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Wstêp
Zarz¹dzanie w sektorze publicznym podlega w ci¹gu ostatnich lat
radykalnym zmianom. G³ówne kierunki tych zmian to: przejœcie od odpowiedzialnoœci przedmiotowej do podmiotowej, odejœcie od linearnoœci
w kierunku sieciowoœci, przejœcie od koordynacji biurokratycznej do partnerstwa i przywództwa, odejœcie od statycznoœci i niezmiennoœci do
dynamizmu i adaptacyjnoœci, przejœcie od niezawodnoœci do probabilizmu, ewolucja pañstwa monocentrycznego ku dekoncentracji i decentralizacji [Hausner, Mazur, 1998]. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ zarz¹dzaj¹cy
w oœrodkach pomocy spo³ecznej powinni korzystaæ z dorobku nauk o zarz¹dzaniu. Poszukiwanie mo¿liwoœci zastosowania w organizacjach publicznych sprawdzonych modelowych rozwi¹zañ w podejœciu strategicznym, dotychczas wykorzystywane w organizacjach rynkowych, staje siê
coraz bardziej powszechne.
Pomoc spo³eczna, jako system wsparcia osób zmarginalizowanych
lub zagro¿onych marginalizacj¹, jest najstarsz¹ instytucj¹ polityki spo³ecznej [Zalewski, 2005], uznawan¹ w wiêkszoœci krajów za jeden z zasadniczych elementów systemu zabezpieczenia spo³ecznego [Uœciñska, 2005].
Znaczenie efektywnej realizacji us³ug spo³ecznych dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego pañstw jest podkreœlane w dokumentach Unii Europejskiej, a szczególnie w zasadach stanowi¹cych Politykê Spójnoœci na
lata 2014–2020 oraz w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca
2011 r. w sprawie przysz³oœci us³ug socjalnych. St¹d te¿ zarówno w refleksji
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teoretycznej, jak i praktycznej poszukuje siê instrumentów zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ dzia³añ organizacji operuj¹cych w tym systemie.
Celem artyku³u jest przedstawienie wyników badañ dotycz¹cych
wykorzystania kluczowych czynników sukcesu w zarz¹dzaniu strategicznym w oœrodkach pomocy spo³ecznej. Wyniki zaprezentowanych
w proponowanym artykule badañ maj¹ na celu wype³nienie luki badawczej w zakresie wiedzy na temat czynników sukcesu oraz ich wp³ywu na
budowanie strategii organizacji publicznych.
Rozwa¿ania prezentowane w niniejszym artykule s¹ efektem realizacji projektu badawczego „Kluczowe czynniki sukcesu organizacji sektora
publicznego na przyk³adzie oœrodków pomocy spo³ecznej” finansowanego ze œrodków NCN (numer umowy 2013/09/N/HS4/03861).

