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1. Standaryzacja obszaru 
opracowywania strategii rozwoju
Robert Barański

1.1. Planowanie strategiczne – cele i procedury 
standaryzacji w obszarze strategii rozwoju 
Niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju działalności statutowej i administracyj-
nej każdego stowarzyszenia i fundacji jest planowanie strategiczne. W ujęciu wieloletnim 
powinno ono przerodzić się w profesjonalnie opracowaną strategię rozwoju organizacji 
pozarządowej. Z kolei strategia podzielona na roczne plany operacyjne pomoże organi-
zacji krok po kroku realizować założone cele i osiągać oczekiwane rezultaty.

Działalność statutowa i  administracyjna organizacji pozarządowej zakłada możliwość 
przeprowadzenia wielu niezależnych od siebie inicjatyw. Wiele z nich powinno zostać 
podjętych w tym samym czasie, ale na różnych obszarach aktywności (np. projekt edu-
kacyjny kierowany do podopiecznych i  remont lokali biurowych), przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ograniczeń wynikających z niedoboru środków finansowych, niewystar-
czającej infrastruktury (np. brak pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia warsztatów 
z  uczestnikami projektu) lub niewielkiej liczby personelu (wiele organizacji w  ogóle 
nie zatrudnia pracowników). Powyższa sytuacja powoduje, że organizacje trzeciego 
sektora skupiają się w  praktyce jedynie na prowadzeniu działalności bieżącej, rzadko 
kiedy wybiegając w  bardziej odległą przyszłość. Działania organizacji często bywają 
chaotyczne i  koncentrują się przede wszystkim wokół zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb niezbędnych do przetrwania z miesiąca na miesiąc. Inicjowanie nowych form 
aktywności rozwojowych (perspektywiczne przedsięwzięcia społeczne i  inwestycyjne) 
schodzi na drugi plan lub też podejmowane są fragmentaryczne i  chaotyczne próby 
wdrażania inicjatyw, które nie zostają doprowadzone do końca, a  ich efekty nie są 
zgodne z oczekiwaniami organizacji. Sytuacja opisana powyżej ma szansę ulec zmianie, 
jeżeli stowarzyszenie lub fundacja zdecyduje się na opracowanie profesjonalnej strategii 
rozwoju, a następnie konsekwentnie i efektywnie wprowadzi ją w życie.
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Zarządzanie organizacją pozarządową w  sposób niezaplanowany może spowodować, 
że organizacja nie będzie rozwijać się prawidłowo. Zdarza się również, że w  wyniku 
takiego postępowania jej rozwój zostanie w ogóle zahamowany lub też wymknie się spod 
kontroli, podążając w nieoczekiwanym kierunku. Nawet, jeżeli organizacja podejmie się 
realizacji wielu nowych działań, programów i  projektów, brak profesjonalnej strategii 
rozwoju zwiększy jedynie zagrożenie i prawdopodobieństwo popełnienia błędu (np. roz-
poczęcie nieprzemyślanego projektu, którego nie da się zrealizować).

Celem standaryzacji w obszarze wyznaczania strategii rozwoju jest:
 – określenie misji i wizji organizacji pozarządowej,
 – optymalizacja wydajności i efektywności w gospodarowaniu zasobami organizacji,
 – integracja wszystkich elementów działalności statutowej i administracyjnej w jedną 

sprawnie działającą całość,
 – określenie metod i narzędzi niezbędnych do zarządzania strategicznego i operacyjne-

go organizacją,
 – usprawnienie i profesjonalizacja procesu planowania strategicznego,
 – pomoc w wypracowaniu dokumentów strategicznych, które będą miały praktyczne 

zastosowanie na terenie stowarzyszenia lub fundacji,
 – dążenie do realizacji celów statutowych, do osiągnięcia których organizacja została 

powołana,
 – kształtowanie wizerunku zewnętrznego stowarzyszenia lub fundacji jako organizacji 

profesjonalnej i dobrze zarządzanej, która dokładnie wie, do czego dąży.

Procedury dotyczące wypracowania strategii rozwoju obejmują:
 – wyznaczenie osób (zespołu) zajmującego się opracowaniem strategii rozwoju,
 – określenie misji i wizji organizacji,
 – diagnozę sytuacji bieżącej organizacji oraz jej potencjału zewnętrznego,
 – wytyczenie głównych kierunków rozwoju,
 – wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych,
 – określenie planów operacyjnych wdrażania strategii,
 – opracowanie i przyjęcie dokumentu strategicznego (strategii rozwoju),
 – monitoring, ewaluacja strategii,
 – wprowadzanie zmian i modyfikacji.

