Alicja Zajączkowska 

 

Strategiczne myślenie odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym zarządzaniu 

organizacją i ma decydujące znaczenie zarówno w budowaniu instytucjonalnych 

fundamentów rozwoju jak również dla skutecznego wypełniania misji i wizji oraz zdobywania 

nowych obszarów aktywności.  

Zarządzanie strategiczne to procesy zarządzania nastawione na formułowanie              

i wdrażanie strategii, które zapewniają doskonałe dostosowanie organizacji do otoczenia        

i osiąganie jej strategicznych celów.1 Innymi słowy, zarządzanie strategiczne to sposób 

przewidywania przyszłości oraz zaplanowanie i realizacja działao umożliwiających stabilne 

funkcjonowanie organizacji. Umiejętności prawidłowego planowania i wdrażania 

długofalowej strategii rozwoju stanowią kluczowe czynniki sukcesu oraz mają istotny wpływ 

na konkurencyjnośd i jakośd oferowanych usług. Im dłużej organizacja funkcjonuje,              

tym kwestia zarządzania strategicznego i planowania działao w dłuższym okresie staje się 

istotniejsza. 

Na potrzeby narzędzia samooceny pojęcie „zarządzanie strategiczne” będzie 

analizowane pod kątem czterech komponentów: 

1. Misja i wizja organizacji 

2. Podejmowanie decyzji strategicznych przez władze organizacji  

3. Planowanie 

4. Monitoring i ewaluacja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996 
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Kluczowym etapem zarządzania strategicznego jest planowanie strategiczne, 

które powinno jednak byd efektem podjętej wcześniej decyzji o tym, jaka jest misja i wizja 

przyszłości organizacji w oparciu o rzetelną analizę jej funkcjonowania w otoczeniu oraz 

wewnętrznego potencjału i systemu wartości, którymi się kieruje. 

 

Zarządzanie strategiczne wymaga dialogu – szerokiego udziału w podejmowaniu 

decyzji strategicznych zarówno członków zespołu płatnego jak i wolontariuszy, w tym władz 

(ustawodawczych, nadzorczych i wykonawczych) organizacji oraz zaangażowania jej 

kluczowych interesariuszy i klientów. 

Zarządzanie strategiczne musi mied na stałe wbudowane mechanizmy monitoringu i 

ewaluacji, które są gwarantem realizacji planów strategicznych i wypełniania misji 

organizacji. 

 

Zarządzanie strategiczne jest procesem ciągłym, który nie ogranicza się tylko do fazy 

stworzenia dokumentu strategii rozwoju. Planowanie operacyjne w organizacji powinno 

wynikad ze strategii rozwoju, a nie odwrotnie. Istotą zarządzania strategicznego jest 

budowanie spójnych, powiązanych z dokumentem strategii, planów operacyjnych oraz stały 

monitoring osiągania postępów prac i efektów bezpośrednich, a także okresowa ewaluacja 

efektów odroczonych i ewentualna nowelizacja założeo strategii (ryc. 1).  
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Można wyróżnid trzy zasadnicze etapy procesu zarządzania strategicznego: 

1. Analiza i planowanie strategiczne. 

2. Wdrażanie strategii. 

3. Ocena strategii i ewentualna nowelizacja. 

 

MISJA I WIZJA  

 

Analiza strategiczna poprzedzająca etap planowania strategicznego powinna 

rozpocząd się od zweryfikowania, czy i w jakim zakresie funkcjonująca definicja misji i wizji 

organizacji oraz jej system wartości są jednakowo utożsamiane przez wszystkich członków      

i członkinie zespołu i kluczowych interesariuszy. Istotne jest, aby w formułowaniu spisanej 

misji i wizji uczestniczyli obecnie działający członkowie i członkinie organizacji,                          

a przynajmniej, aby się zgadzali i utożsamiali z jej treścią. Dlatego najlepiej, by znajomośd 

misji i wizji wśród zespołu i kluczowych interesariuszy była powszechna. 

