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W pracy nad niniejszą publikacją  
towarzyszyło nam przeświadczenie  
o konieczności stworzenia pozycji, która  
z jednej strony zobrazuje podstawowe 
bariery rozwojowe młodych organizacji 
pozarządowych w Polsce, z drugiej 
natomiast będzie pomocna nowym  
aktorom trzeciego sektora. W tym celu 
w strukturze publikacji wyodrębniliśmy 
dwie części:
 

Część A – wprowadzenie do publikacji 

Zawiera informacje o projekcie - jego 
charakterystykę, cele oraz opis uczest- 
ników instytucjonalnych projektu. 
Mamy nadzieję, że posłuży jako in-
spiracja do przygotowania własnego  
mechanizmu projektowego oraz 
jako praktyczny przykład działań 
poprzedzających powstanie publikacji.

Część B – Raport o sytuacji młodych 
organizacji pozarządowych w Polsce

Zawiera wskazówki praktycznego zasto- 
sowania raportu oraz sposób jego ewen-
tualnego wykorzystania w działalności 
organizacji, a także właściwą treść ra-
portu. 
 
 
 

Raport adresowany jest do wszyst-
kich osób i instytucji zainteresowanych 
kondycją sektora NGO. Jest to prezen-
tacja wyników badań przeprowadzo-
nych w ramach projektu „Marketing 
dla pozarządowych organizacji 
kulturalnych” realizowanego przez 
Europejską Fundację Kultury Miejskiej 
przy wsparciu udzielonym przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofi-
nansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz Rze-
czypospolitej Polskiej, w ramach Fun-
duszu dla Organizacji Pozarządowych. 

Sposób prezentowania wyników został 
wyznaczony zastosowaną w badani-
ach metodologią, przez co ukazano  
rezultaty:
a) badań jakościowych (fokusowych) 
oraz 
b) rezultaty badań ilościowych (kwes-
tionariuszowych).

Zapraszamy do korzystania z wyników 
badań i w razie uwag prosimy o 
kontakt pod adresem e-mailowym  
Fundacji: efkm@efkm.eu

ZARYS RAPORTU

PROJEKT
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CELE PROJEKTU

Celami projektu było przedstawienie as-
pektów działalności non-profit w obsza-
rze kultury, jako podlegających prawom 
rynkowym, podwyższenie kwalifikacji 
zawodowych członków Europejskiej 
Fundacji Kultury Miejskiej oraz przed-
stawicieli organizacji o podobnym cha-
rakterze, stworzenie Raportu o sytuacji 
młodych organizacji pozarządowych 
w Polsce identyfikującego status i pot-
rzeby organizacji pozarządowych, 
pomoc w zdobyciu podstawowego 
know - how potrzebnego przy starcie 
na rynku organizacji pozarządowych,  
stworzenie platformy komunikacyjnej 
dla młodych organizacji non – profit.
 
Opracowanie raportu ma umożliwić 
pogłębienie wiedzy na temat młodych 
organizacji pozarządowych a dzięki 
temu zwiększyć efektywność działań 
podejmowanych na ich rzecz. 

Był to pierwszy tego typu projekt reali- 
zowany przez Fundację, dzięki czemu 
osiągnięty został dodatkowy cel: zespół 
sprawdził się w nowych warunkach,  
oraz pogłębił wiedzę o wewnętrznych 
procesach związanych z pracą w orga-
nizacji non-profit. Wartością dodaną 
okazały się kontakty, które Fundacja 
nawiązała z przedstawicielami innych 
młodych organizacji działających w ob- 
szarze kultury. 

PROJEKT

Ogólnopolski projekt „Marketing 
dla pozarządowych organizacji kul-
turalnych” realizowany od marca do 
listopada 2008 roku, skierowany był 
do przedstawicieli najmłodszych or-
ganizacji pozarządowych. W ramach 
projektu wyodrębniono trzy zadania, 
realizowane w następujących po sobie 
przedziałach czasowych:

a) 3-dniowe szkolenie z marketin-
gu kultury - adresowane do przedsta-
wicieli 16 organizacji pozarządowych, 
reprezentujących poszczególne woje-
wództwa i spełniających następujące 
kryteria: podejmujących problematykę 
kultury oraz działających nie dłużej niż 
rok przed dniem rozpoczęcia projektu. 
Tematyka szkoleń dotyczyła m.in.: ana-
lizy potrzeb i istotnych we współczesnym 
otoczeniu rynkowym zagadnień 
marketingu organizacji non-profit 
działających w obszarze kultury, bran-
dingu, promocji organizacji (corporate 
ID, rozpoznawalności, kształtowania 
wizerunku, działań public relations) 
oraz umiejętności prezentacji.

b) Forum Młodych Organizacji  
- stworzenie ogólnopolskiej platformy 
komunikacji - oddolna inicjatywa or-
ganizacji pozarządowych, celem której 
jest wzajemna pomoc, wsparcie, dystry-
bucja wiedzy pomiędzy najmłodszymi 
przedstawicielami trzeciego sekto-

ra. Założeniem Forum jest aktywny 
udział przedstawicieli poszczególnych 
NGO’s, zgłaszających swoje potrze-
by, pytania, opinie, wskazówki. Forum 
jest także miejscem na znalezienie 
partnera do projektu, podzielenie się 
doświadczeniem, promocję własnej 
organizacji, zamieszczenie informacji 
o aktualnie realizowanych projektach 
czy sposobem na udział w szkole-
niach organizowanych przez innych 
uczestników. Forum jest sposobem na 
zwiększenie efektywności pozyskiwaniu 
środków i podniesienie skuteczności 
działań uczestników. Ponadto może 
stać się przyczynkiem do zbudowania 
wspólnoty, trwałych relacji i współpracy 
między organizacjami.
Forum znajduje się tu: www.forumngo.pl

c) Raport o sytuacji młodych orga-
nizacji pozarządowych w Polsce 
- Wśród członków instytucji biorących 
udział w projekcie przeprowadzono 
badania na temat problemów i potrzeb 
szkoleniowych. Na ich podstawie opra-
cowano niniejszy “Raport o sytuacji 
młodych organizacji pozarządowych 
w Polsce”, który może okazać się po-
mocny do celowego aplikowania  
o fundusze (szczególnie z Unii Europej-
skiej). Na jego podstawie możliwy 
będzie np. dokładny dobór szkoleń dla 
sektora pozarządowego zajmującego 
się kulturą.

CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTU
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UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt „Marketing dla poza-
rządowych organizacji kultural-
nych” zrealizowany został przy wsparciu 
udzielonym przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię poprzez dofinansowanie ze 
środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarc-
zego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach Funduszu dla Orga-
nizacji Pozarządowych (FOP).

FOP przeznaczony jest dla organizacji 
pozarządowych i przyczynia się do re-
alizacji przedsięwzięć o charakterze 
niedochodowym, prowadzących do 
zmniejszania różnic ekonomicznych  
i społecznych w obrębie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.

Niniejszy projekt przeprowadzono  
w ramach komponentu Demokracja  
i społeczeństwo obywatelskie. Dzia-
łania realizowane w ramach wska-
zanego  komponentu mają na celu 
propagowanie poszanowania rządów 
prawa i rozwoju postaw obywatels-
kich, upowszechnianie wiedzy na temat 
praw i obowiązków obywateli, oraz 
równouprawnienia płci. Wspierane są 
też działania promujące włączanie się 
organizacji pozarządowych i obywateli  
w życie publiczne, w tym ich zaan-
gażowanie w społeczną kontrolę in-
stytucji publicznych szczebla lokal- 
nego i centralnego, oraz działania 
mające na celu wzmacnianie orga-
nizacji pozarządowych, które mają za-
sadniczy wpływ na jakość demokracji  
i przestrzegania praw człowieka.

Więcej na stronie www.funduszngo.pl

EFKM powstała by wspierać roz-
wój świadomości kulturalnej obywa-
teli Polski i innych krajów UE oraz 
popularyzować sztukę i kulturę w moż-
liwie szerokim zakresie. Misją Fundacji 
jest rozwój świadomości społecznej 
poprzez animację i wspieranie działań 
kulturalnych. Głównym obszarem dzia-
łania jest przestrzeń publiczna, będąca 
źródłem i wyrazicielem oddolnych inic-
jatyw społecznych.

Swoje cele EFKM realizuje m.in. 
poprzez integrację środowiska artys-
tów, edukację, wychowanie artystyczne 
i kulturalne, animowanie i rozwijan-
ie wspólnot lokalnych, a także pro-
mowanie kultury przedsiębiorczości. 

Fundacja realizuje swoje cele w zakre-
sie następujących programów:

a) Wspieranie Twórczości Niezależnej
b) Piękne Miasto
c) Środowisko Kulturalne
d) Digital Culture

Programy obejmują projekty dotyczące 
sztuki niezależnej, pracy z młodzieżą, 
tworzenia środowisk rozwoju dla 
inicjatyw obywatelskich, a także 
wspierające kulturę cyfrową oraz 
kulturę przedsiębiorczości. Pracownicy 
Fundacji mówią:
“Wierzymy, że dzięki działaniom na tych 
polach można stymulować więzi między 
osobami i grupami zaangażowanymi 
w powyższych dziedzinach, a dzięki 
temu rozwijać świadomość społeczną  
i kształtować postawy obywatelskie.”

Więcej na stronie www.efkm.eu
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PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE RAPORTU

Najmłodsze organizacje pozarządowe, 
które stanowią przedmiot prezen-
towanego badania mogą na szereg 
sposobów wykorzystać informacje 
zawarte w Raporcie, sprawiając, że 
dane umieszczone w publikacji  zostaną 
zastosowane w praktycznej działalności 
młodego NGO.

Informacje zawarte w Raporcie roz-
poznają specyfikę środowiska, w jakim 
młoda organizacja funkcjonuje. Tym 
samym dane Raportu mogą umożliwić 
przewidywanie przeszkód, z jakimi 
przyjdzie się zmierzyć młodemu NGO. 
Co więcej – przyswojenie informacji 
o barierach rozwojowych – może 
przyczynić się do zminimalizowania 
czynników zewnętrznych zaburzających 
funkcjonowanie organizacji. 

Zapoznanie się z zidentyfikowanymi  
(w części jakościowej) strategiami  
działań podmiotów dystrybuujących 
środki finansowe może zwiększyć 
efektywność w ubieganiu o dofinan- 
sowanie (głównie poprzez umie-
jętne przygotowanie wniosku, odpo- 
wiadającego konkretnej strategii 
dotowania działalności trzeciego 
sektora).

Praktyczne wykorzystanie przedsta-
wionego Raportu przejawić się może  
m.in. poprzez odwołanie się do wybra-
nych danych, jako argumentów na rzecz 
udzielenia wsparcia proponowanym 
projektom czy działaniom.

W końcu wiadomości zawarte w pu- 
blikacji mogą posłużyć jako na-
rzędzie (auto)diagnozy organizacji 
pozarządowej – na ile jest ona 
rozwinięta, dojrzalsza (tj. wolna od 
bolączek młodego NGO), a na ile 
jest ona uwikłana w istotne bariery 
blokujące rozwój i zmniejszające 
efektywność działań.  Zastosowanie 
wiedzy o barierach może pozwolić na 
identyfikacje kluczowych problemów 
organizacji co w dalszej konsekwencji 
może przyczynić się do wdrożenia 
kroków zaradczych.     

JAK KORZYSTAĆ Z RAPORTU?
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Przedmiotem badań przeds-
tawionych w raporcie były młode 
organizacje pozarządowe – czyli 
działające nie dłużej niż trzy lata. Okres 
trzech pierwszych lat funkcjonowania, 
wyznaczający „młodość” organizacji, 
przyjmowany jest, jako okres przejścia 
organizacji z fazy początkującej do 
względnie stabilnej. Wskazany przedział 
czasowy przyjęty został na podstawie 
opracowań, wykazujących, że najwięcej 
organizacji rozpada się w ciągu trzech 
pierwszych lat działalności2. 

Według danych Klon/Jawor 
z Raportu z badania w 2007 roku. 
Podstawowe fakty o organizacjach 
pozarządowych więcej niż co trzecia 
organizacja pozarządowa w Polsce 
działa krócej niż 4 lata, co roku zaś 
rejestrowanych jest około 3 tysięcy no-
wych stowarzyszeń i około 650 fundacji3. 
Wysoki wskaźnik powstawania nowych 
organizacji nie oznacza jednak stałego 

rozrostu sektora (67 343 liczebność 
sektora według danych Klon/Jawor 
za pierwszy kwartał 2008 r.), co roku 
bowiem część organizacji kończy swoją 
działalność, co – szczególnie istotne – 
nie znajduje swojego odzwierciedlenia 
w rejestrach REGON.

Na potrzeby niniejszego raportu 
stosujemy tutaj wąskie rozumienie 
pojęcia trzeci sektor, który oznacza ogół 
organizacji pozarządowych (fundacji 
i stowarzyszeń) działających aktualnie 
na terenie Polski. 