1. Znaczenie kluczowych czynników sukcesu w perspektywie
zarz¹dzania strategicznego w organizacji
Podejmowanie zadañ zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug spo³ecznych jest przypisane do zakresu dzia³ania organizacji sektora publicznego, co oznacza, ¿e organizacje te albo realizuj¹ i kontroluj¹, albo tylko
kontroluj¹ podjête przez organizacje sektora rynkowego i spo³ecznego
aktywnoœci w tym zakresie. Powy¿sza pragmatyka postêpowania znajduje swój wyraz w teoretycznej refleksji realizowanej na gruncie zarz¹dzania publicznego. Wspó³czesne zarz¹dzanie w sektorze publicznym
podlega w ci¹gu ostatnich lat radykalnym zmianom.
Wskazane – pod has³ami zbli¿enia administracji publicznej do gospodarki rynkowej, dla poprawy jej racjonalnoœci ekonomicznej – zmiany
w zarz¹dzaniu organizacjami publicznymi wprowadzono w ostatnich
dekadach minionego wieku g³ównie w krajach anglosaskich. W tym
okresie pojawi³ siê tak¿e nurt zwany nowym zarz¹dzaniem publicznym
(New Public Management), który okreœli³ zmiany sposobu dzia³ania organizacji sektora publicznego od administrowania w kierunku zastosowania narzêdzi typowych dla zarz¹dzania w sektorze prywatnym, w tym
równie¿ wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania strategicznego. Nurt ten –
na równi z innymi, przyk³adowo governance – jest w chwili obecnej
jednym z g³ównych instrumentów poszukiwania renty ekonomicznej
w dzia³aniach organizacji publicznych.
Literatura przedmiotu wskazuje, i¿ wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w procesie zarz¹dzania strategicznego w organizacjach
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sektora publicznego, w tym w organizacjach œwiadcz¹cych us³ugi spo³eczne, jest znikome.
Pierwotna koncepcja kluczowych (krytycznych) czynników sukcesu
zosta³a sformu³owana na fundamencie zasady Pareto [Pareto, 1896], w odniesieniu do jakoœci planowania, jako Ÿródle sukcesu produktu na rynku.
Z zasady tej wynika, i¿ nie ma potrzeby badaæ wszystkich czynników
sukcesu, wystarczy skupiæ siê jedynie na ich niewielkiej liczbie (w zasadzie Pareto przedstawianej jako 20%), poniewa¿ odpowiadaj¹ one w decyduj¹cy sposób (80%) za sukces czy pora¿kê organizacji. Jest to uproszczone rozumowanie, poniewa¿ w zale¿noœci od sektora, w którym
funkcjonuje organizacja, proporcje zasobów, czy te¿ kluczowych umiejêtnoœci mog¹ oddzia³ywaæ na organizacjê w zupe³nie inny sposób [Hood,
1991, s. 1865–1884]. Kluczowe czynniki sukcesu definiowane s¹ przez
ró¿nych autorów przez pryzmat cech, warunków, sk³adowych systemu
zarz¹dzania organizacj¹ oraz jej umiejêtnoœci czy Ÿróde³ potrzebnych do
osi¹gniêcia sukcesu przez organizacjê. W niniejszym artykule przyjêto
definicjê zaproponowan¹ przez prekursora tej koncepcji J. Rockarta, która
opisuje je jako wszystkie te czynniki, które zapewniaj¹ organizacji sukces
[Rockart, 1979, s. 2].
Koncepcja kluczowych czynników sukcesu zwi¹zana jest z zarz¹dzaniem strategicznym organizacji [Johnson, Friesen, 1995, s. 19], wykorzystuje siê j¹ w procesie analizy strategicznej organizacji, któr¹ okreœla siê
jako badanie i identyfikowanie obecnych i przysz³ych zmian oraz ich
tendencji w otoczeniu organizacji i jej w³asnym potencjale, w celu okreœlenia mo¿liwoœci jej rozwoju i przysz³ej pozycji konkurencyjnej oraz budowy strategii [Bieniok, Gruszczyñska-Malec, 1996, s. 76]. Kluczowe