1.2. Zespół opracowujący strategię
Opracowanie strategii rozwoju w organizacji pozarządowej może zostać przeprowadzo-
ne na trzy podstawowe sposoby:

 – autorytatywnie (strategię opracowują władze organizacji i przedstawiają ją w formie 
gotowego dokumentu członkom, pracownikom i innym zainteresowanym),

 – zewnętrznie (opracowanie strategii zleca się np. firmie komercyjnej, która dostarcza 
ją do organizacji w formie gotowego produktu),
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 – zespołowo (przy zaangażowaniu członków organizacji, jej władz statutowych, pra-
cowników, partnerów itp.).

Z  doświadczeń dotyczących zarządzania strategicznego trzecim sektorem wynika, że 
strategia rozwoju stowarzyszeń i fundacji nie powinna być w żadnym wypadku dziełem 
jednej osoby, nawet wtedy, kiedy jest to osoba decyzyjna w organizacji lub też posiada 
profesjonalne przygotowanie do opracowania tego typu dokumentów. Podobnie strate-
gią rozwoju organizacji nie powinni zajmować się tylko powołani do tego celu specjaliści 
i eksperci zewnętrzni. Mogą oni jedynie kierować procesem planowania strategicznego, 
przy czynnym zaangażowaniu członków, władz organizacji, kierownictwa, pracowników, 
a także partnerów zewnętrznych. 

1.3. Misja i wizja organizacji

Standard: Każde stowarzyszenie i fundacja, które zamierzają rozwijać swoją działalność 
w oparciu o zarządzanie strategiczne powinny już na wstępie określić swoją misję i wizję.

Misja organizacji pozarządowej to ogólna, publicznie dana obietnica, że powołanie 
i  istnienie organizacji nie jest bezcelowe i  że dąży ona konsekwentnie do rozwiązania 
konkretnego problemu (problemów), do przeciwdziałania którym została powołana. 

Misja organizacji powinna określać:
 – właściwą przyczynę jej istnienia, jej przesłanie (np. fundacja powołana w celu nie-

sienia pomocy bezrobotnym na rynku pracy, stowarzyszenie zawiązane w celu walki 
o prawa osób niepełnosprawnych),

 – obszar prowadzonej działalności (np.  zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 
ochrona przyrody),

 – odniesienie do celów statutowych organizacji (uwzględniając najważniejsze cele, 
do których realizacji stowarzyszenie lub fundacja zostały powołane),

 – ogólny kierunek rozwoju organizacji (np.  wyeliminowanie przestępczości na da-
nym terenie),

 – sposób postrzegania organizacji (przez jej członków pracowników, wolontariuszy 
oraz przez otoczenie zewnętrzne: władze samorządowe, grantodawców, sponsorów, 
partnerów, opinię publiczną).

Poniżej przedstawiamy przykłady misji organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Prawa Pracy: poprawa jakości prawa pracy oraz praktyki jego stosowania.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne: wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju 
świadomości osób wykluczonych społecznie, aby mogły kreować swoją przyszłość.
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Fundacja „Pocztowy Dar”: wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu osób wy-
magających wsparcia, w  szczególności poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych i  zdro-
wotnych.
Fundacja Kardiochirurgii w Zabrzu im. Profesora Zbigniewa Religi: wspieranie rozwoju pol-
skiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technolo-
gii w zakresie leczenia serca.
Fundacja Dorastaj z  Nami: wspierając edukację, otwieramy przed dziećmi i  młodzieżą nowe 
możliwości i szanse na lepszą przyszłość.

Wizja stowarzyszenia lub fundacji stanowi idealistyczny opis jej perspektywicznego 
wizerunku rozwoju i efektu działania w odległej przyszłości. Dotyczy zmian, jakie na-
stąpią w wyniku rozwijania aktywności organizacji w obszarze jej zainteresowania przy 
założeniu, że wszystko przebiegnie pomyślnie, zgodnie z zamierzeniami i nadziejami jej 
członków i założycieli. 

Dobrze skonstruowana wizja strategiczna musi opierać się na logicznych analizach sytu-
acji możliwej do zaistnienia w przyszłości, ale nie powinna być tylko wynikiem wiedzy, 
praktyki i  zbyt krytycznego spojrzenia. Dobra wizja pozostawia również miejsce dla 
wyobraźni, pragnień i ambicji decydentów zarządzających organizacją.