ZAŁOŻENIA I HISTORIA BADAŃ

Podstawowym założeniem, 
jakie przyjęto na potrzeby procesu 
badawczego, było stwierdzenie, że: 
młode organizacje pozarządowe 
cechuje szczególna sytuacja na mapie 
trzeciego sektora. Problem stażu 
organizacji znacząco wpływa na całość 

2 Por. m.in.: M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, 
Raport z badania w 2007 roku, Klon/Jawor, http://civicpedia.ngo.pl/x/328111
3 M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania 
w 2007 roku, Klon/Jawor, http://civicpedia.ngo.pl/x/328111; zob. też: M. Gumkowska, J. Herbst, 
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania w 2006 roku, Klon/Jawor. Inne 
dane na temat liczebności trzeciego sektora w Polsce dostarcza Krajowy Rejestr Sądowy (72 522 - 
całkowita liczba zarejestrowanych podmiotów), a jeszcze inne zasoby krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego (129 220). „Różnice 
te mogą być efektem stosowania odmiennej nomenklatury form prawnych podlegających wpisowi 
do każdego z rejestrów, wynikającą z tego klasyfikacją podmiotów sektora pozarządowego, jak 
również różnicą w zastosowaniu systemów informatycznych rejestrujących informacje” (A. E. Strzała, 
Charakterystyka trzeciego sektora w Polsce w 2007 roku, http://pozytek.gov.pl/Badania,i,analizy,-
,aktualnosci,1058.html, data pobrania: 21.XI.2008)

RAPORT

WSTĘP 

Niniejszy raport został sporzą-
dzony w ramach projektu „Marketing 
dla pozarządowych organizacji 
kulturalnych” realizowanego przez 
Europejską Fundację Kultury Miejskiej 
przy wsparciu udzielonym przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
poprzez dofinansowanie ze środ-
ków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych (kompo-
nent „Demokracja i społeczeństwo 
obywatelskie”).

Celem Raportu jest diagnoza 
aktualnej sytuacji młodych organizacji 
pozarządowych w Polsce oraz 
dostarczenie wiedzy niezbędnej dla 
wdrożenia działań zmierzających do 
poprawy ogólnej sytuacji sektora 
NGO (a także zwiększenia dostępności 

usług społecznych dla obywateli 
oraz wzmocnienia innowacyjności, 
kreatywności i dynamiki rozwoju NGO 
w Polsce). 

OPERACJONALIZACJA 
PODSTAWOWYCH POJĘĆ

Pod pojęciem organizacja 
pozarządowa na potrzeby niniejszego 
Raportu rozumiemy „specyficzne, 
współczesne formy samoorganizacji 
społecznej, struktury integrujące 
grupy obywateli, charakteryzujące 
się względnie dojrzałą tożsamością 
społeczną, określonym stopniem 
zorganizowania, oddolnością inicjaty-
wy (prywatnością), dobrowolnością 
uczestnictwa, niezależnością, nie-
komercyjnością, a także – na ogół – 
dużym udziałem wolontariatu i istotną 
rolą w kształtowaniu postaw ludzkich 
(zarówno działających w organizacjach, 
jak i posiadających jakikolwiek z nimi 
kontakt)”1. 

RAPORT O SYTUACJI MŁODYCH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2008

1 P. Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce: grupy interesu czy pożytku publicznego, 
IFiS Pan, 2006, s. 17.
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RAPORT

które spośród barier rozwoju trzeciego 
sektora dotyczą młodych organizacji 
pozarządowych i na próbie spojrzenia 
na nie, tak jak widzą je badani. Etap 
drugi koncentrował się na diagnozie 
stopnia ich natężenia, dotkliwości  
i zasięgu. 

Badanie miało charakter 
diagnostyczny, przekrojowy (uwzględ-
niało zastaną sytuację rzeczywistości 
badanej) i monograficzny (objęło 
wyselekcjonowane środowisko, na 
które składały się młode organizacje 
pozarządowe), łącząc – co zaznaczono 
powyżej – typ badań jakościowych  
i ilościowych. 

Identyfikacja

Etap pierwszy badań miał na 
celu identyfikację głównych barier,  
z którymi spotykają się młode organi-
zacje pozarządowe. Wychodząc z za-
łożenia, iż sytuacja młodych organizacji 
pozarządowych charakteryzuje się 
specyficznymi problemami i szczególny-
mi potrzebami, wyróżniliśmy je z ma-
py trzeciego sektora, jako osobną 
kategorię. Aby uniknąć tworzenia 
apriorycznych presupozycji na temat 

rzeczywistości będącej udziałem 
młodych NGO w Polsce, zastosowa-
liśmy metodę zogniskowanego wywia-
du grupowego, którego tematem były 
bariery i problemy młodych organizacji 
pozarządowych, spełniającą rolę ba-
dania wstępnego, rozpoznawczego, 
dostarczającego informacji na temat 
tego, jakiego typu problemy dotyczą 
interesującej nas kategorii organizacji 
oraz sposobu ich postrzegania przez 
badanych. Na tym etapie nie stawiano 
żadnych hipotez, a poszukiwano raczej 
zbioru zmiennych wartych analizy na 
kolejnym etapie. W tym sensie wnioski 
z wywiadu posłużyły między innymi do 
zbudowania narzędzia do badania son-
dażowego – kwestionariusza ankiety6. 

Główne pytania badawcze, 
które zostały postawione na tym etapie 
brzmiały:

a) które spośród barier rozwoju 
organizacji pozarządowych 
w Polsce dotyczą młodych 
organizacji?;

b) jak osoby zaangażowane w pra- 
cę młodych organizacji poza-
rządowych postrzegają sytuację 

przedstawia W. Okrasa, Sektor trzeci jako przedmiot badań statystyki publicznej: Wybrane problemy, 
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Sektor_trzeci_ jako_przedmiot_badan_statystyki_
publicznej.pdf (data pobrania: XI.2008).
6 Por. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz i inn., Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 318 – 320.

funkcjonowania, zarówno w wymiarze 
wewnętrznym (samoorganizacji, 
zarządzania, efektywności) jak i zewnęt-
rznym (relacji i odniesień do innych 
organizacji oraz szeroko rozumianego 
środowiska społecznego). Przyjęcie 
takiego punktu wyjścia, wynikało z ob-
serwacji (jeszcze niesystematycznej) 
rozwoju nowopowstałych organizacji 
pozarządowych4.

Na podstawie przyjętej hipotezy 
zdecydowano się na niestandardową  
i złożoną formułę badań, których celem 
było odzwierciedlenie i poznawcze 
uporządkowanie rzeczywistości, wa-
runkującej funkcjonowanie trzeciego 
sektora w Polsce. Tym samym 
badania i powstały na ich podstawie 
raport, ma pomóc zdynamizować 
możliwości rozwojowe młodych 
organizacji poprzez zidentyfikowanie 
zasadniczych barier w funkcjonowaniu 
jednostek. W dalszej perspektywie 
publikacja raportu przyczynić ma się 
do wzmocnienia sytuacji młodych 

organizacji pozarządowych przede 
wszystkim poprzez osiągnięcie przez nie 
większego stopnia samoświadomości. 

Dziękujemy wszystkim przeds-
tawicielom młodych organizacji, któ-
rzy poprzez aktywne uczestnictwo 
w badaniach współtworzyli projekt. 
Gwarantując naszym respondentom 
poufność zapewniamy, że wdzięczność 
w stosunku do nich jest ogromna. 

METODOLOGIA 

Badanie realizowano w dwóch 
etapach. W pierwszym etapie zas-
tosowano metodologię badań 
jakościowych, natomiast w drugim 
– ilościowych. Zastosowanie obu 
metodologii, traktowanych czasami 
w naukach społecznych jako „rywa-
lizujących” pozwoliło doprowadzić do 
przezwyciężenia ograniczeń każdej  
z tych metodologii oraz uzyskać dane 
wzajemnie się uzupełniające5. Etap 
pierwszy koncentrował się na wskazaniu, 

4 Za przykład posłużyć może Europejska Fundacja Kultury Miejskiej (pomysłodawca badań), która 
została zarejestrowana w styczniu 2007 roku. Osoby zaangażowane w pracę EFKM przez wiele 
lat zdobywały doświadczenie organizacyjne i społecznikowskie w różnego rodzaju inicjatywach 
i projektach (także komercyjnych), jednak powstanie nowej struktury związało się ze znaczącym 
wzrostem liczby wyzwań i odpowiedzialności wynikających ze specyfiki sektora pozarządowego. 
Stąd, realizowany projekt badawczy, stanowił dla EFKM (i innych organizacji zaangażowanych  
w projekt „Marketing dla pozarządowych organizacji kulturalnych”) próbę skonfrontowania ich 
własnej sytuacji z obrazem trzeciego sektora, wytworzonym przez wszystkie organizacje biorące 
udział w badaniach.
5 Obszerną analizę problemów metodologicznych związanych z badaniem trzeciego sektora 



24 25

RAPORT

zaangażowanych w pracę organizacji. 
Postawiliśmy też pytania dotyczące 
jakości środowiska pracy w mło-
dej organizacji pozarządowej oraz 
nastawienie na indywidualny rozwój 
kompetencji pracowniczych poprzez 
szkolenia. 

Intencją w zastosowaniu tak 
zbudowanego kwestionariusza ankiety 
było poznanie stopnia natężenia, 
dotkliwości i zasięgu barier oraz 
wskazanie, które z nich są możliwe do 
wyeliminowania poprzez oddziaływa-
nie szkoleniowe. 

Istotnym zabiegiem w opraco-
wywaniu kwestionariusza ankiety 
było zastosowanie pojęcia „luki 
kompetencyjnej”. Luka kompetencyjna 
w przedsiębiorstwach typu komer-
cyjnego jest użytecznym konstruktem 
do opisywania różnicy pomiędzy 
wymaganym na danym stanowisku 
poziomem kompetencji, a poziomem, 
na którym dany pracownik ma 
aktualnie przyswojoną kompetencję. 
W zastosowanym podejściu zmody-
fikowaliśmy pojęcie luki kompetencyjnej 
do specjalnych warunków, jakie 
odróżniają funkcjonowanie organizacji 
pozarządowej od organizacji 
komercyjnej. Podstawową różnicą jest 
ogromne zróżnicowanie i płynność 

procesów przebiegających w organizacji 
pozarządowej w odróżnieniu od 
firmy, gdzie obserwuje się wysoki 
poziom ich standaryzacji i formalizacji. 
Określenie stanu pożądanego w przy- 
padku młodego NGO jest praktycznie 
bardzo trudne: kadra młodych orga-
nizacji pozarządowych bardzo rzadko 
jest stała, pracownicy zazwyczaj nie 
posiadają wyraźnie przypisanych 
odpowiedzialności, role przenikają 
się i wzajemnie uzupełniają, a co 
najważniejsze, braki niektórych 
kompetencji często nadrabiane są 
poprzez kreatywne i niestandardowe 
zachowania. 

Zjawisko to, samo w sobie 
zasługuje na osobne zbadanie, i wy-
daje się, że najbardziej odpowiednim 
rodzajem badań byłyby tu badania 
jakościowe. Zdecydowano się jednak 
na włączenie tego tematu w obręb 
badań, aby wykazać, że problem kadr 
i potrzeb szkoleniowych w organizacji 
pozarządowej jest bardzo istotny i zas- 
ługuje na dogłębne poznanie 
– podobnie jak dąży się do tego  
w przypadku firm – ze względu na jego 
ogromne znaczenie dla rozwoju sektora 
społecznego jako całości. 

 

tych organizacji na tle trzeciego 
sektora jako całości?

c) czy istnieją bariery szczególne 
i specyficzne tylko dla młodych 
organizacji pozarządowych,  
a jeśli tak, to czego dotyczą?

Diagnoza

W drugim etapie badań 
realizowanych z zastosowaniem 
kwestionariusza ankiety dążono do 
poznania odpowiedzi na pytania  
o rangę, zakres i głębokość problemów 
specyficznych dla młodych organizacji 
trzeciego sektora. Posłużono się 
kwestionariuszem ankiety liczącym 
44 pytania. Wśród nich dwa pytania 
miały charakter otwartych, pozostałe 
były pytaniami zamkniętymi (wyboru). 
Pytania ankiety zostały podzielone na 
trzy części. W części pierwszej zbierano 
informacje dotyczące organizacji (m.in.: 
statusu prawnego, obszaru działalności, 
źródeł finansowania itp.). W części 
drugiej starano się uzyskać informacje 
dotyczące barier działalności jednost-
ki pogrupowanych w następujące 
kategorie: 

a) bariery otoczenia zewnętrznego 
(otoczenia społecznego, 
administracyjnego, prawnego, 
lokalnych zasobów ludzkich),

b) bariery środowiska 
wewnętrznego (jakość zasobów 
ludzkich w tym kompetencje, 
ilość zasobów ludzkich, za-
rządzanie, organizacja pracy 
i gospodarowanie, ukierunko-
wanie na rozwój), 

c) bariery zasobów materialnych 
(warunki lokalowe, finansowe, 
sprzętowe), 

d) bariery promocji i wymiany 
informacji (komunikacji, dostępu, 
zasobów ludzkich),

e) bariery związane z konku-
rencyjnością młodych NGO 
w stosunku do NGO z długim 
stażem i doświadczeniem 
(rywalizacja, współpraca, 
efektywność i skuteczność), 

f) bariery związane z pozyskiwa-
niem środków, pracowników, 
wolontariuszy oraz bariery 
związane z rozwojem kariery 
pracowników i wolontariuszy 
młodych organizacji. 