czynniki sukcesu definiuj¹ najwa¿niejsze obszary dzia³alnoœci, które s¹
kluczowe dla osi¹gniêcia celów i wype³nienia misji organizacji. Kadra
mened¿erska powinna byæ ich œwiadoma oraz braæ je pod uwagê przy
ustalaniu celów oraz przy kierowaniu dzia³alnoœci¹ operacyjn¹. Istotne
jest to, by kluczowe czynniki sukcesu by³y jasno okreœlone, jawne dla
cz³onków organizacji, gdy¿ tylko wtedy pozwalaj¹ osi¹gn¹æ sukces.
W przeciwnym wypadku organizacja mo¿e nie byæ w stanie osi¹gn¹æ
za³o¿onych sobie celów i w konsekwencji nie wype³niæ swojej misji [Caralli, 2004].
Rozpoznanie kluczowych czynników sukcesu organizacji niesie ze
sob¹ szereg korzyœci [Zarepur, 2001, s. 89]:
1. Ograniczenie negatywnego wp³ywu czynników sukcesu na organizacjê.
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2. Zmniejszenie ryzyka finansowego.
3. Zwiêkszenie kontroli jakoœci.
4. Zwiêkszenie zdolnoœci do kooperacji z grupami, które mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na organizacje.
5. Zagwarantowanie celów bud¿etowych.
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu realizuje dwa istotne cele
praktyczne. Realizacja pierwszego, diagnostycznego, pozwala na objaœnienie przyczyn ró¿nego tempa rozwoju organizacji. Dziêki celowi normatywnemu mo¿liwe jest ukazanie kadrze zarz¹dzaj¹cej oczekiwanego
sposobu oraz kierunku racjonalnego dzia³ania [Sirius, Mo’attar, 2007,
s. 23]. Dziêki krytycznym czynnikom sukcesu organizacja mo¿e równie¿
wyró¿niæ siê od konkurencji, a przez to zbudowaæ stabilne, silne oraz
pozytywne relacje z otoczeniem, w którym dzia³a [Dirks, Wijn, 2002,
s. 407–427]. Jedn¹ z korzyœci identyfikacji kluczowych czynników sukcesu dla organizacji jest tak¿e zwiêkszenie zdolnoœci organizacji do radzenia sobie z grupami otoczenia, które mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na
organizacje.
Kluczowe czynniki sukcesu powinny byæ wykorzystane w celu kreowania strategii przez wspieranie ca³ego procesu planowania strategicznego [Eisenhardt, Zbaraki, 1992, s. 17–22]. Tworz¹ bowiem wizjê i misjê
organizacji. Proces zarz¹dzania w organizacji powinien rozpoczynaæ siê
od zidentyfikowania kluczowych czynników sukcesu [Dirks, Wijn, 2002,
s. 402–427]. Relacje pomiêdzy kluczowymi czynnikami sukcesu a poszczególnymi elementami procesu zarz¹dzania strategicznego prezentuje
rysunek 1.
R. Anthony odnosi siê do koncepcji kluczowych czynników sukcesu
w zarz¹dzaniu strategicznym, sugeruj¹c powi¹zanie miêdzy nimi a celami oraz przeszkodami w ich osi¹gniêciu. Istotne w tym przypadku jest
przyjrzenie siê ró¿nicy pomiêdzy celami organizacji a krytycznymi czynnikami sukcesu. Zarówno cele, jak i kluczowe czynniki sukcesu pomagaj¹
organizacji w osi¹gniêciu sukcesu lub przyczyniaj¹ siê do wype³nienia jej
misji. Jednak¿e, zdaniem Autora, cele czêœciej wynikaj¹ z dzia³añ wspieraj¹cych zarz¹dzanie efektywnoœci¹ ni¿ z planowania strategicznego oraz
s¹ ustalane z uwzglêdnieniem ich osi¹galnoœci a nie sukcesu organizacji
oraz wype³nienia misji. O ile cele pomagaj¹ organizacji odnieœæ sukces,
kluczowe czynniki sukcesu zapewniaj¹ przetrwanie organizacji [Anthony i inni, 1972, s. 147–158.] Jeœli organizacja koncentruje siê wy³¹cznie na
ustalaniu celów, mo¿e w rezultacie nie poœwiêciæ dostatecznej uwagi na
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Rysunek 1. Relacje pomiêdzy kluczowymi czynnikami sukcesu
a zarz¹dzaniem strategicznym organizacji

