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Streszczenie 
 
Niniejszy raport pt. „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania 
organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne” zawiera 
wyniki badania realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament 
Pożytku Publicznego) przez konsorcjum firm: PSDB sp. z o.o., Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o.  
i Pentor Research International SA. Raport zawiera wyniki badań ilościowych i jakościowych, 
prowadzonych w okresie od grudnia 2009 r. do marca 2010 r.  

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia badanie miało trzy cele. Wszystkie 
one są współzależne, a ich osiągnięcie umożliwi pełną realizację głównego celu badania, czyli 
postawienie diagnozy organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikację zapotrzebowania organi-
zacji pozarządowych na ich usługi. Obrazowo cele badania przedstawione zostały na poniższym 
schemacie: 

 

Rysunek 1. Schemat celów badania 

 

 
 

Metodologia badania 

W celu uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na 
założone pytania badawcze, niezbędne było przeprowadzenie złożonego badania i połączenie 
zróżnicowanych rodzajów danych oraz metod badawczych, tzn. zastosowanie triangulacji meto-
dologicznej. Została zastosowana triangulacja: 

 źródeł danych, 

 metod badawczych, 

 perspektyw badawczych. 
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Badanie przeprowadzono przy użyciu następujących metod i technik jakościowych: 

• badanie dokumentów zastanych, 

• indywidualne wywiady pogłębione (IDI) – przeprowadzono 80 wywiadów, z ekspertami, 
organizacjami infrastrukturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, 

• studia przypadku – przeprowadzono sześć studiów przypadków organizacji infrastruktu-
ralnych, 

• panel ekspertów. 

W badaniu zastosowano jedną metodę ilościową: wywiadu bezpośredniego wspomaganego 
komputerowo (computer assisted personal interview – CAPI): 

• Badanie ilościowe organizacji infrastrukturalnych (próba n = 400). 

• Badanie ilościowe organizacji pozarządowych (próba n = 1650). 

 

Wyniki badania 

Na etapie inwentaryzacji zidentyfikowano 1457 organizacji infrastrukturalnych w Polsce. 
Analiza ich rozmieszczenia geograficznego pokazuje, że koncentracja organizacji występu-
je w województwie mazowieckim, w którym znajduje się 19,3% z nich. O połowę mniej 
odnotowano w województwie małopolskim – 10%. W czterech województwach zaobserwowano 
najniższą liczbę organizacji: w podlaskim jedynie 2,7% wszystkich organizacji, w lubuskim  
i opolskim po 3,1% i pomorskim 3,7%.  

Porównując liczbę organizacji infrastrukturalnych z liczbą aktywnych organizacji pozarządowych, 
można dojść do wniosku, że przeciętnie w Polsce przypada ok. 49 organizacji pozarządowych na 
jedną organizację infrastrukturalną. Sytuacja ta jest zróżnicowana regionalnie. 

Liczba organizacji infrastrukturalnych jest silnie skorelowana z liczbą organizacji pozarządowych 
w danym regionie: współczynnik korelacji wynosi 0,87. Komentarza wymagają dwa wojewódz-
twa. W województwie wielkopolskim, gdzie liczba organizacji pozarządowych odpowiada pod 
względem liczebności województwu małopolskiemu (ponad 6 tys.), liczba organizacji infrastruk-
turalnych jest znacznie mniejsza. W efekcie liczba organizacji pozarządowych, przypadających 
na jedną organizację infrastrukturalną, jest prawie dwa razy wyższa niż w województwie mało-
polskim. Podobnie jest w województwie śląskim. Chociaż liczba organizacji pozarządowych, 
przypadających na jedną organizację infrastrukturalną, jest nieznacznie wyższa od średniej dla 
Polski, to jednak przy uwzględnieniu tylko tych organizacji, które świadczą usługi doradcze, 
szkoleniowe i informacyjne, na jedną organizację infrastrukturalną przypada ich prawie dwa 
razy więcej.  