Poniżej przedstawiamy przykłady wizji formułowanych przez organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie Lambda Warszawa: Naszą wizją jest świat bez opresji, w którym każdy czło-
wiek jest pełnoprawnym podmiotem życia społecznego. W świecie tym ludzie są różnorodni, ale 
równi – każdy ma prawo do bycia sobą i uznaje to prawo pod względem innych osób, darząc się 
wzajemnie szacunkiem. Otwarte społeczeństwo chce i potrafi zmierzyć się ze swoimi uprzedze-
niami, tak by uczynić świat wolnym od dyskryminacji.
Stowarzyszenie Prawa Pracy: Dobre prawo pracy.
Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”: Polska krajem czystym i  zielonym, gdzie transport nie 
zagraża środowisku, warunki do życia są przyjazne dla ludzi, a mieszkańcy mają wpływ na swoje 
otoczenie.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne: W  wyniku naszego profesjonalnego i  konse-
kwentnego działania pragniemy wyeliminować lub ograniczyć negatywne skutki bezdomności 
i uzależnień oraz poprawić wizerunek osób wykluczonych społecznie w społeczeństwie.
Fundacja Fabryka TALENTÓW: Stwórzmy świat, w którym nauka i technologia są celebrowane, 
gdzie młodzi ludzie marzą, aby stać się bohaterami nauki i technologii.

Celem wypracowania autentycznej misji i wizji stowarzyszenia (fundacji), należy:
 – przeanalizować dokładnie intencje założycieli organizacji (członków założycieli sto-

warzyszenia, fundatorów fundacji), aby poznać podstawowe wartości i cele, dla któ-
rych organizacja została powołana,
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 – dokładnie przestudiować cele statutowe organizacji i  inne zamieszczone w  statucie 
zapisy, które pomogą określić charakter perspektywicznych działań, jakie stowarzy-
szenie lub fundacja powinna realizować,

 – zweryfikować wizję założycieli oraz zapisy statutowe z  doświadczeniem w  oparciu 
o prowadzone działania oraz realiami otaczającej rzeczywistości,

 – zasięgnąć opinii osób bezpośrednio zainteresowanych rozwojem organizacji (człon-
ków władz statutowych, pracowników, wolontariuszy, kluczowych partnerów).

1.4. Diagnoza sytuacji bieżącej organizacji 
i potencjału zewnętrznego

Standard: Stowarzyszenia i fundacje, przystępując do opracowania profesjonalnej strate-
gii rozwoju swojej organizacji, muszą w pierwszej kolejności dokonać szczegółowej dia-
gnozy stanu bieżącego, w jakim organizacja się znajduje. 

Analiza taka powinna poprzedzać proces wyznaczania podstawowych kierunków roz-
woju, ponieważ dopiero na podstawie znajomości realnego stanu posiadanych zasobów 
można przystąpić do planowania konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia 
założonych celów.

 y Analiza zasobów organizacji

Profesjonalna analiza zasobów organizacji powinna uwzględniać m.in. takie czynniki jak:
 – kompetencje, zaangażowanie, gotowość do podejmowania nowych wyzwań przez 

władze organizacji (np. aktywność zarządu jest niezbędna zarówno w procesie przy-
gotowania strategii, jak i podczas jej realizacji), 

 – posiadane zasoby ludzkie (członkowie stowarzyszenia, zatrudniona kadra, wolonta-
riusze), które mogą zostać wykorzystane podczas realizacji nowych programów 
i projektów,

 – środki finansowe znajdujące się w dyspozycji organizacji (np. stałe dochody, zdolność 
kredytowa, sponsoring strategiczny, kapitał żelazny), które mogą stanowić fundament 
podczas planowania nowych przedsięwzięć (np.  zabezpieczenie wkładu własnego 
w konkursach grantowych),

 – zaplecze lokalowe, jakim organizacja dysponuje (np.  wielkość biura organizacji 
w kontekście ewentualnego zatrudnienia nowych pracowników, posiadane pomiesz-
czenia z przeznaczeniem na sale konferencyjne lub szkoleniowe),

 – zasoby rzeczowe (np. liczba telefonów komórkowych, jakimi dysponuje organizacja, 
komputery stacjonarne, laptopy, drukarki i faksy, środki transportu),

 – kompetencje organizacji (nabyte doświadczenie w obszarze działalności statutowej, 
umiejętność realizacji projektów i  programów określonego typu, świadczonych 
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usług, skuteczność przeprowadzonych w przeszłości akcji pozyskiwania środków fi-
nansowych i rzeczowych),

 – reputacja organizacji (wiarygodność organizacji, opinie partnerów, sponsorów, me-
diów lokalnych i regionalnych, środowiska, w którym działa).