Misja powinna odzwierciedlad trzy zasady: 

1. Zwięzłośd – krótka formuła, łatwa do zrozumienia i zapamiętania 

2. Elastycznośd – możliwośd dostosowania się do różnych sytuacji 

3. Oryginalnośd – to, co wyróżnia organizację od innych działających w podobnej 

branży 

 

Struktura i treśd misji definiuje cele istnienia organizacji, komu służy organizacja, 

jakimi wartościami się kieruje, jakie ma kompetencje do realizacji swoich zamierzeo. Misja 

jest rozumiana jako posłannictwo, racja bytu organizacji – ważna rola organizacji                    

w odniesieniu do wizji. Misja organizacji jest zgodna ze statutem. 

 

Treśd wizji zawiera opis wizerunku organizacji w przyszłości – obraz przyszłości, 

którą osoby uczestniczące w organizacji chcą wykreowad. 
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Wartości w organizacji to kolejny element analizy strategicznej, który powinien 

zostad poddany ocenie. Każda organizacja posiada własną kulturę – systemy wartości i norm 

podzielanych zbiorowo przez członków i członkinie organizacji. Kultura organizacji jest 

wypadkową zarówno działao przemyślanych i zamierzonych, np. spisany kodeks etyczny, 

standardy organizacji, jak i przypadkowych, zawiera elementy formalne i nieformalne. 

Zgodnie z definicją S.R. Olsona2,  

Kultura organizacji to zbiór norm, zachowao, pojęd, wartości, rytuałów i ceremonii, 

postaw i przekonao podzielanych przez członków danej organizacji. 

 

Kultura ta czasem tworzona jest przez założycieli organizacji, kiedy indziej powstaje 

stopniowo, w miarę jak organizacja rozwija się, wchodzi w relacje z otoczeniem, a jej 

członkowie muszą podejmowad różnorodne decyzje. Wyrazistośd i wyjątkowośd kultury 

organizacji pomaga eliminowad niepewnośd, zapewniając wszystkim jeden system 

interpretacji. Tworzy porządek społeczny przez jasne określenie, czego oczekuje się od osób 

w organizacji. Gwarantuje ciągłośd, co powoduje, że kolejne pokolenia uczestników                 

i uczestniczek organizacji wyznają te same podstawowe wartości stosują te same zasady, 

budują jej tożsamośd i wspólne zaangażowanie.3 

 

Istniejąca kultura organizacji może byd zarówno przeszkodą, jak i znaczącą zaletą        

na danym etapie jej rozwoju. Dlatego też diagnoza kultury organizacji jest pierwszym etapem 

analizy możliwości jej przetrwania i rozwoju. Przedstawienie diagnozy pozwala na określenie 

oczekiwanych zmian kulturowych. Istnieje kilka teoretycznych modeli badania kultury 

organizacji. Na potrzeby narzędzia samooceny wykorzystano model noszący nazwę Modelu 

Wartości Konkurujących4, który powstał w wyniku badao nad głównymi cechami 

efektywnych organizacji. W teoretycznym Modelu Wartości Konkurujących pierwszy wymiar 

oceny kultury organizacji grupuje na jednej osi kryteria akcentujące elastycznośd, 

samodzielnośd, dynamicznośd, a na drugiej – kryteria podkreślające niezmiennośd, porządek  

i kontrolę.  