Widoczne staje się skupienie organizacji wokół najważniejszych głównych aglomeracji 
województw (przede wszystkim ich stolic). Ta tendencja najbardziej widoczna jest w przypad-
ku województwa lubuskiego. 

Mniej więcej równa proporcja między liczbą organizacji pozarządowych i infrastrukturalnych  
w poszczególnych województwach nie oznacza, że we wszystkich województwach dostęp do 
organizacji infrastrukturalnych jest taki sam. W całym kraju występuje 25 powiatów, w których 
nie zidentyfikowano żadnej organizacji infrastrukturalnej. Najwięcej takich powiatów występuje 
w województwie wielkopolskim (7 powiatów).  

Kategoryzacja organizacji infrastrukturalnych, według formy prawnej, wykonana na podstawie 
danych zebranych w ramach inwentaryzacji, wskazała, że najwięcej z nich jest stowarzyszeniem 
(52,7%). 17% organizacji ma formę fundacji, 12,5% formę związków stowarzyszeń, a 8,4%  
– jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe typy są stosunkowo nieliczne. 
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Działalność i potencjał organizacji infrastrukturalnych 

Organizacje infrastrukturalne rozwijały się w sposób nierównomierny i dziś tworzą bardzo zróż-
nicowany zbiór instytucji: pozarządowych i samorządowych, o ogólnopolskim albo o regional-
nym zasięgu działania. Od początku istnienia organizacje infrastrukturalne charakteryzowały się 
stosunkowo szerokim zakresem działalności, który w zasadzie się nie zmienia. Od lat odgrywają 
one ważną rolę nie tylko w budowaniu trzeciego sektora, lecz także w podnoszeniu wiedzy  
o organizacjach pozarządowych w środowisku administracji publicznej.  

Od 1989 roku dokonał się ogromny rozwój organizacji pozarządowych, w tym również organiza-
cji infrastrukturalnych. Ważnym wsparciem, zwłaszcza na początku lat dziewięćdziesiątych, były 
fundusze pochodzące od prywatnych organizacji zagranicznych oraz fundusze przedakcesyjne, 
dzięki którym organizacje infrastrukturalne mogły budować swój potencjał. 

W ciągu dwudziestu lat nastąpił też znaczący rozwój ram prawnych, w których funkcjonują  
organizacje pozarządowe i infrastrukturalne, czego zwieńczeniem jest znowelizowana niedawno 
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto ogromne znaczenie dla 
rozwoju organizacji infrastrukturalnych miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, bowiem 
znaczna część tych organizacji stała się beneficjentami dostępnych funduszy.  

Dominującym polem działania organizacji infrastrukturalnych jest trzeci sektor, ale część organiza-
cji czy prowadzone przez nie działania mają wpływ na pozostałe sektory: państwowy i prywatny.  

Organizacje infrastrukturalne zwykle udzielają pomocy innym organizacjom pozarządowym, bez 
względu na to, jaki rodzaj działalności one prowadzą i w jakiej branży działają. Można też wyod-
rębnić grupę organizacji o branżowym charakterze, działających najczęściej w formie sieci lub 
federacji.  

Wśród przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych nie ma dużej wiedzy o Strategii Lizbońskiej 
i jej priorytetach. W swoich działaniach raczej nie uwzględniają one perspektywy Strategii  
Lizbońskiej, co może powodować, że instytucje trzeciego sektora nie przyczyniają się do realiza-
cji jej celów. 

Średnia liczba NGO wspieranych w 2009 r. przez organizację infrastrukturalną wyniosła 25,7. 
Zdolność do obsłużenia określonej liczby organizacji pozarządowych zależy przede wszystkim od 
zasobów finansowych i osobowych, jakie mają do dyspozycji organizacje infrastrukturalne. Przy 
czym środki finansowe, przeznaczane na wsparcie organizacji pozarządowych, w większości 
przypadków nie przekraczają połowy budżetu instytucji infrastrukturalnych. 