Analiza zasobów organizacji powinna zostać przeprowadzona nie tylko w ujęciu bieżą-
cym, jako inwentaryzacja posiadanych dóbr, ale także w kontekście rozwojowym (bada-
nie możliwości wykorzystania zasobów organizacji do planowanych, nowych inicjatyw).

 y Analiza otoczenia zewnętrznego

Pełna diagnoza wyjściowa dla strategii rozwoju powinna również uwzględniać analizę 
otoczenia zewnętrznego. Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na powodzenie plano-
wanych działań (np. wykorzystanie pomocy partnera w realizacji projektu inwestycyj-
nego). Mogą też uniemożliwiać przeprowadzenie zamierzonych przedsięwzięć (np. brak 
programów grantowych dofinansowujących określone rodzaje projektów, takich jak 
np. budowa nowej siedziby stowarzyszenia).

W analizie zewnętrznej należy uwzględniać następujące czynniki:
 – potencjalnych odbiorców działań (np. liczba szkół funkcjonujących na terenie działa-

nia organizacji w przypadku planowanych inicjatyw edukacyjnych),
 – potencjalną kadrę specjalistów i ekspertów (ich dostępność na rynku pracy, szacun-

kowe stawki wynagrodzenia w projektach),
 – konkurencyjne instytucje, organizacje i firmy (odnoszące sukcesy w tym samym ob-

szarze aktywności – jakie inicjatywy realizują, w jaki sposób rozwijają swoją aktyw-
ność),

 – przedsięwzięcia realizowane w obszarach zainteresowania strategicznego organizacji 
(jakiego rodzaju projekty są już prowadzone, w jakiej ilości, w jakim zakresie, z jakim 
skutkiem),

 – dotychczasowych i potencjalnych partnerów (prawdopodobieństwo i możliwości za-
angażowania się w działania organizacji w przyszłości, pozyskanie nowych partne-
rów, ewentualny zakres i forma współpracy),

 – decydentów i uwarunkowania polityczne (ich ewentualny wpływ na możliwości roz-
woju organizacji),

 – sytuację społeczną, kulturową, ekonomiczną w obszarze planowanego działania,
 – zewnętrzne źródła finansowania planowanych działań (programy dotacyjne dostępne 

na danym obszarze, finansujące określony rodzaj działalności, sponsorzy firmowi 
– ich potencjał i prawdopodobieństwo zaangażowania),

 – czynniki prawne kształtujące rozwój organizacji pozarządowych (obowiązujące pra-
wo i planowane nowelizacje i zmiany, przygotowywane nowe akty prawne, ich poten-
cjalny wpływ na realizację zaplanowanych przedsięwzięć),

 – dostęp do informacji i reklamy (media w obszarze działania organizacji, ich otwar-
tość na współpracę),
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 – inne czynniki warunkujące powodzenie planowanych inicjatyw (np. warunki pogo-
dowe w przypadku planowanego cyklu imprez plenerowych).

Na powodzenie prowadzonych analiz wpływa zarówno ilość, jak i jakość pozyskiwanych 
danych. Dlatego każdy badany problem powinien zostać poparty danymi pozyskanymi 
z więcej niż jednego źródła. Na przykład badając problem bezrobocia na danym terenie, 
można skorzystać z dostępnych danych statystycznych i posłużyć się opinią terenowego 
urzędu pracy. 

Dobra praktyka: Diagnoza organizacji, oprócz jej potencjału, w aspekcie pozytywnym 
powinna również identyfikować główne problemy, zagrożenia i bariery, jakie istnieją lub 
mogą się pojawić na drodze rozwoju działalności administracyjnej i statutowej stowarzy-
szenia lub fundacji.