                                                 
2
 S.R. Olson,  Komunikacja w organizacji i zarządzaniu. Podręcznik, studia przypadków, przekł. M. Zuber i J. 

Sikora, Wrocław 1995 
3
 Sylwester Kania, Model kultury organizacyjnej jako instrument wspomagający rozwój zdolności adaptacyjnych 

firmy i pracowników, materiały opracowane w ramach projektu IW Equal „Euroster”, Gdaosk 2007. 
4
 Kim L. Cameron, Robert E. Quinn. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana - Model wartości konkurujących,  

Wolters Kluwer Polska, Warszawa  2003 



 
 5 

Drugi wymiar oceny kultury organizacji zestawia kryteria, które kładą nacisk               

na orientację na sprawy wewnętrzne, integrację i jednośd, z kryteriami związanymi                  

z orientacją na pozycję w otoczeniu, zróżnicowanie i rywalizację. Te dwa wymiary                    

– osie – dzielą płaszczyznę na cztery dwiartki, z których każda opisuje odrębny zestaw 

wskaźników efektywności organizacji. Są one wzajemnie przeciwstawne albo ze sobą 

konkurują. Określają, co ludzie najwyżej cenią w funkcjonowaniu organizacji. Definiują,         

co jest spostrzegane jako dobre, słuszne i właściwe. Zestawy kryteriów określają 

podstawowe wartości służące do oceny kultury organizacji. Każda dwiartka otrzymała swoją 

nazwę oddającą najbardziej charakterystyczne cechy organizacji – klan, adhokracja5, 

hierarchia i rynek i reprezentuje podstawowe założenia, poglądy oraz wartości, które 

składają się na kulturę organizacji (ryc. 2).  

 

Kultura klanu Kultura adhokracji

Kultura hierarchii Kultura rynku

Ryc. MODEL WARTOŚCI KONKURUJĄCYCH                       
(Quinn, Rohrbaug (1983)
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Źródło: Kim S.Cameron, Robert E.Quinn, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003. 
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5
 Adhokracja (ang. adhocracy) - określenie organizacji charakteryzującej się tymczasowością (łac. ad hoc "do 

tego") i zredukowaną do minimum strukturą formalną, na którą składają się zespoły powoływane w celu 
realizacji konkretnego zadania lub rozwiązania konkretnego problemu. 
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Kultura klanu: dominuje silne poczucie przynależności i utożsamiania się                    

z organizacją, panuje rodzinna atmosfera, istnieje poczucie wspólnoty, rodzą się przyjaźnie, 

organizacja zaspokaja wiele potrzeb społecznych i emocjonalnych osób i zespołu. 

Organizacja, w której panuje kultura klanu, jest przyjaznym miejscem pracy. Ludzie ze sobą 

bardzo dobrze współpracują. Liderzy/liderki są spostrzegani jak mentorzy, opiekunowie. 

Spójnośd organizacji zapewniają lojalnośd i przywiązanie do tradycji. Duży nacisk kładzie się                 

na długofalową korzyśd, jaką daje rozwój osobisty. Ważne są też silne więzi i morale załogi. 

Sukces jest rozpatrywany w kategoriach dobrej atmosfery wewnątrz organizacji i troski          

o ludzi. Organizacja premiuje pracę zespołową, uczestnictwo i konsensus. 

 

Kultura hierarchii: kładzie się większy nacisk na struktury, standardy, procedury.   

W organizacji obowiązuje hierarchia i kontrola, często rządzą formalne procedury określające 

pracę ludzi. Sprawni przywódcy/przywódczynie są dobrymi organizatorami i koordynatorami. 

Ważne jest zachowanie trwałego funkcjonowania organizacji. Długofalowo dąży ona             

do trwałości, przewidywalności i efektywności. Gwarancją są przepisy i zasady. Główną 

troską jest jak najlepsze wykonywanie zadao statutowych organizacji. 

 

Kultura rynku: koncentruje się uwagę zespołu bardziej na zewnątrz – na klienta, 

konkurencję i podejmowanie współpracy z innymi podmiotami. Istotne staje się budowanie 

zewnętrznych sieci relacji i powiązao organizacji. Organizacja, w której panuje kultura rynku, 

jest miejscem pracy zorientowanym na wyniki. Przywódcy/przywódczynie są twardzi                

i wymagający. Celami długofalowymi są wzrost konkurencyjności i jak największa 

efektywnośd działao. 