Większość badanych organizacji nie odnotowała zmiany liczby podmiotów, którym udzielono 
pomocy w ciągu kolejnych lat. Warto też zauważyć, że 2009 rok był korzystny dla organizacji 
infrastrukturalnych oraz ich klientów, ponieważ w większości organizacji nie zmienił się poziom  
finansowania albo następowało zwiększenie poziomu finansowania. 

Podstawowym celem organizacji infrastrukturalnych jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wspieranie organizacji i aktywnych obywateli. Cel ten jest realizowany poprzez dostar-
czanie informacji, wiedzy i umiejętności w formie szkoleń, doradztwa oraz informacji o możliwo-
ści uzyskania środków finansowych. Poza tym organizacje infrastrukturalne wspomagają two-
rzenie sieci organizacji czy partnerstw lokalnych, a także pomagają w zakładaniu organizacji 
pozarządowych i następnie prowadzą wsparcie techniczne w formie inkubatora dla nowych 
podmiotów. Ważne są też działalność rzecznicza, związana z reprezentowaniem interesów  
organizacji pozarządowych oraz integrowanie i sieciowanie środowiska organizacji. Natomiast 
najrzadsze formy wsparcia to pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz badania 
dotyczące trzeciego sektora.  

Wsparcie oferowane przez organizacje infrastrukturalne zmienia się w czasie: zmniejsza się popyt 
na szkolenia podstawowe i ogólne, za to coraz częściej pojawia się konieczność wspierania organi-
zacji w sposób długofalowy, zróżnicowany i zindywidualizowany. Istotne jest tu także takie wspie-
ranie organizacji, aby realizując misję, stawały się coraz bardziej profesjonalne.  
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Organizacje pozarządowe stale potrzebują wsparcia finansowego i potrzeba ta dotyczy organi-
zacji małych i dużych, niezależnie od ich stażu i doświadczenia. Dużym problemem jest brak 
płynności finansowej, szczególnie w kontekście realizacji projektów unijnych. Poważnym ograni-
czeniem jest również niedostępność kredytów dla organizacji pozarządowych. Dlatego konieczne 
jest rozwijanie nowych form finansowania organizacji.  

Współpraca z innymi sektorami może przyczynić się do rozwiązania większości problemów,  
z jakimi borykają się organizacje infrastrukturalne. Dlatego w realizacji misji istotna jest współ-
praca. Większość badanych organizacji infrastrukturalnych w 2009 roku prowadziła swoje  
działania, współpracując najczęściej z administracją samorządową oraz z lokalnymi oraz regio-
nalnymi instytucjami wspierającymi NGO.  

Zdaniem przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych, dzięki ich działalności, następuje wzrost 
aktywności w małych społecznościach lokalnych, poprawia się też wiedza na temat trzeciego 
sektora, a wspierane organizacje mogą realizować nowe projekty. Następuje również poprawa 
jakości funkcjonowania organizacji.  

Przedstawiciele organizacji infrastrukturalnych deklarują, że znają potrzeby organizacji, na rzecz 
których działają. Ich zdaniem organizacje pozarządowe natrafiają przede wszystkim na proble-
my finansowe i problemy związane z niewystarczającą liczbą pracowników. Problemem jest 
również konieczność dostosowywania do działań, na które jest przeznaczone dofinansowanie, 
co niekiedy skutkuje odchodzeniem od misji organizacji, a ponadto niewystarczającą współpracą 
z administracją publiczną, trudności w wyznaczaniu i osiąganiu długofalowych celów organizacji 
oraz niska znajomość prawa. Z kolei najmniej problemów sprawia organizacjom komunikacja  
i współpraca z innymi organizacjami. 

Wiedzę o potrzebach organizacji pozarządowych instytucje infrastrukturalne czerpią przede 
wszystkim z własnego doświadczenia i codziennej pracy, a także z dostępnych badań. Nieliczne 
organizacje infrastrukturalne prowadzą badania diagnozujące potrzeby, ale wydaje się, że zna-
cząca część z nich nie ma świadomości, czym są potrzeby organizacji pozarządowych ani też  
w jaki sposób je badać. Wyzwaniem dla organizacji infrastrukturalnych jest zatem podniesienie 
własnej wiedzy i umiejętności w zakresie badania i analizy potrzeb organizacji, które są odbior-
cami ich działań. Należy jednak podkreślić, że działania te wymagają także finansowania,  
z czym obecnie jest problem. 