ród³o: [Gates, 2010, s. 17].

analizê czynników sukcesu. Cele i kluczowe czynniki sukcesu pozostaj¹
w relacji „wiele-do-wielu”, poniewa¿ cele organizacyjne mog¹ zale¿eæ od
spe³nienia wiêcej ni¿ jednego kluczowego czynnika sukcesu, a krytyczny
czynnik sukcesu z kolei mo¿e mieæ wp³yw na osi¹gniêcie kilku celów. Ta
potencjalna relacja miêdzy krytycznymi czynnikami sukcesu a celami
œwiadczy o ich niezale¿noœci i istotnoœci dla wype³nienia misji organizacji
[Caralli, 2004]. Kluczowe czynniki sukcesu odzwierciedlaj¹ te obszary,
które s¹ wa¿ne dla organizacji w bie¿¹cym œrodowisku i otoczeniu, w którym dzia³a. Pozostaj¹ one wzglêdnie sta³e wraz z biegiem czasu, w tym
sensie, ¿e s¹ uwa¿ane za obszary krytyczne wp³ywaj¹ce na sukces organizacji w ten sam sposób w danej chwili, jak i w przysz³oœci [Cooper,
Downer, 2012, s. 82–98]. Kluczowe czynniki sukcesu s¹ wiêc koniecznym
wk³adem dla procesu zarz¹dzania strategicznego ka¿dej organizacji. Dla
odniesienia sukcesu strategia organizacji musi byæ rozwijana i ulepszana,
aby pozwoliæ jej wyró¿niaæ siê w tych obszarach, w których wysoka
efektywnoœæ dzia³alnoœci jest decyduj¹ca [Bullen, Rockart, 1981, s. 114].
Kluczowe czynniki sukcesu powinny skupiaæ uwagê zarz¹dzaj¹cych
w celu identyfikacji celów dzia³ania organizacji, okreœlenia zasobów
niezbêdnych do ich realizacji. Wskazuj¹ równie¿, i¿ czynniki te tworz¹
wartoœæ dodan¹ dla etapu pierwszego zarz¹dzania strategicznego – planowania, gdy¿ wskazuj¹ na zmienne, które w najwiêkszym stopniu mog¹
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wp³yn¹æ na sukces lub pora¿kê organizacji. Kluczowe czynniki sukcesu
opisuj¹ bie¿¹ce dzia³ania konieczne w funkcjonowaniu organizacji. Stanowi¹ niezbêdny wk³ad, wejœcie (input) do procesu zarz¹dzania strategicznego. Kluczowe czynniki sukcesu s¹ uznawane za swoisty filtr danych, który u³atwia proces podejmowania decyzji zarówno na szczeblu
strategicznym, jak i kierowniczym.

2. Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w procesie
zarz¹dzania strategicznego w oœrodkach pomocy spo³ecznej –
prezentacja wyników badañ
Badania empiryczne dotycz¹ce wykorzystania kluczowych czynników sukcesu w procesie zarz¹dzania strategicznego mia³y charakter badañ iloœciowych. Badaniu poddano 500 oœrodków pomocy spo³ecznej
(OPS), co stanowi 22% ogólnej ich liczby w Polsce. Materia³ empiryczny
do badañ iloœciowych zosta³ zebrany w okresie w okresie sierpieñ–paŸdziernik 2014, analizê danych przeprowadzono w okresie: listopad 2014–
luty 2015. Pierwszym krokiem w procesie badañ by³o okreœlenie œrednich
wartoœci miar sukcesu OPS w zale¿noœci od dokonywania b¹dŸ niedokonywania analizy czynników sukcesu (tablica 1).
Tablica 1. Œrednie wartoœci miar sukcesu dla oœrodków pomocy spo³ecznej,
w zale¿noœci od dokonywania analizy czynników sukcesu
Dokonywanie
analizy
czynników
sukcesu
Liczba obserwacji

Brak
dokonywania
analizy
czynników
sukcesu

425

75

5,40

5,28

1,15

0,66

Subiektywne miary sukcesu:
• poziom poprawy dobrobytu/jakoœci
¿ycia klienta
• poziom jakoœci œwiadczonych us³ug
• poziom wykonania zadañ
okreœlonych w ustawie o pomocy
spo³ecznej
Obiektywne miary sukcesu:
• iloœæ innowacyjnych rozwi¹zañ
wdro¿onych w organizacjê
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Dokonywanie
analizy
czynników
sukcesu

Brak
dokonywania
analizy
czynników
sukcesu

• przeciêtna wysokoœæ wyp³acanego
zasi³ku sta³ego w relacji do jego
maksymalnego wymiaru

0,80

0,78

• liczba wizyt w œrodowiskach
objêtych pomoc¹ w ci¹gu roku
w relacji do liczby œrodowisk
korzystaj¹cych w danym roku
z pomocy OPS

3,36

2,76

269,8

267,1

• liczba klientów OPS w relacji do
liczby pracowników socjalnych
OPS
ród³o: Opracowanie w³asne.