W części trzeciej dążyliśmy do 
pozyskania informacji na temat tego, 
jakim środowiskiem pracy są młode 
NGO. Staraliśmy się zdiagnozować 
przekrój zatrudnienia w młodym 
trzecim sektorze oraz kompetencji osób 
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POZARZĄDOWY WYŚCIG, CZYLI 
APLIKOWANIE O FUNDUSZE

Młode organizacje muszą 
zmierzyć się z „barierami wejścia” na 
„rynek” organizacji pozarządowych, 
który stale się zmienia i rozrasta. 
Wśród tych barier wielkie znaczenie 
ma problem konkurowania z innymi 
podmiotami o środki finansowe, 
zwłaszcza pochodzące ze źródeł 
publicznych. Młoda organizacja jest 
zmuszona do ustosunkowania się do 
strategii dwóch graczy – pierwszym są 
podmioty publiczne, głównie lokalne 
samorządy: decyzyjne i dysponujące 
środkami; drugim – inne organizacje 
pozarządowe konkurujące między 
sobą. Przedstawiciele młodych 
organizacji podkreślają, że sukces  
w konkursach i przetargach nie zależy 
tylko od ich własnych kompetencji  
i doświadczenia. Jest to aspekt ważny, 

ale nie jedyny, który przesądza o tym, 
która z aplikujących organizacji otrzyma 
środki. Podstawowym problemem są 
sposoby dystrybucji środków przyjęte 
w wewnętrznych regulacjach na mocy 
najczęściej arbitralnych decyzji samo-
rządów. 

Wypowiedzi respondentów 
pozwalają sformułować wniosek, że 
istnieją strategie podziału środków, któ-
re można określić jako defaworyzujące  
i ograniczające dostępność funduszy 
dla młodych NGO. 

1. Strategia „więcej, po mniej”: 
w tej strategii fundusz dzielony jest na 
mniejsze kwoty, tak, aby możliwe stało 
się wsparcie większej liczby organizacji. 
Wymogiem dodatkowym, który mo-
że się tu pojawić, jest konieczność 
wniesienia większego wkładu własnego. 
Respondenci zwracali uwagę na to, 

CZĘŚĆ A

ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY7

7 Cytowane wypowiedzi uczestników fokusu zachowują cechy wypowiedzi języka mówionego, nie 
dokonywano poprawek ani redakcji transkrypcji. Nawiasy klamrowe {} oznaczają wprowadzane 
praz autora raportu dopowiedzenia, które umożliwiają czytelnikowi zrozumienie wypowiedzi, wyjętej 
z kontekstu całej rozmowy. Wielokropek w nawiasie zwykłym (…) oznacza skrót w cytowanej 
wypowiedzi. Znak X w nawiasie klamrowym {X} oznacza, że w tym miejscu wypowiedzi padły 
nazwy własne lub inne informacje, mogące zidentyfikować respondenta lub element rzeczywistości,  
o którym opowiada. 

CZĘŚĆ I - ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY

Z braku możliwości prze-
prowadzenia na ten temat szerokich 
badań typu jakościowego, pytania 
ankiety skonstruowano w taki 
sposób, aby jak najbardziej przy-
pominały naturalne wypowiedzi  
i prowokowały do wyrażenia osobistych 
opinii respondentów. Poprosiliśmy  
o ustosunkowanie się do zamieszczo- 
nych stwierdzeń dotyczących wykony-
wanych obowiązków w jednostce 
i zaznaczenie swojej opinii na 
pięciopunktowej skali (skali Likerta).
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fundusze i zgłaszać duże projekty. 
Ponadto, względy pozamerytoryczne, 
oddziaływają w tej strategii szczególnie 
silnie. Zwraca na to uwagę jeden  
z respondentów:

„I to jest przykre, bo staracie się, czasami 
idziecie łeb w łeb, no i właśnie, my… chyba 
chodziło o to, że złożyło też {Towarzystwo 
X}, które ma biuro pod Wydziałem 
Kultury, tutaj po sąsiedzku. I jak tu młoda 
organizacja, która ma niecały rok może 
ich przebić?”

4. Strategia „liczy się pomysł”:  
w tej strategii dąży się do jednoczesnego 
spełnienia dwóch warunków: realizacji 
wartościowego merytorycznie pomysłu 
i maksymalnej aktywizacji. Środki 
przydzielane są niejako „na zachętę” 
także organizacjom o słabszym zapleczu 
i krótkim stażu, jeśli ich działalność 
oceniona zostanie jako wartościowa 
z punktu widzenia celów wdrażanego 
programu. Organizacje takie mogą 
liczyć na wsparcie już na etapie 
przygotowywania wniosku projektowe-
go oraz w trakcie realizacji zadania. 
Respondenci oceniają przykłady takiej 
współpracy z żywiołowym entuzjazmem. 
Wśród przyjaznych dla młodych NGO 
programów znajduje się przede 
wszystkim „Młodzież w działaniu”. 
Wadą tego rodzaju programów 
jest nastawienie na finansowanie 
raczej nisko i średniobudżetowych 

przedsięwzięć i dużym udziale wo-
lontariatu. Respondenci pozytywnie 
oceniają wsparcie udzielane orga-
nizacjom w ramach tego programu 
ze strony administracji koordynującej 
program, która jest gotowa posłużyć 
radą i pomocą na każdym etapie 
współpracy:

„– Czy są jakieś inne metody, czy 
są jakieś inne uwarunkowania? 
Może oni mogą tam podejść 
na przykład i zapytać czy to jest 
rzeczywiście dobrze napisane? 
Może są jakieś inne dużo prostsze 
rozwiązania?
– To rozwiązanie, o którym mówisz 
to sprawdziliśmy przy programie 
„Młodzież”, gdzie mieliśmy 
pierwszy pomysł i przesłaliśmy to 
do koordynatora, nawet nie we 
wniosku, tylko nasz pomysł, który 
mówi {koordynator} „to, to z tym 
i tak, ale to z tym nie może być… 
i tak dalej”. I to nam pokazało, 
że pisząc tam, pewnych działań 
nie możemy, mimo że były one 
uwzględnione tam w pewien 
sposób, ale musiały być one 
w innych korelacjach, żeby to 
przeszło; więc bardzo możliwe, 
że to o czym mówisz – czyli takie 
chodzenie na konsultacje…
– Program „Młodzież” w mo-
im odczuciu jest strasznie 
wiarygodnym programem.
– Jest takim przychylnym bardzo, 
ludzie chcą żebyśmy te pieniądze 
brali, wiec wykładają je i nawet 
później przy rozliczaniu czy 
wdrażaniu są pomocni. 
– Pewna naiwność jest nawet 

CZĘŚĆ I - ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY

że w takim „rozdaniu” przewagę 
mają te organizacje, które zgłaszają 
niskobudżetowe projekty i dysponują 
znacznymi środkami własnymi. 

Wzrasta liczba tych organizacji, 
to wzrasta liczba środków, 
którymi władza dysponuje. Ale 
to jest to pytanie – prawda – czy 
władza celuje w takie  {granty} 
jedno-, trzy-, pięciotysięczne i do- 
chodzi do takich sytuacji, że wolą 
dać większej ilości {organizacji} 
po o wiele mniejszym budżecie, 
pod warunkiem, że  – uwaga 
– pokrywają o wiele większe 
środki, własnymi drogami.

2. Strategia „mniej, po więcej”: 
w tej strategii fundusz dzielony jest tak, 
aby kwoty trafiające do organizacji były 
wystarczające do realizacji kosztownych, 
długich, kompleksowych projektów. 
Respondenci zauważyli, że wówczas 
donator szczególnie troszczy się o to, 
aby środki trafiły przede wszystkim  
w ręce tych organizacji, do których ma 
ugruntowane zaufanie. Pojawiło się 
zastrzeżenie, że owo zaufanie może 
pochodzić zarówno z wcześniejszej 
współpracy przy projektach z daną 
organizacją lub różnorodnych 
nieformalnych kontaktów z organizacją 
lub jej członkami. 

(…) taki trend dość naturalny 
zresztą, że kwoty od 280 tys. w gó-
rę. Dostają je – ze środków miejs-
kich –  fundacje i stowarzyszenia 

powiązane z uniwersytetem {…}, 
kombatantami, generalnie, z fu-
ndacjami filmu… Generalnie 
te duże organizacje gdzieś tam 
państwowo uwiązane, potem 
jest duża przerwa: są średniej 
wielkości pieniądze czyli od 30 do 
60, 70 tys. I tutaj dostają fundacje, 
które ja osobiście określam jako 
„wkręcone”, czyli działające od 
paru lat, natomiast zupełnie 
prywatne, i może nie tyle prywatne, 
co całkowicie nie związane z pań-
stwem, ale ze znajomościami  
w mieście, {…} a potem wchodzą 
te malutkie granciki, które mają 
rzeczywiście szanse dostać te 
organizacje, które złożą projekt.

3. Strategia „pierwszy bierze 
wszystko”: w tej strategii środki dzielone 
są do ich wyczerpania. Oznacza to, 
że organizacje sklasyfikowane w lis- 
tach rankingowych na wysokich 
pozycjach mają szansę na znaczną 
pulę i jeśli zgłoszony przez nie projekt 
nie wyczerpie budżetu przeznaczonego 
na dany cel, organizacje kolejne na 
liście mają szansę również otrzymać 
dofinansowanie. Jeżeli jednak, projekt 
sklasyfikowany w liście rankingowej 
najwyżej wyczerpie przeznaczoną 
pulę, projekty plasujące się niżej na 
liście nie mają szans na finansowanie. 
Strategia ta, z punktu widzenia młodych 
organizacji jest najbardziej niekorzystna. 
Bardzo rzadko, bowiem, mogą sobie 
one pozwolić, aby aplikować o duże 
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dodatkowe zobowiązania finansowe 
wobec komercyjnej instytucji, jaką jest 
bank. 

Optymizmowi towarzyszy 
jednak poczucie pewnego rodzaju 
„upośledzenia” w stosunku do po-
zostałych sektorów – organizacje 
pozarządowe wciąż postrzegają siebie 
jako klientów, a kontakty z sektorem 
publicznym i biznesowym nie mają 
charakteru partnerskiego. 

„– Ale słuchajcie pozyskiwanie środków 
od biznesu jest cholernie trudne. Bo się 
czujemy, że nie dość, że robimy coś za 
darmo, to jeszcze żebrzemy.
– Nie do końca, ale to tak wygląda…
– Ja to raczej z dumą do tego podchodzę.
– Powiem szczerze, jeżeli ja tak rozmawiam, 
to tak trochę na siłę przyjmuję postawę 
roszczeniową. Wy róbcie biznes, a my 
dbamy o rozwój – dawajcie kasę. To jest 
ciekawsze w ten sposób trochę. My dajemy 
wartość duchową, a wy musicie się dołożyć 
w kwestii materialnej, nie? Ok.”.

Niekiedy zdarza się, że 
przedstawicielom młodych NGO 
towarzyszy poczucie wyjątkowości, 
samodowartościwania, służenia misji. 
Umacnia to wprawdzie poczucie własnej 
wartości, ale może zamykać trzeci sektor 
w enklawie niezrozumianych przez świat 
„bojowników o lepsze, bardziej ludzkie, 
mniej konsumpcjonistyczne oblicze 
rzeczywistości”. Jest to być może jeden 

z możliwych kierunków interpretacji 
wypowiedzi przedstawicieli sektora, 
świadczący o ich dumie i wysokim 
poczuciu własnej wartości. Jednocześnie 
wskazuje to na swoiste poczucie 
upoważnienia do roszczeń w stosunku 
do przedstawicieli sektora biznesowego. 
Jest to ważnym sygnałem, że pojęcie 
„międzysektorowego partnerstwa” jest 
wciąż bardziej postulatem niż realnym 
projektem do zrealizowania. 

POCZTA PANTOFLOWA  
I KULA ŚNIEŻNA, CZYLI KADRY 

TRZECIEGO SEKTORA 

Bariery związane z doborem 
kadr do pracy w organizacji 
pozarządowej dotyczą rekrutacji 
i selekcji pracowników oraz ich 
fluktuacji. Bariery te są szczególnie 
znaczące w przypadku organizacji 
młodych. Najczęściej stosowaną 
strategią rekrutacji jest wyszukiwanie 
pracowników i wolontariuszy za 
pośrednictwem znajomych i zaufanych 
osób. Żadna z indagowanych organizacji 
nie stosowała otwartej rekrutacji 
polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń 
w mediach i wywiadów z potencjalnymi 
kandydatami. 

Taki sposób selekcji eliminuje 
konieczność weryfikowania pracownika, 
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premiowana. {śmiech}
– Bo na podstawie, jak czyta się te 
dokumenty programu „Młodzież” 
to widać, że dla nich  największym 
problemem jest to, żeby ta 
młodzież była aktywna, oni chcą 
zapobiegać takiemu marazmowi, 
i tak dalej, i zrobią wszystko żeby 
ta młodzież cokolwiek robiła.”

Z wypowiedzi respondentów 
dotyczących problemu dostępności 
środków finansowych i konkurowania  
z innymi organizacjami wyłania się ob-
raz silnej (i nie do końca fair) rywalizacji 
pomiędzy podmiotami, znacznej luki 
w zakresie wsparcia sektora przez 
administrację samorządową oraz 
specyficznej sytuacji młodych organizacji 
pozarządowych na tle sektora jako 
całości. Na podstawie wypowiedzi 
respondentów można sądzić, że staż  
i doświadczenie organizacji w większym 
stopniu przesądza o sukcesie niż 
jej rozmiar, zasięg czy kompetencje 
członków.