Z roku na rok organizacje infrastrukturalne posiadają coraz większy potencjał. Obecną sytuację 
materialną organizacji infrastrukturalnych większość ich przedstawicieli ocenia jako dobrą. Spo-
sobem zapewnienia kapitału dla organizacji infrastrukturalnej jest też w kilku przypadkach, obok 
działalności non profit, działalność gospodarcza.  

Istnieje zagrożenie, że chociaż organizacje wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu funduszy unij-
nych, to jednak zaniedbały jednocześnie inne źródła przychodów. Może to rodzić w organiza-
cjach fałszywe przekonanie o dobrej kondycji finansowej. 

Większość badanych organizacji infrastrukturalnych jako dobry ocenia także swój potencjał 
techniczny, choć wiele z nich podaje, że potrzebny byłby lokal. Podobne oceny dotyczą pracow-
ników: są to zwykle osoby zaangażowane w poszczególne projekty, zatrudnione w organizacji 
na etat. Pracownicy organizacji infrastrukturalnych posiadają wysokie kompetencje w zakresie 
pracy w trzecim sektorze. 

O potencjale organizacji infrastrukturalnych decyduje też ich współpraca z administracją pu-
bliczną. W wielu miejscach ta współpraca układa się poprawnie, a nawet bardzo dobrze, jednak 
nadal wymaga długofalowych działań o charakterze strategicznym, zwłaszcza w mniejszych 
miastach, z dala od metropolii. Natomiast niewiele jest obecnie przykładów współpracy między 
sektorem prywatnym i III sektorem.  

Tradycją organizacji pozarządowych, w tym organizacji infrastrukturalnych, jest współpraca, 
która niekiedy przybiera formę sieci, federacji podmiotów. 
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Choć z badania jakościowego wynika, że potencjał organizacji infrastrukturalnych jest zadowala-
jący, to jednak w badaniu ilościowym zdiagnozowano pewne potrzeby organizacji infrastruktu-
ralnych. Najczęściej organizacje infrastrukturalne wyrażają potrzebę wzmocnienia pod wzglę-
dem finansowym. W mniejszym stopniu mają potrzeby w zakresie rozwoju współpracy z innymi 
organizacjami infrastrukturalnymi, z samorządem lub administracją publiczną oraz całym sekto-
rem pozarządowym. Poprawy wymagają też warunki lokalowe wielu organizacji i wyposażenie 
techniczne. Stosunkowo najmniejsze potrzeby są diagnozowane w zakresie zasobów ludzkich: 
zarówno pod względem liczebności pracowników, jak i ich umiejętności. Jedynym obszarem 
niewymagającym znacznego wzmocnienia była sfera dotycząca wiedzy oraz doświadczenia.  

 

Potencjał i potrzeby organizacji pozarządowych 

75% badanych organizacji pozarządowych korzystało z jakiejś formy wsparcia instytucji infra-
strukturalnych. Odsetek organizacji korzystających ze wsparcia jest zróżnicowany regionalnie: 
najwięcej organizacji korzystało w województwie pomorskim, najmniej w podlaskim, podkar-
packim i wielkopolskim. Ponadto częściej ze wsparcia korzystają organizacje zatrudniające per-
sonel i uzyskujące przychody.  

Natomiast brak jest związku między subiektywną oceną potencjału organizacji a korzystaniem 
ze wsparcia. A zatem korzystają zarówno te, które postrzegają swoją kondycję pozytywnie, jak  
i te, które dostrzegają deficyty. Nieco częściej ze wsparcia korzystają te organizacje, których 
przedstawiciele dostrzegają potrzebę wsparcia. 