Rozpatrywano ³¹cznie piêæ miar sukcesu. Pierwsz¹ z nich by³a miara
subiektywna, która stanowi³a œredni¹ odpowiedzi na trzy pytania, dotycz¹ce:
1) poziomu poprawy dobrobytu/jakoœci ¿ycia klienta,
2) poziomu jakoœci œwiadczonych us³ug,
3) poziomu wykonania zadañ okreœlonych w ustawie o pomocy spo³ecznej.
Wspó³czynnik alfa Cronbacha wynosi³ 0,75, co wskazuje, ¿e pomiar subiektywnego poziomu sukcesu z wykorzystaniem tych trzech pytañ mo¿na uznaæ za rzetelny.
Kolejne miary sukcesu dotyczy³y danych obiektywnych:
1) iloœci innowacyjnych rozwi¹zañ wdro¿onych w organizacjê,
2) przeciêtnej wysokoœæ wyp³acanego zasi³ku sta³ego w relacji do jego
maksymalnego wymiaru,
3) liczby wizyt w œrodowiskach objêtych pomoc¹ w ci¹gu roku w relacji
do liczby œrodowisk korzystaj¹cych w danym roku z pomocy OPS,
4) liczby klientów OPS w relacji do liczby pracowników socjalnych OPS.
Zale¿noœæ pomiêdzy dokonywaniem b¹dŸ niedokonywaniem analizy czynników sukcesu a miarami subiektywnymi sukcesu kszta³tuje siê
na podobnym poziomie, natomiast w przypadku relacji do miar obiektywnych widoczne s¹ bardziej znacz¹ce ró¿nice. Wyniki badañ wskazuj¹,
i¿ te oœrodki pomocy spo³ecznej, które dokonuj¹ analizy czynników,
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maj¹, œrednio rzecz bior¹c, prawie dwukrotnie wy¿sz¹ liczbê innowacyjnych rozwi¹zañ w porównaniu do tych, które takiej analizy nie dokonuj¹.
Wy¿szy jest tak¿e poziom wizyt w œrodowiskach objêtych pomoc¹ w relacji do liczny œrodowisk korzystaj¹cych z pomocy OPS.
Kolejnym krokiem badawczym by³a analiza korelacji pomiêdzy poziomem wykorzystania kluczowych czynników sukcesu w zarz¹dzaniu
strategicznym organizacj¹ miarami sukcesu. Poziom ich wykorzystania
w procesie zarz¹dzania strategicznego zosta³ opisany w kwestionariuszu
ankiety w formie pytañ:
1. Czy w organizacji dokonuje siê analizy czynników, które s¹ wa¿ne dla
osi¹gniêcia przez ni¹ sukcesu?
2. Czy w organizacji wyniki dotycz¹ce analizy kluczowych czynników
sukcesu s¹ wykorzystywane do nastêpuj¹cych dzia³añ:
– okreœlenie misji i wizji organizacji,
– sformu³owanie celów dzia³ania organizacji,
– opracowanie wariantów strategii organizacji, wybór wariantu
optymalnego, przygotowanie planu strategicznego pozwalaj¹cego
okreœliæ, za pomoc¹ czego, w jaki sposób i w jakich okresach nale¿y
realizowaæ strategiê i postawione cele,
– sporz¹dzenie programu implementacji (bud¿et, alokacja zasobów,
monitorowanie, niezbêdne informacje, systemy motywacji i sankcje itp.) strategii,
– ustalenie systemu oceny strategii, wyci¹gania wniosków z zamiarem korekty misji i celów dla przysz³ych procesów decyzyjnych.
3. Czy poni¿sze praktyki wystêpuj¹ w organizacji:
– dyskusje w gronie zarz¹dzaj¹cych i/lub pracowników dotycz¹ce
czynników, które w praktyce organizacyjnej maj¹ potencjalnie
wp³yw na osi¹ganie sukcesu przez Pañstwa organizacjê,
– przygotowanie listy czynników, które w praktyce organizacyjnej
maj¹ potencjalnie wp³yw na osi¹ganie sukcesu przez Pañstwa
organizacjê,
– porównanie listy czynników, które w praktyce organizacyjnej maj¹ potencjalnie wp³yw na osi¹ganie sukcesu przez Pañstwa organizacjê, z czynnikami sukcesu innych oœrodków pomocy spo³ecznej,
– systematyczna ocena kondycji danego czynnika, który ma potencjalnie wp³yw na osi¹ganie sukcesu przez Pañstwa organizacjê.
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Analiza wyników badañ (tablica 2) wskazuje, ¿e istnieje zale¿noœæ
pomiêdzy poziomem wykorzystania kluczowych czynników sukcesu
w zarz¹dzaniu strategicznym a obiektywn¹ miar¹ sukcesu dotycz¹c¹ innowacyjnoœci organizacji i wynosi ona 0,39. Pozosta³e zale¿noœci nale¿y
uznaæ jako s³abe.
Tablica 2. Wartoœci wspó³czynników korelacji Pearsona pomiêdzy miarami
sukcesu a poziomem wykorzystania kluczowych czynników sukcesu
w zarz¹dzaniu strategicznym organizacj¹
Poziom wykorzystania
kluczowych czynników
sukcesu w zarz¹dzaniu
strategicznym
organizacj¹