ŁATANIE DZIUR, CZYLI WKŁAD 
WŁASNY I SPONSORZY

Wypowiedzi respondentów 
pozwalają sformułować przypuszczenie, 
iż młode NGO byłyby skłonne sięgać 
po bardziej ryzykowne strategie 
zdobywania funduszy, gdyby miały 

taką możliwość. Uczestnicy wywiadu 
zainteresowali się warunkami pozyskania 
kredytów adresowanych do podmiotów 
trzeciego sektora, a także deklarowali 
skłonność wzięcia kredytu, gdyby 
istniały oferty banków adresowane 
do podmiotów trzeciego sektora 
uwzględniające jego specyfikę. Wiedza 
respondentów na temat kredytów jest 
jednak nieusystematyzowana i nie 
poparta żadnymi próbami osobistego 
poznania zagadnienia, na przykład 
przez kontakt z doradcą kredytowym lub 
przedstawicielem banku. Organizacje 
poprzestają na konstatacji, że aktualne 
propozycje banków są dla nich 
nieadekwatne, bardziej odpowiadają 
na potrzeby przedsiębiorców niż 
organizacji non-profit. 

„Ja nie znam szczegółów, ale to 
jest jakiś krok do przodu, bo jeśli 
dla małych przedsiębiorców coś się 
zaczyna robić. (…)bo oni dostają 
wszystkie fundusze na zasadzie 
refundacji. Więc jest to wręcz 
niezbędne. Oni {przedsiębiorcy} 
mieli zawsze z tym problem. Bo jeśli 
dla nich coś jest, jest szansa, że dla 
NGO również, może nie liczmy na 
to, że to już w tym roku”.

Otwartość na perspektywę 
kredytu świadczy o optymizmie 
młodych NGO. Uczestnicy wywiadu 
ufają swoim możliwościom w zakresie 
realizacji projektów na tyle, że podjęliby 
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stabilnego zatrudnienia doświadczonym 
pracownikom.

„Ale w wyniku lat pracy to 
stowarzyszenie wychowało sobie 
aktorów własnych. I teraz problem, 
z którym to stowarzyszenie w ogóle 
sobie nie poradziło był taki, że 
przychodzi taki moment, że sama 
radość nie wystarczy żeby zarobić 
na utrzymanie. I ci ludzie zaczęli 
odchodzić z stowarzyszenia, nawet 
nie odchodzić. Oni mieli tak mało 
czasu, że przez to te stowarzyszenie 
cierpi na brak specjalistów, aktorów, 
nauczycieli aktorstwa i tak dalej, 
bo albo ci specjaliści zajmują się 
swoimi rzeczami kabaretami, swoim 
zespołem teatralnym grają gdzieś, 
albo poszli do pracy gdzieś. No  
i tak naprawdę nie udało się, aby to 
stowarzyszenie miało pieniądze na 
zatrudnienie nawet na najniższym 
wymiarze finansowym jakichś osób; 
bo były podejmowane takie próby; 
no niestety musiały się zakończyć 
rozwiązaniem umów ze względu 
na to, że w sposób systematyczny 
stowarzyszenie nie było w stanie 
generować na to środków, mimo 
naprawdę solidnych rekomendacji 
i doświadczeń wynikających z pro-
jektów realizowanych”. 

Wartym odrębnego rozważania 
jest problem wynagradzania finan-
sowego osób zaangażowanych w dzia- 
łalność organizacji. Respondenci op-
rócz problemu zapewnienia środków 
finansowych na płace dla pracowników 
zauważyli też problem oddziaływania 

gratyfikacji finansowych na morale 
załogi. Organizacja pozarządowa 
skupia zazwyczaj osoby związane z sys- 
temem wartości tej organizacji i uzna-
jące jej cele. Osoby zaangażowane to 
często „ideowcy”, którzy energię do 
działania czerpią z realizowania swojej 
pasji społecznikowskiej i dzielenia się 
z innymi swoimi zdolnościami i umie-
jętnościami. Stanowi to dla wielu z nich 
gratyfikację samą w sobie. Jeden 
z respondentów zwrócił uwagę, że 
wprowadzenie wynagrodzeń za działania 
realizowane wcześniej woluntarystycznie 
spowodowało osłabienie entuzjazmu  
i zapału. Wydaje się, że można tłumaczyć 
opisaną przez niego sytuację tym, iż 
dodatkowy bodziec motywacyjny w pos- 
taci gratyfikacji finansowej odwrócił 
uwagę od motywacji pozafinansowych, 
opartych na satysfakcji, poczuciu 
sprawstwa, współdziałania i pomocy 
innym. Praca na rzecz organizacji stała 
się – jak każde inne zajęcie – formą 
zarobkowania, dla której dominującą 
motywacją jest wysokość wypłaty. 

„Weź pod uwagę, że im bardziej 
stowarzyszenie przestało mieć 
kasę, im bardziej chciało zarobić 
przez te spektakle {…}, tym 
mniej było energii w ludziach, 
tak naprawdę, reasumując. 
Spektakle zaczęły być po to, aby 
zarabiać pieniądze. Przestały 
być po to, po co one są. Ludzie 

CZĘŚĆ I - ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY

organizowania systemów rekrutacji, 
które mogłyby być kosztowne i cza-
sochłonne. Zakłada się natomiast, 
że można polegać na opinii osoby 
wprowadzającej, bo ona sama już  
w jakiś sposób „sprawdziła się” w dzia-
łaniach organizacji. 

„Mówię jak jest u nas: najczęściej 
odbywa się to pocztą pantoflową, 
że znajomy znajomemu mówi  
i jakoś tam próbujemy powiedzmy 
kogoś zainspirować tym, co robimy, 
żeby pozyskać pracowników,  
a nie na zasadzie – powiedzmy 
– dawania ogłoszeń, że jacyś tam 
ludzie są potrzebni. I raczej tak, 
że to z jakiegoś tam środowiska 
znajomych. I później znajomi 
znajomych wciągają do takiej 
organizacji. Może później, jeżeli 
ta organizacja się rozrasta działa 
to na innej zasadzie. A z początku 
działa to na zasadzie takiej 
kuli śniegowej – gdzie znajomi 
znajomych przychodzą, albo  
z czyjegoś polecenie przychodzą”.

Granica pomiędzy wolontaria-
tem a pracą odpłatną jest w przypadku 
organizacji pozarządowych dość 
płynna. Zdarza się, że wolontariusze lub 
stażyści mają szansę na podjęcie zadań 
w ramach umów cywilnoprawnych lub  
o pracę, ale też często jest tak, że etatowi 
pracownicy wykonują znacznie więcej 
zadań, niż wynika to z ich angażu. Obok 
niewątpliwych zalet, taka elastyczność 
niesie szereg zagrożeń.

Wśród zalet respondenci 
wymieniają: obniżenie kosztów 
pracowniczych, oparcie na entuzjazmie, 
większe osobiste zaangażowanie. 
Wśród zagrożeń respondenci wymieniali 
następujące: rotacja pracowników  
i wolontariuszy, niestabilność stanowisk, 
ryzyko wypalenia zawodowego wskutek 
zbyt osobistego identyfikowania się  
z wykonywanymi zadaniami i ideami, 
brak długookresowych strategii 
zarządzania zasobami ludzkimi  
w organizacji. 

Wydaje się, że sytuacja kadry  
w młodych organizacjach pozarzą-
dowych jest szczególnie newralgiczna. 
Organizacje prowadzą zazwyczaj 
działalność typu usługowego, gdzie 
znaczenie kapitału społecznego  
i kompetencyjnego pracowników jest 
znaczące. Kadry tego typu wymagają 
dłuższego i bardziej skomplikowanego 
okresu szkolenia i zdobywania 
doświadczenia, stąd trudniej je wy-
mieniać i zastępować nowymi. Deficyt 
liczebności lub kompetencji kadr może 
decydować o ciągłości funkcjonowania 
organizacji. Bolączką młodych 
organizacji jest niemożność zatrudnienia 
tych osób, które poprzez wolontariat 
zdobyły znaczne kompetencje pot-
rzebne do pracy w organizacji 
lub niemożność zagwarantowania 



34

RAPORT O SYTUACJI MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2008

35

Częstym problemem pro-
wadzącym do kryzysu organizacji jest 
przeciążenie liderów związane często 
z subiektywnym poczuciem „bycia 
niezastąpionym”. Osoby takie nie 
edukują swoich zastępców (czy też 
następców) przez co dynamika zespołu 
zdeterminowana jest działaniami lidera, 
który kontroluje wszystkie funkcje, 
nie deleguje zadań, ale stara się je 
osobiście wypełniać. Wiąże się to ze 
znacznym ryzykiem porażek, które 
lider odbiera jako osobisty cios. Taki 
tryb pracy doprowadza do szybkiego 
wypalenia nadmiernie obciążonej 
jednostki, redukuje potencjał zespołu 
i uniemożliwia ukształtowanie się 
sprawnej, skupionej wokół wspólnych 
celów organizacji. 

Problem osobowości jednostek 
z jednej strony i mentalności 
zespołu z drugiej, jest dość dobrze 
rozpoznany przez uczestników wywiadu 
zogniskowanego, co pozwala na sfor- 
mułowanie przypuszczenie, że poruszona 
kwestia – z różnym nasileniem – pojawia 
się w wielu organizacjach. 

„– To wynika z takiego prześ-
wiadczenia, że jak ja nie dam rady 
to inni nie dadzą rady. No niestety 
musi być taki podział, żeby tej 
osobie ulżyć. To są również niekiedy 
sytuacje organizacyjne niekiedy.
– Nieciekawe również to jest, 

niekiedy cała organizacja działa 
wokół jednej osoby, która stanowi 
trzon całej działalności, nie ma 
większej liczby zapaleńców, którzy 
przyjmują te wszystkie porażki na 
siebie i są w stanie mobilizować 
– nie ma takiego zespołu. Jest 
taka zasada, że 20 % robi, a te 
pozostałe 80 % pracuje również, 
ale już nie tak efektywnie. Ważne, 
zatem, jest to, żeby ta praca nie 
skupiała się wokół jednej osoby, 
która jest liderem i ona ma wziąć 
na barki całość działalności”.

Respondenci zwrócili też uwagę 
na problem „marnowania kapitału 
ludzkiego” związany z nierozdzielaniem 
kompetencji. Oznacza to, że pewne 
osoby przyjmują na siebie dodatkowe 
obciążenia niezwiązane z ich pier-
wotnymi zadaniami. Najczęściej są to 
dodatkowe obowiązki administracyjne 
odległe od zainteresowań i kompetencji 
specjalistycznych i specyficznych. Osoba 
taka zostaje pozbawiona wówczas 
głównego bodźca motywacyjnego, 
jakim jest satysfakcja z niesienia pomocy 
innym oraz kreatywność i twórczość 
(na przykład wychowawca pracujący  
z dziećmi przejmuje obowiązki związane 
z pisaniem projektów i sprawozdań). 

„No często mi się wydaje, że na 
barki tych osób wchodzi robota taka 
brudniejsza, mi się wydaje. Czyli oni 
już nie pomagają tylko załatwiają 
pieniądze, załatwiają projekty, a nie 
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chcą też na nich zarobić. Jak one 
są za darmo, to ludzie chętnie 
biorą udział w nich dla zabawy. 
No i to spowodowało, że było 
ciężko. Stowarzyszenie nadal 
funkcjonuje, ale cześć osób, 
moich rówieśników w mniejszym 
stopniu, jeśli w ogóle, bierze  
w nich udział. Każdy musi z cze-
goś żyć”.

Z drugiej jednak strony, nie moż- 
na przecenić motywacji społeczni-
kowskich osób zaangażowanych w trzeci 
sektor. Ich warunki bytowe muszą zostać 
zaspokojone, aby uczestnictwo stało się 
w ogóle możliwe. Respondenci podczas 
wywiadu z żalem przyznawali, że byli 
bezradni w sytuacji, gdy wartościowi 
i kompetentni pracownicy odchodzili 
lub znacznie ograniczali swój kontakt  
z organizacją ze względu na konieczność 
zarobkowania gdzieś poza nią, gdyż 
dana organizacja nie mogła pozwolić 
sobie na zapewnienie stałych zarobków 
na satysfakcjonującym poziomie. 
Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, 
którzy podczas nauki w liceum czy 
studiów, mogą pozwolić sobie na 
bardziej swobodne dysponowanie 
czasem (a nie bez znaczenia jest 
często fakt bycia utrzymywanym przez 
rodziców). Po zakończeniu nauki (na 
etapie usamodzielniania się), osoby te 
nie są już wystarczająco dyspozycyjne, 
a dzieląc swój czas między obowiązki 

zawodowe i rodzinne, rezygnują lub 
ograniczają działalność w organizacji. 

Respondenci uświadamiają 
też sobie, że wskutek ogólnej 
tendencji do coraz wcześniejszego 
podejmowania pracy zarobkowej przez 
studentów i uczniów – główny kapitał 
woluntarystyczny – o bezinteresowne 
zaangażowanie będzie coraz trudniej. 

„BEZ ZESPOŁU TO SIĘ NIE 
POCIĄGNIE” – PROFESJONALIZM, 

LIDERZY A WYPALENIE 
ZAWODOWE

Poziom profesjonalizacji 
trzeciego sektora jest wciąż istotnym 
zagadnieniem w funkcjonowaniu trze-
ciego sektora. Brak profesjonalizacji 
przejawia się szczególnie wyraźnie 
w aspekcie zarządzania organizacją 
oraz dotyka – przede wszystkim – 
początkujące podmioty. 