Standaryzacja obszaru opracowywania strategii rozwoju, mając na uwadze procedu
ry analizy i diagnozę zasobów oraz otoczenia zewnętrznego, powinna uwzględniać: 

 – konieczność podziału zadań i odpowiedzialności związanych z badaniami i analiza-
mi pomiędzy kompetentnych członków zespołu opracowującego strategię,

 – terminowość prowadzonych badań (ściśle określony termin zakończenia i przekaza-
nia wyników),

 – wymóg przygotowania zrozumiałych i  czytelnych dla wszystkich zainteresowanych 
raportów z przeprowadzonych badań.

 y Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest metodą diagnozowania mocnych i słabych stron organizacji. Może 
zostać wykorzystana do oceniania szansy powodzenia zaplanowanej strategii rozwoju. 

Polega na klasyfikacji wszystkich istotnych bieżących i przyszłych czynników mających 
wpływ na rozwój stowarzyszenia lub fundacji. Zawdzięcza ona swój skrót angielskim 
słowom:
S – strenghts (mocne strony),
W – weaknesses (słabe strony),
O – opportunities (szanse),
T – threats (zagrożenia).
Dwie pierwsze części analizy SWOT odnoszą się do wewnętrznych zasobów organizacji 
istotnych z punktu widzenia planowanych działań strategicznych. 
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1) Mocne strony organizacji 
Mocne strony organizacji powinny zostać wyodrębnione w  wyniku odpowiedzi na 
pytania: co jest atutem organizacji, jakie są jej najsilniejsze strony, jakie zasoby posiada 
dobrze rozwinięte? Przykładowe mocne strony organizacji to:

 – zespół pracowników organizacji – specjaliści i eksperci o wysokim poziomie wiedzy 
merytorycznej, którzy mogą angażować się w działania strategiczne, podnosząc ich 
wartość,

 – wcześniejsze doświadczenie w  prowadzeniu programów i  projektów, w  obszarze 
działalności statutowej i administracyjnej,

 – sytuacja finansowa organizacji – możliwość zabezpieczenia wkładu własnego wy-
maganego w konkursach dotacyjnych.

2) Słabe strony organizacji 
Słabe strony organizacji powinny zostać wyodrębnione w  wyniku odpowiedzi na py-
tania: jakie problemy organizacja może napotkać podczas realizacji strategii rozwoju 
i co stanowi dla niej wyzwanie w planowanych działaniach? Przykładowe słabe strony 
organizacji:

 – brak stabilności finansowej (podejmowane inicjatywy nie będą mogły zostać w ca-
łości sfinansowane ze środków własnych), 

 – brak lokalu (np. sali konferencyjnej),
 – brak sprzętu (np. projektora do przeprowadzenia warsztatów dla podopiecznych).

Kolejne dwa elementy analizy SWOT odnoszą się do dalszego otoczenia organizacji, 
czyli do zasobów zewnętrznych, jakie może wykorzystywać w trakcie realizacji strategii 
rozwoju. 

3) Szanse organizacji 
Szanse organizacji powinny zostać wyodrębnione w  wyniku odpowiedzi na pytanie: 
jakie możliwości znajdują się w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji? Szansami 
mogą być:

 – zainteresowanie mediów (np. dobra współpraca z telewizją regionalną), 
 – niezagospodarowany rynek (odbiorców usług organizacji możliwych do pozyskania 

w wyniku poszerzenia oferty),
 – dodatkowe fundusze (możliwe do pozyskania od sponsorów firmowych).

4) Zagrożenia organizacji 
Zagrożenia powinny zostać wyodrębnione w wyniku odpowiedzi na pytania: na co i na 
kogo organizacja musi zwrócić uwagę podczas wdrażania przyjętej strategii rozwoju 
(uwzględniając bariery, utrudnienia, dodatkowe koszty działania, niebezpieczeństwa, 
konkurencję i ryzyko projektu)? Do zagrożeń zalicza się:

 – konkurencja (może rozwinąć działalność w podobnym kierunku, zmniejszając tym 
samym prawdopodobieństwo otrzymania dotacji na planowane działania),

 – wzrost cen za usługi (wcześniej niewliczone w koszty budżetu), 
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 – zmiana przepisów (np.  obostrzenie kryteriów przyznawania pomocy finansowej 
z Unii Europejskiej w nowym okresie programowania).

Analiza SWOT ma na celu przede wszystkim umożliwienie stowarzyszeniu lub fundacji 
spojrzenia na strategię rozwoju organizacji w taki sposób, by wyodrębnić jak najwięcej 
realnych możliwości służących:

 – realizacji strategii w oparciu o jej silne strony,
 – przekształceniu słabych stron strategii na silne,
 – niwelowaniu konkretnych zagrożeń,
 – efektywnemu wykorzystywaniu potencjalnych możliwości.