Wyróżnić można kilka czynników, które charakteryzują organizacje korzystające ze wsparcia: 
aktywna postawa lidera, otwartość na nowe formy działania, chęć nauki i zdobywania nowej 
wiedzy, idąca często w parze ze świadomością własnych deficytów i potrzeb wsparcia, gotowość 
do korzystania z różnorodnych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, kanałów zdobywania 
wiedzy i wsparcia. 

Ponad połowa z tych organizacji, które nie korzystają z usług organizacji infrastrukturalnych, 
jako powód podaje brak takiej potrzeby. Prawie co szósta organizacja nie korzysta z usług, gdyż 
w swoim mniemaniu nie spełnia warunków, aby uzyskać wsparcie. Część organizacji wskazuje 
na niedopasowanie oferty oraz brak odpowiednich organizacji infrastrukturalnych w okolicy – 
może to wskazywać na niezaspokojony popyt na usługi organizacji infrastrukturalnych. Dotyczy 
to jednak niewielkiego odsetka ogółu organizacji pozarządowych.  

Organizacje korzystają przede wszystkim ze wsparcia materialnego (w formie zarówno pienięż-
nej, jak i niepieniężnej), a dopiero potem ze wsparcia w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. 
Ważne jest jednak, że respondenci rozumieją otrzymywane wsparcie bardzo szeroko – nie kon-
centrują się tylko na tym otrzymywanym od organizacji infrastrukturalnych. Każe to spojrzeć  
na infrastrukturę trzeciego sektora szerzej, jako całą rzeszę instytucji, organizacji i firm, które  
w różny sposób współpracują z trzecim sektorem i go wspierają.  

Szkolenia, z których korzystały organizacje pozarządowe, najczęściej dotyczyły pozyskiwania 
dofinansowania – tak zadeklarowało 78% respondentów korzystających ze szkoleń. Odsetek ten 
jest zbliżony u wszystkich respondentów, niezależnie od formy prawnej organizacji, formy za-
trudnienia pracowników czy też poziomu przychodów. Ponad 50% biorących udział w szkole-
niach organizacji wskazywało również szkolenia z zakresu współpracy z innymi instytucjami. 
Zdecydowanie najrzadziej organizacje brały udział w szkoleniach z zakresu zakładania organiza-
cji pozarządowej, pozyskiwania nowych członków, marketingu i promocji.  

Tematyka doradztwa jest zbliżona do tematyki prowadzonych szkoleń. Najczęściej doradztwo 
dotyczyło pozyskiwania dofinansowania, współpracy z innymi instytucjami, księgowości i zarzą-
dzania finansowego. Zdecydowanie rzadziej – zagadnień merytorycznych, zakładania nowych 
organizacji, pozyskiwania nowych członków czy też promocji i marketingu. Zakres informacji, któ-
re uzyskują organizacje pozarządowe, jest zbliżony do zakresu tematycznego szkoleń i doradztwa. 
Dominują, choć już nie tak wyraźnie, informacje na temat dostępnego wsparcia finansowego. 
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Bardzo niski jest odsetek organizacji korzystających z pomocy na etapie tworzenia organizacji – 
zaledwie 7% ogółu przebadanych organizacji. Wśród organizacji powstałych w 2006 roku lub 
później odsetek korzystających z tej formy wsparcia wzrasta do 17,6%, ale nadal nie jest to 
bardzo wysoki wynik.  

Zauważalnym elementem działalności organizacji infrastrukturalnych staje się ekonomia spo-
łeczna. Niektóre z nich zaczynają pełnić funkcję ośrodków wspierania ekonomii społecznej. Wy-
nika to też z dostępności środków na ten cel. Zaledwie jednak 6% organizacji uzyskało wsparcie 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego. Można 
więc przypuszczać, że wiele organizacji nie widzi takiej potrzeby i możliwości.  