 

Kultura adhokracji: nowy typ organizacji, która stara się jak najszybciej reagowad 

na zmienne warunki otoczenia wraz z rozwojem społecznym w kierunku przejścia do ery 

informacji i wiedzy. Zgodnie z tymi założeniami osiąganie sukcesu jest zależne                         

od wprowadzania innowacji. Organizacja o tego typu kulturze powinna zajmowad się przede 

wszystkim rozwojem nowych produktów oraz przygotowywaniem się na wyzwania 

przyszłości i szybkim reagowaniem na pojawiające się możliwości. Głównym zadaniem 

liderów/liderek organizacji jest popieranie przedsiębiorczości, kreatywności i poszukiwanie 

nowych rozwiązao. Nacisk kładzie się na tworzenie wizji przyszłości. W przeciwieostwie        
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do organizacji typu rynkowego czy hierarchicznego, w kulturze adhokracji nie ma 

scentralizowanego ośrodka władzy czy stosunków zależności służbowej. Mamy do czynienia z 

sytuacją przekazywanie sobie wzajemnie władzy przez ludzi albo grupy zadaniowe w 

zależności od tego, jaki problem jest aktualnie rozwiązywany. 

 

Analiza kultury organizacji w oparciu o powyżej opisane modele zakłada z jednej 

strony diagnozę rzeczywistej kultury dominującej w organizacji i porównanie z typem kultury 

pożądanej przez członków. Rozbieżności między rzeczywistą a pożądaną w przyszłości 

kulturą są istotnym źródłem informacji, które mogą wskazad kierunki koniecznych zmian w 

funkcjonowaniu organizacji. 

 

Misja i wizja oraz wartości organizacji powinny wpływad na kierunki 

diagnozowania i podejmowania problemów społecznych i wyznaczad strategię 

rozwoju organizacji. 

 

DIALOG STRATEGICZNY 

 

Zarządzanie strategiczne wymaga dialogu strategicznego – szerokiego udziału              

w podejmowaniu decyzji strategicznych zarówno członków/członkio zespołu płatnego           

jak i wolontariuszy/wolontariuszek organizacji. Organizacja winna budowad swój rozwój           

i kierunki działania w oparciu o liczny zespół decydentów, w tym władz uchwałodawczych, 

nadzorczych i wykonawczych, ale także zaangażowanie jej kluczowych interesariuszy oraz 

klientów. O sile organizacji w praktyce może świadczyd to, czy nie ma ona problemów             

z przyjmowaniem/ustanawianiem nowych członków do władz uchwałodawczych                       

i nadzorczych organizacji. Ograniczanie procesu zarządzania strategicznego wyłącznie           

do władzy wykonawczej (zarządu, dyrektora) nie jest gwarantem skutecznego działania. 

 

Wzorcowe podejście do zarządzania strategicznego w kontekście dialogu 

strategicznego można zdefiniowad poprzez poniżej zaprezentowany opis funkcjonowania 

organizacji. 
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Spotkania władz uchwałodawczych i nadzorczych organizacji przeprowadzane są         

z licznym i aktywnym udziałem członków. Aktywnośd ta przenosi się również poza czynności 

wymagane formalnie. Władze uchwałodawcze, nadzorcze i wykonawcze organizacji 

odpowiedzialnie wpływają na jej system zarządzania strategicznego i rozwój. Organizacja 

dąży do tego, aby we władzach uchwałodawczych i nadzorczych były osoby o dużym 

autorytecie i potencjale do jej wspierania. Władze uchwałodawcze i nadzorcze są nie tylko 

świadome, czym obecnie zajmuje się organizacja i jak pracuje, ale włączają się także             

we współpracę i konsultacje z władzą wykonawczą (zarządem) nad wyznaczaniem kierunków 

rozwoju organizacji i budowaniem strategii rozwoju.  

 

Funkcjonują przejrzyste struktury zarządzania, decyzyjne, wykonawcze i kontrolne. 