Respondenci wskazywali na 
następujące uwarunkowania związane 
z zarządzaniem w organizacji: 
nierównomierny rozkład obowiązków 
i odpowiedzialności, samotność lide-
rów, wypalenie i zniechęcenie w ob-
liczu niepowodzeń, brak rozdzielenia 
kompetencji. 
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działania, ponieważ w trzecim sektorze 
istotną rolę motywacyjną spełniają 
czynniki pozafinansowe: atmosfera, 
porozumienie, możliwość nawiązania 
kontaktów z innymi osobami skupionymi 
wokół podobnych wartości i celów, 
poczucie wpływu i sprawstwa. Jak 
zauważył jeden z uczestników wywiadu: 
„Bez zespołu to się nie pociągnie. Bo 
stowarzyszenie, czy fundacja nie przynosi 
zysku, trzeba mieć taką świadomość”.
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pomagają przy tym wychowaniu. 
Myślę, że to jest też często efekt 
wypalenia, bo jeśli zaczynałeś i mia- 
łeś ideały w pomaganiu, a często 
kończy się tak, że siedzisz i piszesz... 
To jest ok., jeśli chcesz to robić, bo 
to trzeba robić, ale jeśli nie ma sfery 
twórczej, to wtedy to się kończy 
takim właśnie”. 

Organizacje pozarządowe by-
wają arenami konfliktów pracowni-
czych. Zazwyczaj ich przedmiotem są 
kwestie ambicjonalne oraz związane  
z kompetencjami. Szczególnie dotkliwe 
w skutkach mogą okazać się konflikty 
na linii kadra – kierownictwo. Ten typ 
konfliktów może pojawić się w or-
ganizacji wówczas, gdy dojdzie do 
wyalienowania jakiejś podgrupy i błę-
dów we wzajemnym komunikowaniu się. 
Grozi to zwłaszcza tym organizacjom, 
które nie powstały jako inicjatywa 
oddolna, lecz są wytworem jakiejś 
grupy interesu lub narzędziem realizacji 
innych celów niż działalność na rzecz 
wspólnoty. Wówczas szczególnie łatwo 
o sytuację traktowania pracowników 
przedmiotowo, bez uwzględnienia ich 
motywacji oraz nadrzędnych celów  
i wartości. 

Rozmówcy opisywali przykłady 
konfliktów, których doświadczyli lub byli 
świadkami:

„Ja, na przykład, byłem w takiej 
fundacji jako wolontariusz, tam 
pracuję kilkanaście lat, to nigdy 
nie miałem okazji poznać prezesa, 
ciała zarządzającego. Jakiś zarząd, 
jakieś ciało, to ciało wydawało 
jakieś rozporządzenia w ogóle nie 
kontaktując się z wychowawcami. 
Była walka między nami, oni 
wydali zarządzenia w ogóle nie 
kontaktując się z nami. I to była 
jakaś walka pomiędzy, po prostu, 
to w ogóle już do jakiś chorych 
sytuacji dochodziło, gdzie po prostu 
zarząd odciął się od działalności, 
od praktyki od rzeczywistości. Była 
jedna osoba, która miała kontakt  
z prezesami”. 

Ukazane przez respondentów 
procesy wypalenia zawodowego, nad-
mierne przeciążenie obowiązkami  
i odpowiedzialnością, konflikty praco-
wnicze w przypadku młodych organizacji 
mogą być efektem braku doświadczenia 
i braku odpowiednich kompetencji. 
Wydaje się, że odpowiednie inicjatywy 
szkoleniowe, szczególnie na tym polu, 
mogłyby przynieść poprawę sytuacji. 
Ujawniana luka kompetencyjna mogłaby 
zostać uzupełniona poprzez treningi 
interpersonalne z zakresu komunikacji, 
szkolenia z zarządzania i planowania 
oraz specjalne kursy dla liderów. 
Kompetencje zwane czasem „miękkimi” 
w organizacjach pozarządowych mogą 
przesądzić o ciągłości i efektywności jej 
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(organizacje te można by określić 
mianem „meteorów” – pojawiających 
się i znikających; można się również 
domyślać, że część tego rodzaju 
organizacji, które otrzymały ankietę 
nie przystąpiła do jej wypełnienia, 
gdyż większość pytań tam zawartych 
nie dotyczyła ich sytuacji, ponieważ 
nie prowadzą one systematycznej 
działalności)8. Na podstawie kontaktów 
telefonicznych wysunięto wniosek 
(około 80 rozmów przeprowadzonych  
w związku z ankietami), że ankieta była 
raczej dostosowana do organizacji 
wprawdzie młodych, ale działających 
systematycznie i realizujących własne 
projekty, posiadających już w pewnym 
stopniu własną samodzielność i toż- 
samość. Można określić te or-
ganizacje mianem „rokujących  suk-
ces”, co oznaczałoby, iż struktury  
i zasoby tych organizacji pozwalają na 
ich dalszy rozwój, jeśli zespół warunków 
i możliwości będzie optymalny lub 
zbliżony do optymalnego. Wydaje 
się więc, że diagnozowanie sytuacji 
organizacji znajdujących się najbliżej 
pokonania „barier wejścia” na „rynek” 
NGO jest najbardziej uzasadnione, 
gdyż w przypadku tych organizacji, 
które już sprawdziły się w pierwszych 

samodzielnych przedsięwzięciach zew- 
nętrzne wsparcie (na przykład  
w postaci adresowanych szkoleń) bę-
dzie najefektywniej wykorzystywane. 

Wśród objętych badaniem 
organizacji większość (ponad 56%) 
stanowiły założone w 2007 roku, 
zaś 24% powstało w roku 2008. 
Wśród nich najliczniejszą kategorię 
reprezentowały stowarzyszenia zare-
jestrowane, na następnym miejscu 
pod względem częstości występowania 
plasowały się fundacje. Stowarzyszenia 
niezarejestrowane stanowiły 3% 
próby. (Zob.: Tabela 1). Naszymi 
respondentami najczęściej były 
osoby w funkcji prezesa (72%) lub 
wiceprezesa jednostki (6,5%), rzadziej 
inni pracownicy (15%).

Tabela 1. Ogólne dane o organizacji
Jaki status prawny posiada jednostka?

Liczba Procent

Fundacja 28 26,17

Stowarzyszenie niezarejestr. 3 2,80

Stowarzyszenie zarejestr. 75 70,09

Brak odpowiedzi 1 0,93

Razem 107 100,00
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8 Na przykład, na podstawie badań tej kategorii warto byłoby określić co jest najczęściej występującą 
przyczyną niepowodzenia w rozwijaniu działalności organizacji pozarządowej. 

CHARAKTERYSTYKA PRÓBY 
I PRZEBIEG BADANIA 

SONDAŻOWEGO

Badanie zostało zrealizowane 
w październiku 2008 roku. Badaniem 
zostało objętych 786 młodych 
organizacji pozarządowych z całej 
Polski. Pozytywnie na badanie 
odpowiedziało 107 z nich odsyłając 
wypełnione ankiety. Z respondentami 
kontaktowano się pocztą elektroniczną 
oraz, w początkowym etapie badań – 
telefonicznie – aby zapytać o chęć wzięcia 
udziału w badaniach. Towarzyszyło 
temu założenie, że telefoniczny kontakt 
(jako bardziej bezpośredni, niż e-mail) 
pozwoli uzyskać większą gotowość 
badanych do wypełnienia ankiety. 
Jednakże zrezygnowaliśmy z tej formy 
kontaktu z respondentami ze względu 
na jej kosztowność i czasochłonność 
oraz efektywność porównywalną do tej, 
jaką uzyskiwano wśród respondentów, 
z którymi nie kontaktowaliśmy się 
telefonicznie przed przesłaniem 
ankiety. 

Odsetek zwrotów, jaki uzyskaliśmy 
w stosunku do liczby rozesłanych ankiet 
wynosi 13,6%. Tak niski odsetek 
można potraktować jako pewnego 
rodzaju informację na temat młodych 
organizacji pozarządowych. Wiele z nich 
figuruje w bazach danych (posługiwano 
się danymi zamieszczonymi na stronie  
http://bazy.ngo.pl/), jednak faktycznie 
nie prowadzi żadnej działalności. 
Część organizacji nie dysponuje 
stałym dostępem do Internetu lub nie 
posiada własnego lokalu, korzysta 
z „gościny” innych instytucji, na 
przykład bibliotek szkolnych, parafii 
itp., prowadzi działalność okazjonalną, 
a nie systematyczną, nie ma więc 
żadnych stałych dyżurów lub osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie biura 
i korespondencji. 

Nie prowadzono systematycznej 
rejestracji informacji o przyczynach 
odmów wypełnienia ankiety, jednak 
również tutaj dostrzeżono potencjalny 
obszar badań – organizacji młodych, 
których działalność nigdy nie rozwinęła 
się lub jest prowadzona okazjonalnie 

CZĘŚĆ B

BADANIA ILOŚCIOWE
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Zatrudnianie etatowych 
pracowników jest w przypadku młodych 
NGO praktykowane sporadyczne. 
Zaledwie 8,5% respondentów 
zadeklarowało zatrudnienie pracow-
ników w ramach umowy o pracę  
w pełnym wymiarze godzin. Nieznacz-
nie lepiej przedstawia się sytuacja 
nawiązywania umów cywilnoprawnych 
(zlecenia, o dzieło), zdarza się to w co 
trzeciej z indagowanych organizacji 
(Zob.: Tabele 7 i 8).

Tabela 7. Ogólne dane o organizacji 
Czy jednostka zatrudnia stałych pracowników (z 

umową o pracę na pełny etat)?

Liczba Procent
Nie zatrudnia 98 91,58879
1 pracownik 5 4,67290
2 pracowników 1 0,93458
Od 3 do 5 pracowników 1 0,93458
Od 6 do 8 pracowników 1 0,93458
Braki 1 0,93458
Razem 107 100,00

Tabela 8. Ogólne dane o organizacji
Czy w jednostce pracują osoby z tytułu umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło?

Liczba Procent
Nie zatrudnia 73 68,22430
1 pracownik 10 9,34579
2 pracowników 8 7,47664
Od 3 do 5 pracowników 7 6,54206
Od 6 do 8 pracowników 1 0,93458
Powyżej 5 pracowników 7 6,54206
Braki 1 0,93458
Razem 107 100,00

CZĘŚĆ II - BADANIA ILOŚCIOWE

Tabela 5. Ogólne dane o organizacji 
Czy w pierwszej połowie 2008 r. jednostka dostarczała dobra lub 

usługi bezpośrednio instytucjom, organizacjom, firmom?

Liczba Procent

Tak 22 20,56075

Nie 82 76,63551

Brak odpowiedzi 3 2,80374

Razem 107 100,00

Tabela 6. Ogólne dane o organizacji
Jakie osoby jednostka objęła systematycznym działaniem np. 
udzielała wsparcia, dostarczała odpłatnie lub nieodpłatnie 

dobra, usługi? 

Liczba Procent 
odpowiedzi

Procent 
przypadków

Ubodzy 11 7,80 10,89

Bezrobotni 5 3,55 4,95

Ofiary przemocy 0 0,00 0,00

Bezdomni 1 0,71 0,99
Osoby starsze i 
niesamodzielne, 
osoby przewlekle lub 
nieuleczalnie chore

3 2,13 2,97

Niepełnosprawni 11 7,80 10,89

Wychodzący z 
uzależnienia i ich 
rodziny

1 0,71 0,99

Dzieci i młodzież 34 24,11 33,66

Osoby samotnie 
wychowujące dzieci 7 4,96 6,93

Osoby opuszczające 
zakłady karne 1 0,71 0,99

Osoby potrzebujące 
ochrony z tytułu 
macierzyństwa lub 
wielodzietności

2 1,42 1,98

Ofiary klęsk 
żywiołowych lub 
ekologicznych

0 0,00 0,00

Inne 16 11,35 15,84

Brak odpowiedzi 49 34,75 48,51

Razem 141 100,00 *139,60

*Procenty nie sumują się do 100,00, ponieważ możliwe było 
zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Tabela 3. Ogólne dane o organizacji 
W jakiej formie prowadzona była w pierwszej połowie 2008 r. 

działalność statutowa jednostki?

Liczba Procent 
odpowiedzi

Procent 
przypadków

Świadczenie bezpłatnych 
usług 58 30,69 54,72

Świadczenie płatnych usług 8 4,23 7,55

Przekazywanie osobom 
potrzebującym środków 
finansowych  (w tym 
stypendiów)

9 4,76 8,49

Finansowe wsparcie 
działań innych jednostek, 
organizacji, instytucji, firm

7 3,70 6,60

Wspieranie i 
reprezentowanie na forum 
publicznym interesów 
członków jednostki oraz 
jej podopiecznych, a także 
innych grup

31 16,40 29,25

Animowanie współpracy 
między jednostkami / 
instytucjami

45 23,81 42,45

Produkcja towarów 4 2,12 3,77

Inna forma działalności 23 12,17 21,70

Brak odpowiedzi 4 2,12 3,77

Razem 189 100,00 *178,30

*Procenty nie sumują się do 100,00, ponieważ możliwe było 
zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Tabela 4. Ogólne dane o organizacji 
Czy w pierwszej połowie 2008 r. jednostka prowadziła działania 

bezpośrednio na rzecz osób indywidualnych?

Liczba Procent

Tak 44 41,12150

Nie 59 55,14019

Brak odpowiedzi 4 3,73832

Razem 107 100,00

Większość ankietowanych 
organizacji w chwili przeprowadzania 
badania nie posiadała statusu 
organizacji pożytku publicznego i nie 
starała się o jego uzyskanie (Zob.: 
Tabela 2). 