Miary sukcesu

Subiektywne miary sukcesu:
–0,18

• poziom poprawy dobrobytu/jakoœci ¿ycia klienta
• poziom jakoœci œwiadczonych us³ug
• poziom wykonania zadañ okreœlonych
w ustawie o pomocy spo³ecznej
Obiektywne miary sukcesu:

0,39

• iloœæ innowacyjnych rozwi¹zañ wdro¿onych
w organizacjê

0,16

• przeciêtna wysokoœæ wyp³acanego zasi³ku
sta³ego w relacji do jego maksymalnego
wymiaru

0,13

• liczba wizyt w œrodowiskach objêtych pomoc¹
w ci¹gu roku w relacji do liczby œrodowisk
korzystaj¹cych w danym roku z pomocy OPS

0,00

• liczba klientów OPS w relacji do liczby
pracowników socjalnych OPS

ród³o: Opracowanie w³asne.

Warto podkreœliæ istotnoœæ wskaŸnika sukcesu dotycz¹cego innowacyjnoœci. Innowacje w zasadach zarz¹dzania obejmuj¹ wdra¿anie nowego
porz¹dku i nowych procedur zarz¹dzania prac¹, przyk³adowo wprowadzenie zasad organizacyjnego uczenia siê i dzielenia siê wiedz¹ w organizacji, ustalenie nowych procedur zwi¹zanych z rozwojem pracowników,
wdro¿enie nowych koncepcji zarz¹dzania, w szczególnoœci zarz¹dzania
opartego na wynikach, zarz¹dzania projektami, benchmarkingu, zarz¹-
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dzania jakoœci¹ oraz zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e innowacyjnoœæ w oœrodkach pomocy spo³ecznej staje siê fundamentem ich rozwoju.
Szczególnym wk³adem niniejszego artyku³u w rozwój nauk o zarz¹dzaniu jest dokonanie analizy obecnego wykorzystania instrumentarium zarz¹dzania strategicznego w organizacjach pomocy spo³ecznej. Po
pierwsze, jest to wa¿ne z punktu widzenia mo¿liwoœci zaplanowania
i wdro¿enia racjonalnej strategii dzia³ania, a po drugie – z punktu widzenia oceny w sposób rzeczowy w³asnych zasobów. Istotne jest wiêc
podkreœlenie koniecznoœci posiadania wiedzy na temat okreœlenia misji
i wizji organizacji, sformu³owania celów jej dzia³ania, budowania strategii
opartych na kluczowych czynnikach sukcesu, opracowania wariantów
strategii organizacji, sporz¹dzenia programu implementacji tej strategii –
w tym budowy w³aœciwego systemu motywacji, czy te¿ ustalenia systemu
oceny strategii, wyci¹gania wniosków z zamiarem korekty misji i celów
dla przysz³ych procesów decyzyjnych. Analiza literatury przedmiotu
wskazuje bowiem na brak wiedzy w tym zakresie.