W praktyce trudno jest rozdzielić poszczególne formy wsparcia. Szkolenia i doradztwo mogą się 
uzupełniać – szkolenia dostarczają podstawowej wiedzy, zaś doradztwo jest potrzebne, aby ją 
zastosować w praktyce. Zapotrzebowanie na formy wsparcia zmienia się wraz z rozwojem 
współpracy między daną organizacją pozarządową a organizacją infrastrukturalną. W początko-
wej fazie duże znaczenie mają informacja oraz szkolenia, które pozwalają dostarczyć organizacji 
pozarządowej podstawową pomoc. Z czasem jednak większego znaczenia nabierają doradztwo  
i konsultacje.  

Badanie pokazało znaczenie relacji między organizacjami pozarządowymi a infrastrukturalnymi. 
Organizacja infrastrukturalna może działać wspierająco – nie uzależnia od swoich usług, nie 
stara się narzucić swoich pomysłów na działania, nie zastępuje zarządu danej organizacji, ale 
raczej podsuwa sposoby działania czy też wspiera w realizacji pomysłów, które ma dana organi-
zacja. Relacje te oparte są raczej na zaufaniu, otwartości, poczuciu misji, ale też dużej dozie 
profesjonalizmu: elastyczności, otwartości na problemy innych, gotowości do świadczenia usług 
niestandardowych, dyspozycyjności. Można powiedzieć, że relacje wynikają z etosu sektora 
pozarządowego.  

Badane organizacje, korzystające z pomocy organizacji wspierających, oceniają je generalnie po-
zytywnie. Natomiast surowiej postrzegają wpływ otrzymanego wsparcia na rozwój własnej organi-
zacji. Dodatnia relacja między ocenami pozytywnymi i negatywnymi widoczna jest w przypadku 
poprawy kompetencji pracowników oraz relacji z otoczeniem. Prawie jedna trzecia zapytanych 
respondentów dostrzega również duży wpływ otrzymanego wsparcia na poprawę sytuacji finan-
sowej organizacji. Należy stwierdzić, że ocena rzeczywistego wpływu otrzymywanego wsparcia na 
rozwój organizacji pozarządowych powinna być ostrożna. Widoczna jest słaba, ale istotna staty-
stycznie korelacja między korzystaniem ze wsparcia a sytuacją danej organizacji. 

Część respondentów zetknęła się z różnego rodzaju problemami, korzystając z usług organizacji 
wspierających. Najwięcej respondentów wskazało na zbyt ogólne szkolenia lub doradztwo – co 
potwierdza wnioski o niedopasowaniu oferty do oczekiwań ich odbiorców. Problemem też oka-
zuje się zbyt długi czas oczekiwania na usługę, a także niedopasowanie godzin świadcze- 
nia usług do możliwości osób pracujących. Najmniej osób stwierdza, że problemem jest niski 
poziom wiedzy i kompetencji pracowników organizacji wspierających.  

Nie wszystkie badane organizacje mają jednakowy, łatwy dostęp do wsparcia. Istnieje kilka 
podstawowych przyczyn barier, na jakie napotykają organizacje pozarządowe. Pierwszą barierą 
jest brak wiedzy o istnieniu organizacji oferujących usługi innym organizacjom pozarządowym. 
27% badanych organizacji oceniało, że informacje o wsparciu są trudno dostępne. Jednak sytu-
acja pod tym względem jest uzależniona od aktywności konkretnej organizacji infrastrukturalnej 
– jest zatem zróżnicowana nie tylko regionalnie, lecz prawdopodobnie także lokalnie. Przy czym 
aktywność ta rozumiana może być nie tylko jako zakres działań marketingowych i promocyj-
nych, lecz także wychodzenie z informacją o działalności organizacji infrastrukturalnej poza duże 
ośrodki miejskie. Drugim ograniczeniem są bariery fizyczne – trudności w dotarciu do wparcia 
organizacji infrastrukturalnej. Dotyczy to zwłaszcza osób z mniejszych miejscowości lub z tere-
nów wiejskich. 