Tabela 2. Ogólne dane o organizacji 
Czy jednostka posiada status organizacji pożytku 

publicznego (OPP)?

Liczba Procent

Tak 9  8,41121

Nie 94 87,85047

Ubiega się 4 3,73832

Razem 107 100,00

Ponad połowa spośród młodych 
NGO w ciągu pierwszego półrocza 
2008 świadczyła bezpłatne usługi, 
42,4% deklarowało działalność w for-
mie animowania współpracy między 
innymi jednostkami i instytucjami. 
Działalność w formie lobbingu 
społecznego zadeklarowała co trze-
cia z organizacji (Zob.: Tabela 3). 
Na rzecz osób indywidualnych w pier-
wszej połowie 2008 r. działało 41%, 
a bezpośrednio dobra lub usługi 
instytucjom, organizacjom i firmom 
dostarczało 20,5% organizacji (Zob.: 
Tabela 4 i 5). Kategorie osób znajdujące 
się w kręgu wsparcia młodych NGO to 

najczęściej dzieci i młodzież (33,6%). Blisko połowa 
respondentów nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie 
(Zob.: Tabela 6).
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Najbardziej popularną formą 
pozyskiwania sprzętu niezbędnego 
do realizowania zadań organizacji są 
darowizny; tą drogą gromadzi sprzęt 
58% jednostek. Połowa z nich zakupuje 
sprzęt bądź ze środków własnych (49%) 
bądź jako wydatek kwalifikowany w pro- 
jekcie (48%). Co dwudziesta z an-
kietowanych jednostek deklaruje, że nie 
pozyskuje sprzętu (Zob.: Tabela 12).

Wśród barier zasobów ma-
terialnych największą skalę osiąga 
problem lokalowy – aż dla 83% 
organizacji prowadzi lub prowadziło 
działalność w prywatnym mieszkaniu 
jednego z członków lub kierownictwa, 
połowa organizacji doświadczyła sytuacji 
braku lokalu (55%). Ciężar bieżących 
kosztów jest trudny do udźwignięcia 
dla 33% respondentów, ponieważ 
rachunki i stałe opłaty przekraczają 
ich możliwości finansowe. Odwlekanie 
opłat rachunków (dotyczy 33%), 
wstrzymywanie wypłat pracownikom 
(dotyczy 8%) lub redukcja płatnego 
personelu (dotyczy 5%) z powodu 
braku środków finansowych to bolączki 
prawie każdej organizacji – świadczą  
one o problemach z utrzymaniem 
płynności finansowej. 

Jednak przypadki sparaliżowania 
działania organizacji są stosunkowo 
rzadkie – zaledwie cztery organizacje 
zwiesiły swoją działalność z powodu 
braku płynności finansowej (stanowi to 
5% wszystkich trudnych sytuacji jakich 
doświadczają młode organizacje) 
tylko dwie spośród zapytanych 
organizacji (2,5%) stanęły wobec 
konieczności zwroty środków z dotacji 
z powodu niewywiązania się z umowy 
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Tabela 12. Bariery działalności jednostki
W jaki sposób jednostka najczęściej pozyskuje sprzęt niezbędny do 

jej działalności? (zaznaczano nie więcej niż 3 odpowiedzi)

Liczba Procent 
odpowiedzi

Procent 
przypadków

Zakup w ramach 
projektów 51 24,88 47,66

Dary i darowizny od 
osób prywatnych i firm 62 30,24 57,94

Leasing 1 0,49 0,93

Dzierżawa, wynajem 10 4,88 9,35

Zakup w ramach 
własnych środków 52 25,37 48,60

Inne 9 4,39 8,41

Jednostka nie pozyskuje 
sprzętu 20 9,76 18,69

Razem 205 100,00 *191,59

*Procenty nie sumują się do 100,00, ponieważ możliwe było 
zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi

Wśród młodych podmiotów 
trzeciego sektora przeważały takie, 
które uzyskiwały przychody z różnych 
źródeł: dotacji, grantów, działalności 
gospodarczej itp. (66%), a wśród nich 
ponad połowa (53%) uzyskała środki 
ze źródeł publicznych (Zob.: Tabele: 
9,10). 

Tabela 9. Ogólne dane o organizacji
Czy jednostka uzyskała jakieś przychody(dotacje, 

granty, działalność gospodarcza itp.)?

Liczba Procent

Tak 71 66,35514

Nie 34 31,77570

Brak odpowiedzi 2 1,86916

Razem 107 100,00

Tabela 10.  Ogólne dane o organizacji
Czy jednostka uzyskiwała środki ze źródeł 

publicznych?

Liczba Procent

Tak 57 53,27103

Nie 50 46,72897

Razem 107 100,00

ZASOBY ORGANIZACJI 
I SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Kreatywność młodych organizac-
ji w pozyskiwaniu funduszy jest znikoma. 
Większość respondentów (75%) pobiera 
składki członkowskie, co piąty (22%) 
organizuje publiczne zbiórki pieniędzy 
i tylko co dziesiąty podmiot prowadzi 
działalność gospodarczą (10%). 
(Zob.: Tabela 11). Własny kapitał lub 
majątek posiada 19% ankietowanych, 
a pojedyncze organizacje korzystają 
lub korzystały w przeszłości z kredytów 
bankowych (4%).

Tabela 11. Bariery działalności jednostki
Które z poniżej wymienionych sposobów pozyskiwania środków są 

stosowane przez Pana/i jednostkę?

Liczba Procent 
odpowiedzi

Procent 
przypadków

Pobieranie składek od 
swoich członków 75 57,25 75,00

Organizacja zbiórek 
ulicznych i/lub 
publicznych składek

22 16,79 22,00

Posiadanie własnego 
kapitału i/lub majątku 19 14,50 19,00

Korzystanie z kredytów 
bankowych 1 0,76 1,00

Korzystanie w przeszłości 
z kredytów bankowych 3 2,29 3,00

Prowadzenie działalności 
gospodarczej 10 7,63 10,00

Braki 1 0,76 1,00

Razem 131 100,00 *131,00

*Procenty nie sumują się do 100,00, ponieważ możliwe było 
zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
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CHARAKTERYSTYKA 
ŚRODOWISKA PRACY W 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Kadry młodego trzeciego 
sektora wykazują luki w obsadzie 
niektórych istotnych stanowisk i funkcji. 
Najczęściej spotykanym stanowiskiem 
jest kierownik zespołów projektowych 
(49%), na drugim miejscu jest kierownik 
jednostki (43%) i księgowi (43%), na 
trzecim – nauczyciel z wykształceniem 
kierunkowym – 27%, na czwartym 
– asystent/ asystentka zarządu 
(24%) i wychowawcy, opiekunowie 
z uprawnieniami do pracy z dziećmi 
i młodzieżą (21,5%). Informatyków 
zatrudnia 20,5% spośród ankietowanych 
organizacji (Zob.: Tabela 14).

Przedstawione proporcje 
w obsadzie stanowisk wykazują 
znaczną nadreprezentację kadr 
administracyjnych w stosunku do 
kadr typu specjalistycznego. Poza 
stanowiskami nauczyciela, opiekuna/ 
wychowawcy i informatyka, żadne 
ze stanowisk typu specjalistycznego 
nie przekracza 20% częstości 
występowania. Często zdarza się, że 
funkcje są łączone (kierownik może 
być jednocześnie specjalistą w jakiejś 
dziedzinie, na przykład prawnikiem 
czy psychologiem klinicznym, a tyl- 
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ko w 4% przypadków funkcja kie-
rownika projektu jest oddzielona 
od funkcji kierownika jednostki). 
Jednak odwołując się do wniosków  
z wywiadu zogniskowanego, należy  
mieć świadomość, że takie łączenie 
funkcji, chociaż ogranicza koszty, 
nie zawsze jest korzystne, zarówno 
z punktu widzenia indywidualnego 
rozwoju zawodowego jak i organizacji 
jako całości – może bowiem prowadzić 
do nieefektywności i wypalenia 
zawodowego związanego z prze-
ciążeniem lub niedostosowaniem 
pełnionej funkcji do zainteresowań  
i kompetencji pracownika. 

z grantodawcą, jednej z organizacji 
dotyczył problem ukarania za 
niewywiązanie się z umowy poprzez 
zawieszenie wypłaty środków (1%). 
Żadna z organizacji nie doświadczyła 
sytuacji zawieszenia w prawach do 
ubiegania się o pieniądze publiczne, 
chociaż niekiedy zdarzały się kary 

Tabela 13.Bariery działalności jednostki
Czy Pana/i jednostka kiedykolwiek doświadczyła jednej z następujących sytuacji?

Liczba Procent odpowiedzi Procent przypadków

Konieczność zwrotu części lub całości 
dotacji z powodu niewywiązania się z 
umowy z grantodawcą

2 1,22 2,56

Wycofania się partnera społecznego z 
realizacji wspólnego projektu 10 6,10 12,82

Kary w postaci czasowego zakazu 
ubiegania się o środki publiczne 0 0,00 0,00

Kary za nieterminowe lub niepoprawne 
rozliczenia z Urzędem Skarbowym lub 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

3 1,83 3,85

Zawieszenia wypłacania przyznanych 
środków z powodu nieprawidłowości w 
realizacji projektu

1 0,61 1,28

Braku środków finansowych na opłacenie 
bieżących rachunków 26 15,85 33,33

Wstrzymania zapłaty pracownikom 
zatrudnionym w jednostce z powodu braku 
środków finansowych w danym okresie 
czasu

6 3,66 7,69

Zwalniania pracowników lub redukowania 
etatów z powodu braku środków na ich 
utrzymanie

4 2,44 5,13

Pozostawanie bez odpowiedniego lokalu 
do prowadzenia działalności 43 26,22 55,13

Prowadzenie działalności w lokalu 
prywatnym (mieszkaniu któregoś z 
członków lub kierownictwa)

65 39,63 83,33

Zawieszenie działalności z powodu utraty 
płynności finansowej 4 2,44 5,13

Razem 164 100,00 *210,26

*Procenty nie sumują się do 100,00, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi

za nieterminowe lub niepoprawne 
rozliczenia z Urzędem Skarbowym lub 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
– dotyczyły one trzech spośród 
ankietowanych organizacji (4%) (Zob.: 
Tabela 13).
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KULTURA ORGANIZACYJNA

W badaniu dążono do określe-
nia sytuacji młodego sektora w wyb-
ranych wymiarach związanych z kulturą 
organizacyjną, takich jak: delegowanie 
zadań, kooperacja i wsparcie w zes-
pole, gospodarowanie zasobami (go- 
spodarność), profesjonalizm, plano-
wanie oraz ocena młodego NGO jako 
miejsca pracy. 

Deklaracje respondentów 
świadczą o przejrzystości i czytelności, 

co do celów i sposobów ich osiągania. 
Respondenci deklarują wysoki stopień 
zrozumienia celów i zadań, za które 
są odpowiedzialni, powiązania cząst-
kowych etapów realizacji zadania z je- 
go ogólnym celem oraz właściwe 
przyporządkowanie zadań do osób za 
nie odpowiedzialnych. W większości 
czują się też usatysfakcjonowani 
informacjami, jakie posiadają o zadaniu 
i uważają je za wystarczające do jego 
zrozumienia i prawidłowego wykonania. 
(Zob.: Tabela 15).
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Tabela 15. Charakterystyka środowiska pracy w organizacji pozarządowej – delegowanie zadań
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się zgadza, a z którymi nie? 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Raczej się  
nie 

zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Zdecydowanie 
się zgadzam

Trudno 
powiedzieć

Brak 
odpowiedzi

Zawsze wiem co należy  do moich 
najważniejszych zadań. 0,93458 6,54206 29,90654 56,07477 4,67290 1,86916

Rozumiem w jaki sposób  wykonanie 
przeze mnie konkretnego działania 
wpłynie na realizację  całego 
zadania lub projektu.

1,86916 1,86916 23,36449 68,22430 3,73832 0,93458

Zadania, za które odpowiadam są 
logiczne i sensowne. 1,86916 1,86916 30,84112 57,94393 6,54206 0,93458

Uważam, że podział zadań  w 
moim miejscu pracy jest  adekwatny 
do możliwości i kompetencji 
pracowników.

3,73832 8,41121 28,97196 45,79439 10,28037 2,80374

Informacje o zadaniu, które mam 
wykonać są dla mnie wystarczające. 1,86916 10,28037 38,31776 43,92523 3,73832 1,86916

Z naszej jednostki często odchodzą 
ludzie bardzo kompetentni, bo 
warunki pracy nie są dla nich 
zadowalające.

45,79439 16,82243 7,47664 8,41121 14,95327 6,54206

Często brak odpowiednich wytycz-
nych o ważności i pilności zadań, 
stąd w naszej jednostce chaos  
i nieudolność podczas wykonywania 
działań.

59,81308 23,36449 8,41121 1,86916 2,80374 3,73832

Często zdarza się, że nie mam 
nic do zrobienia, przez pewien 
okres czasu a potem spada na 
mnie nadmiernie dużo zaległych 
obowiązków.

41,12150 23,36449 15,88785 8,41121 7,47664 3,73832

Tabela 14. Charakterystyka środowiska pracy w organizacji pozarządowej
Które z wymienionych poniżej stanowisk/funkcji występują w Pani/Pana jednostce?