Istnieją mechanizmy włączania do władz organizacji przedstawicieli/przedstawicielki  

kluczowych interesariuszy oraz odbiorców usług. Przyjęta struktura organizacyjna, 

uwzględnia równośd szans, w tym płci i sprzyja rozwojowi organizacji. Systemy zarządzania 

organizacji są zbudowane w celu formułowania i wdrażania strategii, a nie tylko kontroli.  

 

Istnieje sprawny i wydajny system wspomagający zarządzanie zarówno na szczeblu 

strategicznym jak i operacyjnym uwzględniający łatwy i szybki dostęp do informacji 

zarządczej oraz sprawny system weryfikacji postępów we wdrażaniu planów i system 

wczesnego ostrzegania w organizacji. 

 

W organizacji jest sprzyjająca atmosfera do wprowadzania zmian. Władze same ich 

poszukują i im sprzyjają. Zmiany są traktowane jako naturalny element działalności 

organizacji. Jest ona nastawiona na innowacyjne podejście do zarządzania polegające           

na ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązao. 

 

Organizacja posiada autonomię w sferze finansowej i programowej. Podejmuje 

aktywnośd gospodarczą, która zwiększa jej niezależnośd finansową. Jest w stanie prowadzid 

skuteczne rzecznictwo interesów różnych grup ze swojego środowiska wobec fundatorów, 

władz i sektora prywatnego. 

 

 

 

 



 
 9 

PLANOWANIE 

 

W początkowym etapie rozwoju organizacji bazuje ona najczęściej                                 

na krótkoterminowych (rocznych) planach działania. Chcąc się skutecznie rozwijad, musi 

przejśd do fazy opracowywania długoterminowych planów działania opartych na zarządzaniu 

strategicznym, gdzie planowanie operacyjne opiera się na wyznaczonych celach 

strategicznych. 

 

Proces formułowania strategii jest czasami przedstawiany jako określenie tego, gdzie 

organizacja jest w tej chwili, dokąd chce dotrzed i jak to zrobid. Te trzy pytania 

są esencją planowania strategicznego.  

 

Aby odpowiedzied sobie na pytanie: „gdzie jesteśmy teraz?”, organizacja musi 

przeprowadzid diagnozę prospektywną, ujmującą przeszłe i przewidywane, wewnętrzne oraz 

zewnętrzne czynniki, wpływające na rozwój organizacji. Analiza SWOT zawiera dynamiczny 

bilans zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych uwarunkowao, a także identyfikuje 

przewagi konkurencyjne oraz bariery rozwoju. 

 

Organizacja powinna posiadad strategię prowadzenia działalności w formie 

dokumentu, który konkretyzuje jej misję (szczególny powód istnienia), jej wizję (wyobrażenia 

kierunku dążenia), system podstawowych wartości (trzon kultury organizacyjnej) oraz 

strategicznych celów ogólnych (mierzalnych efektów realizowania wizji).  

 

Strategia rozwoju powinna uwzględniad cele odnoszące się do celów zewnętrznych, 

tj. do perspektywy klienta (nie zaniedbując misji organizacji i zadao, jakie stara się ona 

wypełniad wobec swoich klientów). Zawierad powinna także cele wewnętrzne (perspektywa 

organizacyjna, rozwoju i perspektywa finansowa), dotyczące rozwoju potencjału 

instytucjonalnego i zdolności organizacji, aby była ona w stanie osiągad cele zewnętrzne.     

Dla sukcesu wdrażania strategii ważne jest, aby założenia w dokumencie strategii były znane 

zespołowi organizacji, akceptowalne przez nich i wykonalne. W tworzeniu strategii powinni 

uczestniczyd obecnie współpracujący członkowie zespołu i władze organizacji. Proces 

budowania strategii musi mied charakter otwarty, przejrzysty i angażujący jak najszersze 

grono udziałowców organizacji. 
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Wewnętrzna struktura dokumentu strategii rozwoju powinna zawierad następujące 

części: 