1.5. Kluczowe obszary strategiczne
W ramach strategii rozwoju można formułować cele i planować działania praktycznie 
w  każdym obszarze aktywności statutowej i  administracyjnej. Należy jednak pamię-
tać, że strategia nie stanowi jedynie dokumentu, ciekawej lektury o  marzeniach osób 
zarządzających organizacją, ale praktyczne narzędzie, które powinno doprowadzić 
organizację do osiągnięcia założonych celów i rezultatów. Dlatego niezbędne jest skon-
centrowanie się na kluczowych, z  punktu widzenia osób decydujących o  przyszłości 
organizacji obszarach i  wytyczenie dróg, którymi organizacja będzie konsekwentnie 
podążała w kolejnych latach. Z góry należy przyjąć założenie, że nie da się zrealizować 
wszystkich pomysłów, a  zbyt duża liczba opcji może jedynie skomplikować procesy 
zarządzania strategicznego i operacyjnego. 

Standard: Na bazie dokonanej diagnozy zasobów organizacji oraz potencjału zewnętrz-
nego należy wyodrębnić kluczowe obszary strategiczne, których rozwój w planowanym 
okresie strategicznym będzie miał największe szanse powodzenia. 

Przykłady obszarów rozwoju strategicznego działalności statutowej i administracyjnej organiza-
cji pozarządowych: 

– usługi świadczone beneficjentom (np. osobom niepełnosprawnym),
– zasoby ludzkie w organizacji,
– dofinansowanie zewnętrzne,
– programy i projekty w określonym obszarze działalności statutowej,
– działalność gospodarcza,
– współpraca lokalna lub regionalna,
– rozwój bazy lokalowej,
– inicjatywy międzynarodowe,
– lobbing.
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1. Standaryzacja obszaru opracowywania strategii rozwoju

Dobra praktyka: Procedury standaryzacyjne powinny przewidywać przygotowanie od-
powiedniego dokumentu, który będzie zawierał wyszczególnienie oraz krótką charakte-
rystykę wyodrębnionych obszarów strategicznych. Dokument taki może stanowić pod-
stawę do rozpoczęcia formułowania celów strategicznych.

1.6. Wyznaczanie celów strategicznych 
i operacyjnych
Ogólne obszary rozwoju strategicznego, które zostały zdefiniowane na bazie przeprowa-
dzonej analizy zasobów i potencjału otoczenia zewnętrznego organizacji, są fundamen-
tem do rozpoczęcia procesu wyznaczania celów, jakie organizacja ma zamiar osiągnąć 
w wyniku wdrożenia strategii rozwoju.

Standard: Cele należy sformułować najpierw na poziomie strategicznym, a  następnie 
uszczegółowić je, opisując za pomocą celów operacyjnych.

Cele strategiczne muszą być realne do wykonania, a ponadto:
 – dotyczą zmian całościowych (ogólnych), jakie mają zaistnieć w wytyczonych obsza-

rach rozwoju strategicznego, 
 – wynikają z  najpilniejszych potrzeb organizacji i  środowiska, w  którym organizacja 

działa,
 – uwzględniają możliwości rozwojowe wyodrębnione poprzez dokonane analizy sytu-

acji wewnętrznej i otoczenia zewnętrznego organizacji,
 – zawierają się w elastycznym horyzoncie czasowym,
 – traktują organizację jako system, a nie jako zbiór poszczególnych działów, projektów 

czy osób,
 – zachowują zasadę zgodności, nie wykluczając się wzajemnie,
 – są sformułowane w sposób zrozumiały i wyczerpujący,
 – nie pozostają w kolizji z obszarem działania, celami statutowymi oraz misją i wizją 

organizacji. 

Dobra praktyka: W ramach strategii rozwoju należy wyraźnie określić rangę wyznaczo-
nych celów i  stopień wartości celu w stosunku do innych celów. Stanowi to niezbędny 
element ich prawidłowej realizacji (nie zawsze np. uda się zrealizować wszystkie założone 
cele i  trzeba będzie decydować o  tym, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności, 
a z realizacji których w ogóle zrezygnować).

Cele operacyjne w strategii rozwoju są:
 – spójne z określonymi wcześniej celami strategicznymi organizacji,
 – konkretne, jasne i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy,