Liczba Procent 
odpowiedzi

Procent 
przypadków

Kierownik jednostki 46 11,53 42,99

Kierownik biura 4 1,00 3,74

Kierownik zespołu projektowego 53 13,28 49,53

Kierownik zespołu projektowego 4 1,00 3,74

Księgowy 46 11,53 42,99

Kadrowy/specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 3 0,75 2,80

Prawnik 8 2,01 7,48

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy 19 4,76 17,76

Specjalista do spraw opracowywania projektów 8 2,01 7,48

Specjalista do spraw promocji 14 3,51 13,08

Specjalista do spraw organizacji szkoleń 3 0,75 2,80

Wyspecjalizowany trener 4 1,00 3,74

Redaktor (czasopisma, strony internetowej itp.) 13 3,26 12,15

Specjalista pedagog, psycholog 17 4,26 15,89

Doradca zawodowy 6 1,50 5,61

Sekretarz/ asystent zarządu 25 6,27 23,36

Pracownik socjalny lub asystent społeczny 3 0,75 2,80

Tłumacz 8 2,01 7,48

Instruktor zajęć praktycznych posiadający wykształcenie kierunkowe 14 3,51 13,08

Instruktor zajęć praktycznych bez wykształcenia kierunkowego 1 0,25 0,93

Nauczyciel z wykształceniem kierunkowym i uprawnieniami do 
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i/lub dziećmi i młodzieżą  
w wieku szkolnym

29 7,27 27,10

Wychowawcy, opiekunowie z uprawnieniami do pracy z dziećmi  
i młodzieżą 23 5,76 21,50

Lekarz 4 1,00 3,74

Pielęgniarka 3 0,75 2,80

Informatyk 22 5,51 20,56

Inne 12 3,01 11,21

Brak odpowiedzi 7 1,75 6,54
Razem 399 100,00 *372,90

*Procenty nie sumują się do 100,00, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi
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Jako istotny problem młodych 
jednostek pozarządowych jawi się 
niegospodarność. Co trzecia z ba-
danych jednostek (29%) często 
doświadcza sytuacji poprawiania raz 
wykonanego zadania, gdyż wcześniej 
nie wywiązała się z niego wystarczająco 
dobrze. Znaczny odsetek respondentów 
(42%) przyznaje, że kompetencje 
osób z organizacji nie są w pełni 
wykorzystywane.  Jednak respondenci 
nie przyznają racji stwierdzeniu, że 
w jednostce marnotrawstwo i nie- 
gospodarność są znaczącym 
problemem. Tylko 6% badanych 
zgodziło się ze zdaniem „Irytuje mnie 

marnotrawstwo i niegospodarność, 
jakie występują w naszej jednostce”. 
Taki rozkład odpowiedzi może być 
wynikiem tego, że marnotrawstwo 
wiązane jest intuicyjnie z zasobami 
materialnymi, rzadko jako zasób 
traktuje się czas lub kompetencje. 
Podobnie, w naszym badaniu, 
respondenci nie spotkali się zbyt często 
w swoich jednostkach z nadmiarowymi 
zasobami sprzętu, narzędzi czy lokalu, 
który jest niewykorzystywany. Z sytuacją 
nieefektywnego wykorzystania zasobów 
materialnych zetknęło się bowiem 
zaledwie 6,5% respondentów (Zob.: 
Tabela 17). 
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Tabela 17.Charakterystyka środowiska pracy w organizacji pozarządowej – gospodarność
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się zgadza, a z którymi nie?

 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Raczej się 
nie zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Zdecydowanie 
się zgadzam

Trudno 
powiedzieć

Brak 
odpowiedzi

W moim miejscu pracy każdy ma szansę robić 
to, co umie najlepiej. 1,86916 6,54206 31,77570 48,59813 9,34579 1,86916

W mojej jednostce często zdarza się, że trzeba 
poprawiać raz wykonane działanie, ponieważ 
za pierwszym razem, nie udało się go zrobić 
wystarczająco dobrze.

21,49533 38,31776 25,23364 3,73832 10,28037 0,93458

Jednostka dysponuje znacznie większymi 
zasobami materialnymi (sprzętem, narzędziami, 
lokalami itp.) niż jest w stanie wykorzystać.

63,55140 21,49533 1,86916 4,67290 5,60748 2,80374

W jednostce pracują ludzie, których 
kompetencje i doświadczenie nie są w pełni 
wykorzystywane.

27,10280 20,56075 33,64486 8,41121 8,41121 1,86916

Wiele problemów z realizacją projektów bierze 
się w naszej jednostce stąd, że pracownicy 
często przebywają na zwolnieniach lekarskich.

70,09346 6,54206 0,93458 3,73832 12,14953 6,54206

Irytuje mnie marnotrawstwo i niegospodarność, 
jaka występuje w naszej jednostce. 60,74766 23,36449 1,86916 5,60748 2,80374 5,60748

Nasza jednostka dysponuje sprzętem, którego 
nikt nie używa. 79,43925 9,34579 1,86916 4,67290 1,86916 2,80374

W naszej jednostce często zdarzają się wypadki 
podczas pracy. 82,24299 5,60748 0,93458 5,60748 2,80374 2,80374

Wiarygodność uzyskanych 
danych dotyczących delegowania 
zadań może być jednak zmniejszona 
poprzez fakt, że w próbie wystąpiła 
nadreprezentacja osób w funkcji 
kierownika, czyli tych osób, które są za 
delegowanie zadań odpowiedzialne. 
Uzyskany wynik należy więc trakto- 
wać z dużą ostrożnością, i interpretować 
raczej jako optymizm respondentów do-
tyczący ich umiejętności zarządczych. 
 

Wymiar współpracy i zespo-
łowości jest mocną stroną młodych 
NGO. Respondenci najczęściej (bo aż  
w 70%) wybierali odpowiedzi świad-
czące o tym, że zawsze mogą liczyć 

na wsparcie innych członków zespołu 
i pomoc w rozwiązywaniu trudności.  
Z podobną częstością (65%) ankieto-
wani zgadzali się ze stwierdzeniem, że 
ich rozwój zawodowy jest wspierany 
przez ich współpracowników. Zdania 
przeciwnego był natomiast co czwarty 
ankietowany (26% nie zgodziło się 
ze stwierdzeniem, że ich rozwój jest 
możliwy dzięki wsparciu i pomocy ze 
strony współpracowników). Większość 
organizacji deklarowała również 
łatwość w komunikacji pomiędzy 
personelem a kierownictwem, jednak 
12% organizacji zadeklarowało 
występowanie problemów w tego 
rodzaju komunikacji, a 9% nie miało na 
ten temat zdania (Zob.: Tabela 16).

Tabela 16. Charakterystyka środowiska pracy w organizacji pozarządowej – współpraca i zespołowość
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się zgadza, a z którymi nie?

 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Raczej się 
nie zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Zdecydowanie 
się zgadzam

Trudno 
powiedzieć

Brak 
odpowiedzi

W razie problemów z wykonaniem 
zadania  zawsze mogę liczyć  na 
pomoc innych osób w organizacji.

6,54206 14,95327 31,77570 38,31776 7,47664 0,93458

Wiele problemów z realizacją 
projektów przez naszą jednostkę 
bierze się stąd, że trudno się 
porozumieć z innymi osobami  
z zespołu lub kierownictwem.

42,99065 32,71028 10,28037 1,86916 8,41121 3,73832

W swojej aktualnej pracy rozwijam 
się dzięki wsparciu i pomocy  
moich współpracowników.

12,14953 14,01869 32,71028 32,71028 5,60748 2,80374
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wybrało aż 25% badanych organizacji). 
Podobnie w pytaniu o powtórny 
kontakt beneficjentów lub pozytywne 
rekomendacje dla znajomych często 
(w około 18% odpowiedzi) oznaczano 
opcję „trudno powiedzieć”. Taki wynik 
może oznaczać zarówno brak aktywności 
w przedsięwzięciach zewnętrznie finan-
sowanych nastawionych na pomoc i us- 
ługi, jak i niechęć do przyznania się 
do zaniedbań w tej dziedzinie (Zob.: 
Tabela 19). 

Większość respondentów czerpie 
satysfakcję z pracy w organizacji i ra- 
czej ma poczucie właściwego wy-
korzystania własnych kompetencji. 

CZĘŚĆ II - BADANIA ILOŚCIOWE

Frustracji dotychczasowym 
zajęciem i potrzeby zmiany nie odczuwa 
86% respondentów. Stały rozwój 
zawodowy obserwuje u siebie 86% 
badanych: przejawia się on zarówno 
we wzroście kompetencji (w przypadku 
85% respondentów) jak i doświadczenia 
zawodowego (w przypadku 77,5% 
respondentów). Respondenci wykazują 
duże dopasowanie do funkcji, jakie 
pełnią. W większości przyznają, że ich 
zadania wymagają wysokich kwalifikacji 
(67%), ale tylko co 10 respondent 
uważa, że jego kwalifikacje są zbyt 
małe. Przekonanie, że pełniona funkcja 
jest poniżej ich możliwości żywi 18% 
badanych (Zob.: Tabela 20). 

Tabela 19. Charakterystyka środowiska pracy w organizacji pozarządowej – profesjonalizm
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się zgadza, a z którymi nie?

 

Zdecydowanie 
się nie zgadzam

Raczej się 
nie zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Zdecydowanie 
się zgadzam

Trudno 
powiedzieć

Brak
odpowiedzi

Można powiedzieć, że zadania realizowane 
w naszej jednostce stoją na wysokim 
poziomie profesjonalizmu.

1,86916 13,08411 45,79439 31,77570 6,54206 0,93458

Jest wiele rzeczy, które moglibyśmy zrobić 
lepiej, gdybyśmy dysponowali lepszym 
zapleczem i większym budżetem.

3,73832 1,86916 16,82243 70,09346 5,60748 1,86916

Nasi beneficjenci często podkreślają, że 
są bardzo zadowoleni z pomocy jakiej im 
udzielamy.

1,86916 1,86916 27,10280 44,85981 21,49533 2,80374

Nasi sponsorzy nigdy nie zgłaszają 
zastrzeżeń co do jakości naszych działań. 3,73832 0,93458 24,29907 41,12150 25,23364 4,67290

Nasi sponsorzy nigdy nie zgłaszają 
zastrzeżeń co do terminowości naszych 
działań. 

3,73832 0,93458 22,42991 39,25234 25,23364 8,41121

Nawet jeśli w trakcie realizacji projektu 
pojawiają się kłopoty, potrafimy szybko i 
efektywnie je rozwiązać.

1,86916 3,73832 31,77570 50,46729 10,28037 1,86916

Nie sprostalibyśmy realizacji projektów 
wysokobudżetowych i długoterminowych. 27,10280 27,10280 12,14953 13,08411 17,75701 2,80374

Nasi dotychczasowi beneficjenci chętnie 
korzystają z naszych usług powtórnie lub 
polecają nas swoim znajomym.

5,60748 1,86916 31,77570 38,31776 17,75701 4,67290

Młode organizacje osiągają 
dobre rezultaty w wymiarze planowania. 
Zadania wykonywane są szybko, bez 
nadmiernego przeciągania ich trwania, 
jednak co czwarty z ankietowanych 
przyznał, że niektóre przedsięwzięcia 
odkładane są na ostatnią chwilę, co 
przeszkadza w ich dobrym wykonaniu 
(Zob.: Tabela 18). 

Profesjonalizm młodych 
organizacji jest wysoko oceniany przez 
ich członków. Większość respondentów 
zgadza się ze stwierdzeniem, że realizuje 
swoje zadania na wysokim poziomie 
profesjonalizmu (77,5%). Deklaracja 
ta znajduje swoje pokrycie w pytaniach  
o kontakty z beneficjentami i donato-
rami. Większość organizacji (72%) 
sądzi, że ich beneficjenci są zadowoleni 
z pomocy i usług świadczonych przez 
jednostkę, oraz że powtórnie korzystają  
z usług jednostki lub polecają ją zna-
jomym (70%). Podobnie często badani 

Tabela 18. Charakterystyka środowiska pracy w organizacji pozarządowej – planowanie
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się zgadza, a z którymi nie? 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Zdecydowanie 
się zgadzam

Trudno 
powiedzieć

Brak 
odpowiedzi

Zadania, które można by wykonać 
szybko, w naszej jednostce 

przeciągają się  w nieskończoność.
48,59813 33,64486 6,54206 5,60748 1,86916 3,73832

Niektóre działania są odkładane 
na  ostatnią chwilę, a później jest za 
mało czasu żeby je dobrze wykonać.

47,66355 21,49533 20,56075 4,67290 2,80374 2,80374

deklarują dobre wyniki we współpracy 
z donatorami i sponsorami: jakość 
zrealizowanych zadań nie pozostawia 
w oczach sponsorów i donatorów 
zastrzeżeń w 65% przypadków; nieco 
słabiej wypada aspekt terminowości, 
tu brak zastrzeżeń ze strony sponsorów  
i donatorów dotyczył 62% responden-
tów. Zastanawiający jest jednak bardzo 
wysoki udział odpowiedzi wymijających 
(opcję „trudno powiedzieć” w pytaniach 
o zastrzeżenia sponsorów o jakość 
i terminowość realizowanych zadań 
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88% „zgadza się” lub „zdecydowanie 
zgadza się”, że niewystarczające zasoby 
materialne i finansowe ograniczają 
możliwości ich działania (Zob. Tabela 
19). Wśród szkoleń z kompetencji 
interpersonalnych badani deklarowali 
największe zainteresowanie nauką 
negocjowania (57%), twórczego rozwią-
zywania problemów (48%) i zarządzania 

CZĘŚĆ II - BADANIA ILOŚCIOWE

grupą (40%). (Zob.: Tabela 23)

Tabela 21. Ocena kompetencji
Czy odczuwa Pani/ Pan potrzebę poszerzania 

swojej wiedzy lub umiejętności?