1. Diagnozę stanu obecnego (diagnoza organizacji, ocena otoczenia, pozycja na rynku) 

2. Prognozę stanu przyszłego  

3. Określone cele priorytetowe i szczegółowe  

4. Kierunki działao – programy zadania adekwatne do sformułowanych celów  

5. Opis rezultatów i wskaźników, jakie zamierza się osiągnąd  

6. Harmonogram planowanych działao i odpowiedzialnych za ich realizację  

7. Sposób monitorowania i ewaluacji strategii oraz odpowiedzialnych za te działania  

8. Plan finansowy określający wysokośd środków oraz źródła finansowania 

poszczególnych zadao 

 

Zarządzanie strategiczne to nie tylko opracowanie dokumentu strategii, ale również 

proces jej wdrażania, który w praktyce oznacza wyznaczenie osób odpowiedzialnych oraz 

ustanowienie systemu zarządzania operacyjnego i monitoringu, który będzie wiązał strategię 

rozwoju z celami operacyjnymi/rocznymi. Oznacza to podejmowanie operacyjnych/rocznych 

spisanych działao planistycznych. Plany operacyjne powinny zawierad cele operacyjne, 

działania i środki oraz zdefiniowane wskaźniki efektów (nazwa wskaźnika, wielkośd oraz 

sposób pomiaru), które są skorelowane z założeniami i wskaźnikami strategii rozwoju. 

Budżety operacyjne/ roczne muszą mied powiązanie ze strategią rozwoju. 

 

Istotnym elementem wdrażania strategii rozwoju jest opracowywanie cyklicznych 

sprawozdao z działalności, które odzwierciedlają poziom skutecznośd w wykonaniu planów 

operacyjnych/rocznych i osiągnięciu zakładanych wskaźników oraz ukazują, w jakim stopniu 

udaje się osiągad cele strategii rozwoju. 

 

MONITORING I EWALUACJA 

 

Monitorowanie powinno byd integralną częścią codziennego zarządzania organizacją  

i wspomagad proces ewaluacji. Monitoring w praktyce to mechanizm zarządzania 

organizacją, spełniający funkcję wewnętrznej kontroli. Ma na celu zapewnienie zgodności 

realizacji działao z założeniami, celami i wskaźnikami zatwierdzonymi w planach 
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operacyjnych i strategicznych rozwoju organizacji. Spośród wielu funkcjonujących definicji 

monitoringu, najbardziej precyzyjna jest definicja, która traktuje monitoring jako proces 

systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat 

działao organizacji w aspekcie finansowym i rzeczowym. Oznacza to w praktyce potrzebę 

zbudowania systemu monitoringu, czyli sposobów gromadzenia, przechowywania, 

przetwarzania i analizowania danych oraz informacji dotyczących działao i efektów 

założonych w planach operacyjnych i strategicznych. Jednakże dla pełnego obrazu 

skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji ważne jest także, aby 

wypracowała ona efektywne mechanizmy pozyskiwania informacji zwrotnej ze 

środowiska. Organizacja powinna analizowad wpływ swoich działao na rozwiązywanie 

istotnych problemów społecznych oraz poziom zadowolenia klientów zewnętrznych                 

i wewnętrznych (zespół). Dane monitoringowe i informacje zwrotne powinny byd 

systematycznie wykorzystywane na potrzeby ewaluacji.  

 

We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy i informacji ranga i znaczenie 

ewaluacji w zarządzaniu organizacją znacznie wzrosło. Dla skutecznego zarządzania opartego 

o wiedzę wykorzystuje się ewaluację do wprowadzania zmian. Organizacja na etapie rozwoju 

uczy się nie tylko poprzez praktyczne działanie, ale wykorzystuje także badania ewaluacyjne 

do wprowadzania usprawnieo i poprawy funkcjonowania organizacji jak i wpływania             

na budowanie kultury organizacji.  