Zakoñczenie
Osi¹gniêcie sukcesu jest fundamentalnym celem podejmowanych
dzia³añ w zarz¹dzaniu ka¿d¹ organizacj¹ [Ring, Perry, 1985]. Analiza
literatury wskazuje, i¿ koncepcja kluczowych czynników sukcesu zaczê³a
nabieraæ szczególnego znaczenia dla wspó³czesnych organizacji, które
dzia³aj¹ w stale zmieniaj¹cym siê otoczeniu oraz musz¹ sprostaæ wielu
z³o¿onym wymaganiom. W zwi¹zku z tym konieczne jest ich ci¹g³e przystosowywanie siê do zmian. Obecna rzeczywistoœæ, wyra¿aj¹ca siê równie¿ urynkowieniem wielu us³ug typowych dla sektora publicznego,
oznacza nowy sposób dzia³ania dla zarz¹dzaj¹cych organizacjami, które
œwiadcz¹ us³ugi u¿ytecznoœci publicznej. Nale¿y wiêc pamiêtaæ, i¿ organizacje funkcjonuj¹ dziœ w œwiecie, który nie ma sta³ych regu³, uniwersalnego stylu zarz¹dzania, a co siê z tym wi¹¿e – nie ma równie¿ recepty na
sukces [Skrzypek, 2007].
Skutecznie zarz¹dzaj¹cy organizacjami publicznymi powinni posiadaæ kompetencje w zakresie zarz¹dzania strategicznego, aby skoncentrowaæ ca³¹ uwagê i wysi³ki na w³aœciwych priorytetach, zapewniæ bazê stanowi¹c¹ wskazówki do podejmowania decyzji i dzia³añ oraz aby nadaæ
organizacji odnowiony lub ca³kiem nowy sens egzystencji [Nutt, 2006,
s. 289].
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Streszczenie
Artyku³ jest prób¹ odpowiedzi na pytanie o rolê kluczowych czynników
sukcesu w zarz¹dzaniu strategicznym oœrodkami pomocy spo³ecznej w Polsce.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e identyfikacja, a nastêpnie wykorzystanie kluczowych
czynników sukcesu w zarz¹dzaniu strategicznym oœrodkami pomocy spo³ecznej
wp³ywa na osi¹gniêcie przez nich sukcesu. Jest to istotne z punktu widzenia
obecnej rzeczywistoœci, wyra¿aj¹cej siê urynkowieniem wielu us³ug typowych
dla sektora publicznego, co oznacza nowy sposób dzia³ania dla zarz¹dzaj¹cych
organizacjami, które œwiadcz¹ us³ugi u¿ytecznoœci publicznej. Znaczenie efektywnej realizacji us³ug spo³ecznych dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego pañstw
jest podkreœlane w dokumentach Unii Europejskiej, a szczególnie w zasadach stanowi¹cych Politykê Spójnoœci na lata 2014–2020 oraz w Rezolucji Parlamentu
Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przysz³oœci us³ug socjalnych. St¹d
te¿ zarówno w refleksji teoretycznej, jak i praktycznej poszukuje siê instrumentów zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ dzia³añ organizacji operuj¹cych w tym systemie. Wyniki przeprowadzonych badañ zape³niaj¹ lukê badawcz¹ w tym obszarze.

S³owa kluczowe
czynniki sukcesu organizacji, sukces organizacji, zarz¹dzanie strategiczne, organizacja publiczna, oœrodki pomocy spo³ecznej
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Use of critical success factors in the process of strategic management
in the social aid organisations in Poland – results of empirical research
(Summary)
The article is an attempt to answer the question about the role of the critical
success factors in the strategic management of social aid organisations in Poland.
The results indicate that identifying and then using critical success factors in the
strategic management of social aid organisations affect the achievement of their
success. This is important from the point of view of the present reality, expressing
the marketization of many services of a public sector represents a new mode of action for managing organizations that provide public services. The importance of
effective implementation of social services for the socio-economic development
countries are highlighted in the documents of the European Union, and especially
in the principles of which Cohesion Policy for 2014–2020 and the Resolution of the
European Parliament on 5 July 2011. On the future of social services. Hence, both
in theoretical reflection and practical sought instruments to increase the efficiency
of organizations operating in this system. The results of the study fill the gap research in this area.
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