Liczba Procent

Zdecydowanie nie 3 2,80374

Raczej nie 6 5,60748

Raczej tak 32 29,90654

Zdecydowanie tak 62 57,94393

Trudno powiedzieć 3 2,80374

Braki 1 0,93458
Razem 107 100,00

Tabela 22. Ocena kompetencji
W jakich dziedzinach najchętniej poszerzałaby Pani/ poszerzałby Pan swoją wiedzę lub umiejętności?

Liczba Procent 
odpowiedzi

Procent 
przypadków

Język angielski 56 8,54 52,34

Języki obce inne niż angielski 31 4,73 28,97

Obsługa programów komputerowych 41 6,25 38,32

Nauka gry na instrumentach muzycznych 7 1,07 6,54

Obsługa sprzętu fotograficznego, filmowanie 25 3,81 23,36

Taniec, choreografia 20 3,05 18,69

Umiejętności plastyczne, manualne 11 1,68 10,28

Umiejętności dydaktyczne, pedagogiczne 38 5,79 35,51

Umiejętności potrzebne do pracy z osobami starszymi 15 2,29 14,02

Pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach 11 1,68 10,28

Obsługa i kontakt z klientem 23 3,51 21,50

Zarządzanie zasobami ludzkimi 53 8,08 49,53

Zarządzanie projektem 69 10,52 64,49

Pozyskiwanie środków unijnych 80 12,20 74,77

Umiejętności interpersonalne 54 8,23 50,47

Prowadzenie działalności gospodarczej przez 
organizację pozarządową 49 7,47 45,79

Prawo i administracja 55 8,38 51,40

Inne 12 1,83 11,21

Brak odpowiedzi 6 0,91 5,61

Razem 656 100,00 *613,08

*Procenty nie sumują się do 100,00, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi

Tabela 20.Charakterystyka środowiska pracy w organizacji pozarządowej – 
– satysfakcja z pracy i ocena miejsca pracy

Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się zgadza, a z którymi nie? 

Zdecydowanie 
się nie zgadzam

Raczej się nie 
zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Zdecydowanie 
się zgadzam

Trudno 
powiedzieć

Brak 
odpowiedzi

Moja praca jest frustrująca i chętnie ją 
zmienię przy najbliższej okazji. 75,70093 10,28037 2,80374 5,60748 2,80374 2,80374

Często mam wrażenie, że moje 
kompetencje nie są wystarczające, aby  
pracować na tym stanowisku, na którym 
jestem zatrudniony/a.

57,94393 17,75701 10,28037 3,73832 7,47664 2,80374

Marzę o tym, żeby awansować albo 
zmienić stanowisko na inne, ale nie 
pozwala mi na to brak niektórych 
kompetencji.

63,55140 14,01869 5,60748 4,67290 8,41121 3,73832

Moja praca wymaga wysokich kwalifikacji. 11,21495 11,21495 22,42991 44,85981 7,47664 2,80374

Stale rozwijam swoje kompetencje na 
moim obecnym stanowisku pracy. 2,80374 4,67290 30,84112 54,20561 1,86916 5,60748

W aktualnie wykonywanej przeze 
mnie pracy szczególnie cenię sobie 
doświadczenie, którego nie mógłbym/ nie 
mogłabym zdobyć gdzie indziej.

6,54206 8,41121 30,84112 46,72897 4,67290 2,80374

W swojej aktualnej pracy szczególnie cenię 
sobie możliwość ciągłego dokształcania 
się i szkolenia. 

7,47664 6,54206 30,84112 43,92523 7,47664 3,73832

Moje kwalifikacje są zbyt wysokie w sto-
sunku do realizowanych przeze mnie na 
obecnym stanowisku pracy zadań.

44,85981 23,36449 8,41121 9,34579 11,21495 2,80374

LUKA KOMPETENCYJNA 

Większość respondentów od-
czuwa potrzebę, aby podnosić swoje 
kwalifikacje (wiedzę i umiejętności). 
W pytaniu „Czy odczuwa Pani/Pan 
potrzebę poszerzania swojej wiedzy lub 
umiejętności?” opcję „zdecydowanie 
tak” wybrało 58% badanych, „raczej 
tak” 30% badanych. Nie odczuwa 
takiej potrzeby 9% respondentów 
(Zob.: Tabela 21). Jako dziedziny 
potencjalnego szkolenia najbardziej 
atrakcyjne dla ankietowanych jawią 

się: pozyskiwanie środków unijnych 
(opcję tę wybrało 75% respondentów), 
zarządzanie projektami (64,5%), języki 
obce (81%, , w tym angielski  – ponad 
połowa), prawo i administracja, 
zarządzanie zasobami ludzkimi i umie-
jętności personalne (po 50%). W tym 
przekroju zainteresowań dominują 
umiejętności „twarde” (Zob.: Tabela 22) 
Jest to zgodne z najbardziej dotkliwą 
bolączką młodych organizacji, które 
zgadzają się co do tego, że posiadając 
większe możliwości materialne wy-
konywałyby swoje zadania lepiej: aż 
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CZĘŚĆ II - BADANIA ILOŚCIOWE

WNIOSKI 

Młode organizacje pozarządowe 
są szczególnie wrażliwe na problem 
dostępu do funduszy. Sprawność 
ich pozyskiwania zależy nie tylko od 
ich zewnętrznego otoczenia, ale też 
potencjału organizacji. Ze względu na 
to, że działalność większości organizacji 
pozarządowych w Polsce nastawiona jest 
na dostarczanie usług, kapitał jakim są 
kadry organizacji wydaje się kluczowy. 
Jednak z naszych badań wynika, że 
szkolenie przedstawicieli trzeciego sektora 
wyłącznie w zakresie pozyskiwania 
funduszy to zbyt mało,  równolegle 
należy kształcić profesjonalne metody 
zarządzania posiadanymi zasobami 
ludzkimi oraz czasem. 

Badania wykazują, że młode 
organizacje dysponują wysokim 
kapitałem społecznym: więzi i koope-
racja w zespołach osiągają wysokie 
wyniki. Dlatego trzeci sektor jest raczej 
źródłem pozytywnych i twórczych 
doświadczeń dla uczestniczących  
w nim osób. Respondenci deklarują wy-
soki poziom satysfakcji związany z wy-
konywanymi przez nich zadaniami oraz 
nakierowanie na rozwój i zainteresowanie 
dalszym doskonaleniem zawodowym. 
Jednak ów zapał nie zawsze przekłada się 
na poziom profesjonalizmu świadczonych 
przez młode organizacje usług – obok 

ogromnego optymizmu niektórych 
organizacji, wiele z nich przejawia 
niepewność co do jakości zrealizowanych 
zadań (wysoki wynik odpowiedzi 
„trudno powiedzieć” na skali dotyczącej 
profesjonalizmu). 

Niepokojącym zjawiskiem 
jest brak wykwalifikowanych i spec-
jalistycznych kadr w organizacjach 
pozarządowych. Wydaje się, że nie-
formalne kanały pozyskiwania fun- 
kcjonariuszy dla NGO nie są zbyt 
efektywne, a trudności finansowe organi-
zacji nie zwiększają zainteresowania 
nimi jako potencjalnymi pracodawcami. 
Trzeci sektor, a zwłaszcza młode 
organizacje wymagają kompleksowych 
strategii i prorozwojowych programów 
zawierających zarówno koncepcję 
finansowania, standaryzacji usług jak  
i szkoleń. Jest to sektor bardzo chłonny 
i dość efektywny w swoich działaniach, 
stąd szczególnie pożądane wydaje się 
stymulowanie jego rozwoju. Wsparcie 
powinno pochodzić zarówno ze strony 
pozostałych sektorów (zwłaszcza 
publicznego) ale także ze strony innych 
organizacji pozarządowych – o cha-
rakterze „parasolowym” działającym w sys- 
temie samopomocy jak też samych 
młodych organizacji, w postaci forów, 
konsorcjów i partnerstw.

Tabela 23. Ocena kompetencji
W zakresie jakich kompetencji interpersonalnych odczuwa Pani/ Pan 

potrzebę poszerzania swojej wiedzy lub umiejętności?

Liczba Procent 
odpowiedzi

Procent 
przypadków

Negocjowanie 60 14,25 56,60

Twórcze rozwiązywanie problemów 51 12,11 48,11

Autoprezentacja 30 7,13 28,30

Zarządzanie czasem 32 7,60 30,19

Współpraca w zespole 37 8,79 34,91

Zarządzanie grupą 43 10,21 40,57

Rozwiązywanie konfliktów w grupie 36 8,55 33,96

Skuteczne komunikowanie 41 9,74 38,68

Asertywność 37 8,79 34,91

Podejmowanie decyzji 29 6,89 27,36

Inne 1 0,24 0,94

Brak odpowiedzi 24 5,70 22,64

Razem 421 100,00 *397,17
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Jaki status prawny posiada jednostka? (s. 39)

Tabela 2. Ogólne dane o organizacji  
Czy jednostka posiada status organizacji pożytku pub-
licznego (OPP)? (s. 40)

Tabela 3. Ogólne dane o organizacji  
W jakiej formie prowadzona była w pierwszej połowie 
2008 r. działalność statutowa jednostki? (s. 40)

Tabela 4. Ogólne dane o organizacji  
Czy w pierwszej połowie 2008 r. jednostka prowadziła 
działania bezpośrednio na rzecz osób indywidualnych? 
(s. 40)

Tabela 5. Ogólne dane o organizacji  
Czy w pierwszej połowie 2008 r. jednostka dostarczała 
dobra lub usługi bezpośrednio instytucjom, organiza-
cjom, firmom? (s. 41)

Tabela 6. Ogólne dane o organizacji  
Jakie osoby jednostka objęła systematycznym działaniem 
np. udzielała wsparcia, dostarczała odpłatnie lub nieod-
płatnie dobra, usługi? (s. 41) 

Tabela 7. Ogólne dane o organizacji  
Czy jednostka zatrudnia stałych pracowników (z umową 
o pracę na pełny etat)? (s. 41)

Tabela 8. Ogólne dane o organizacji  
Czy w jednostce pracują osoby z tytułu umowy zlecenia 
lub umowy o dzieło? (s. 41)

Tabela 9. Ogólne dane o organizacji  
Czy jednostka uzyskała jakieś przychody(dotacje, granty, 
działalność gospodarcza itp.)? (s. 42) 

Tabela 10.  Ogólne dane o organizacji  
Czy jednostka uzyskiwała środki ze źródeł publicznych? 
(s. 42)

Tabela 11. Bariery działalności jednostki  
Które z poniżej wymienionych sposobów pozyskiwania 
środków są stosowane przez Pana/i jednostkę? (s. 42)

Tabela 12. Bariery działalności jednostki  
W jaki sposób jednostka najczęściej pozyskuje sprzęt 
niezbędny do jej działalności? (zaznaczano nie więcej 
niż 3 odpowiedzi) (s. 43) 
 

Tabela 13.Bariery działalności jednostki  
Czy Pana/i jednostka kiedykolwiek doświadczyła jednej 
z następujących sytuacji? (s. 44) 
 
Tabela 14. Charakterystyka środowiska pracy  
w organizacji pozarządowej  
Które z wymienionych poniżej stanowisk/funkcji wystę-
pują w Pani/Pana jednostce? (s. 46)

Tabela 15. Charakterystyka środowiska pracy  
w organizacji pozarządowej – delegowanie zadań  
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się 
zgadza, a z którymi nie? (s. 47) 

Tabela 16. Charakterystyka środowiska pracy  
w organizacji pozarządowej – współpraca  
i zespołowość  
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się 
zgadza, a z którymi nie? (s. 48) 

Tabela 17.Charakterystyka środowiska pracy  
w organizacji pozarządowej – gospodarność 
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się 
zgadza, a z którymi nie? (s. 49) 

Tabela 18. Charakterystyka środowiska pracy  
w organizacji pozarządowej – planowanie  
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się 
zgadza, a z którymi nie? (s. 50) 

Tabela 19. Charakterystyka środowiska pracy  
w organizacji pozarządowej – profesjonalizm  
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się 
zgadza, a z którymi nie? (s. 51) 

Tabela 20.Charakterystyka środowiska pracy  
w organizacji pozarządowej – satysfakcja z pracy  
i ocena miejsca pracy 
Z którymi spośród podanych niżej stwierdzeń Pan/i się 
zgadza, a z którymi nie? (s. 52) 

Tabela 21. Ocena kompetencji  
Czy odczuwa Pani/ Pan potrzebę poszerzania swojej 
wiedzy lub umiejętności? (s. 53)

Tabela 22. Ocena kompetencji  
W jakich dziedzinach najchętniej poszerzałaby Pani/ 
poszerzałby Pan swoją wiedzę lub umiejętności? (s. 53)

Tabela 23. Ocena kompetencji  
W zakresie jakich kompetencji interpersonalnych 
odczuwa Pani/ Pan potrzebę poszerzania swojej wiedzy  
lub umiejętności? (s. 54)

Osoby zainteresowane otrzymaniem 
„Raportu o sytuacji młodych organizacji pozarządowych w Polsce 2008” 

lub zainteresowane współpracą 
z Europejską Fundacją Kultury Miejskiej 

prosimy o kontakt: 

efkm@efkm.eu

Wszystkich zainteresowanych działalnością EFKM zapraszamy na naszą witrynę:

www.efkm.eu
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