 

Organizacja, która jest zarządzana strategicznie, ma wypracowane stałe mechanizmy 

ewaluacji dotyczącej całościowego jej funkcjonowania, angażujące zespół oraz 

przedstawicieli środowiska. Ewaluacja jest prowadzona z wykorzystaniem różnorodnych 

metod badawczych, zarówno jakościowych jak i ilościowych. Wnioski i rekomendacje               

z ewaluacji są wykorzystywane do podejmowania decyzji usprawniających i są podstawą         

do korygowania, nowelizacji założeo planów operacyjnych i strategii rozwoju. Wyniki 

ewaluacji służą także do wypracowywania trwałego procesu ulepszania jakości usług 

dostarczanych klientom. Organizacja powinna podejmowad starania, aby usługi były 

dostosowane do potrzeb artykułowanych przez klientów, a jakośd usług była systematycznie 

monitorowana i oceniana poprzez informacje zwrotne.  
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Proces zarządzania strategicznego musi byd traktowany jako cykliczny, spójny system 

wzajemnie ze sobą powiązanych mechanizmów, który obejmuje kolejne logicznie 

następujące etapy działao. Pierwszy z nich to analiza strategiczna, która pozwala określid 

misje organizacji (szczególny powód jej istnienia), wizję organizacji (wyobrażenie kierunku 

dążenia), system wartości (trzon kultury organizacji) oraz jej potencjał i deficyty rozwojowe 

również w kontekście otoczenia zewnętrznego. Kolejny etap to planowanie strategiczne, 

które oznacza koniecznośd zdefiniowania priorytetów z perspektywy klientów, oraz 

perspektywy organizacyjnej, rozwoju i finansowej organizacji. Dokument strategii powinien 

określad również kierunki działao i mierzalne wskaźniki efektów określające poziom sukcesu 

we wdrażaniu strategii (tabela wyników). Trzeci etap to zarządzanie wdrażaniem 

strategii, które oparte jest na zapisanych w dokumencie strategii mechanizmach 

monitoringu i ewaluacji i przewiduje proces cyklicznej nowelizacji strategii rozwoju w oparciu 

o wyniki monitoringu i ewaluacji (ryc. 3). 

 

 

Cel Strategiczny Miara sukcesu Cel Strategiczny Miara sukcesu Cel Strategiczny Miara sukcesu Cel Strategiczny Miara sukcesu

Opracowanie własne: Alicja Zajączkowska 

System zarządzania 

wdrażaniem planów 

strategicznych i 

operacyjnych 

(mechanizmy 

monitoringu)

Ewaluacja - ocena 

stopnia realizacji planów 

strategicznych i 

operacyjych oraz 

mechanizmy ich 

nowelizacji
PLANOWANIE OPERACYJNE                              

(Plany roczne, budżety roczne)

PROCES ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

MISJA (Szczególny powód istnienia) WIZJA (Wyobrażenie kierunku dążenia)

TABELA WYNIKÓW                                           

(Mierzalne wskaźniki efektów w Strategii 

Rozwoju)

PERSPEKTYWA ROZWOJU PERSPEKTYWA FINANSOWA

SYSTEM WARTOŚCI (Trzon kultury organizacyjnej)

STRATEGIA ROZWOJU (Proces planowania strategicznego)

Opracowanie Planu Strategicznyego:                                                                                                

Dokument rozwoju wyznaczający cele, kierunkami działao i wskaźniki efektów oraz  

szacunkowy budżet i harmonogram

CELE STRATEGICZNE (Cele realizacji wizji rozwoju organizacji)

Co zrobid, aby spełnid 

potrzeby i oczekiwania 

klientów wewnętrznych i 

zewnętrznych?

Jakie działania podjąd, aby 

usprawnid struktury 

organizacji i doskonalid 

efektywnośd?

Co uczynid, aby rozwijad 

organizację?

Jakie działania podjąd, aby 

zapewnid odpowiednie 

finansowanie organizacji i 

planu strategicznego?

PERSPEKTYWA KLIENTA
PERSPEKTYWA 

ORGANIZACYJNA
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