W niemal wszystkich obszarach organizacje pozarządowe oceniają swoją sytuację pozytywnie. 
Wyjątkiem jest sytuacja finansowa, która oceniana jest jako neutralna. Najlepiej oceniane są 
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kompetencje pracowników i wolontariuszy. Organizacje również z pewnym optymizmem ocenia-
ją skalę występujących problemów. Jedynym problemem dla organizacji pozarządowych są nie-
wystarczające środki finansowe. Inne kwestie zostały ocenione jako nieproblematyczne. Co 
ciekawe, organizacje nie dostrzegają problemów w obszarach związanych z zarządzaniem wła-
sną organizacją, komunikacją wewnętrzną czy też kompetencjami pracowników i współpracow-
ników. Można powiedzieć, że autoocena organizacji pozarządowych jest niezwykle pozytywna. 
Konsekwentnie też organizacje deklarują, że w największym stopniu potrzebują wsparcia finan-
sowego, a w najmniejszym – inwestycji w kompetencje osób zaangażowanych w ich prace. 

Badania jakościowe pokazują jednak, że poszczególne kwestie są wzajemnie powiązane. Nie- 
dostateczne finansowanie powoduje brak stabilności organizacji, grozi wypaleniem i odejściem 
pracowników oraz członków organizacji. Słaba sytuacja finansowa jest również barierą w dostę-
pie do zewnętrznych źródeł finansowania.  

Problemy finansowe mają wiele przyczyn. Nie na wszystkie mogą odpowiedzieć organizacje 
infrastrukturalne, ale w przypadku niektórych mogą zdecydowanie pomóc. Niewątpliwie duże 
znaczenie ma umiejętność zarządzania finansowego – analiza sytuacji finansowej organizacji  
w dłuższym okresie, zarządzanie płynnością finansową, zdolność do przewidywania i planowania 
sytuacji finansowej. Niewiele spośród badanych organizacji decyduje się na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Pojawiają się wśród respondentów obawy związane z koniecznością pro-
wadzenia księgowości, brakiem umiejętności poradzenia sobie na rynku. Organizacje nie podej-
mują też starań o pozyskanie nowych członków, co mogłoby poprawić ich sytuację finansową. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji pozarządowych są ludzie. Przy czym należy na tę 
kategorię patrzeć szeroko: jako liczbę osób zaangażowanych, ale również wiedzę, umiejętności  
i postawy osób zaangażowanych w działalność trzeciego sektora. Trudności związane z sytuacją 
materialną i finansową mogą być łatwiej rozwiązywane, jeśli organizacja dysponuje odpowied-
nimi zasobami kapitału ludzkiego.  
 

Wnioski i rekomendacje 

1 Wizja rozwoju organizacji infrastrukturalnych 

 Krótki opis problemu W Polsce po 1989 roku zaczął intensywnie rozwijać się trzeci sektor, 
z każdym rokiem rosła liczba organizacji pozarządowych działających 
w różnych branżach. Obecnie uwaga skupia się na jego umacnianiu. 
Mimo coraz lepszej sytuacji trzeciego sektora w Polsce, profesjonaliza-
cji organizacji i coraz lepszych warunków prawnych, w jakich działa-
ją organizacje (m.in. ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie), nadal nie ma strategii rozwoju instytucji infrastruk-
turalnych ani wizji, w jakich obszarach powinny one działać, jakie 
wyzwania przed nimi stoją oraz jak na nie odpowiadać. Nie jest roz-
strzygnięty dylemat, czy organizacje infrastrukturalne powinny być 
liderami trzeciego sektora, określając standardy działania, dbając 
o zachowanie misji i reprezentując trzeci sektor wobec administracji 
publicznej, czy raczej dostarczycielem wsparcia niezbędnego do roz-
woju organizacji pozarządowych.  
Nie ma też celowego i systematycznego wsparcia dla instytucji infra-
strukturalnych. Doświadczenia wcześniejszych okresów pokazują, że 
odpowiednio zaplanowane wsparcie może okazać się ważnym impul-
sem wzmacniającym potencjał tych instytucji. Istniejąca Strategia 
Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego tego zadania nie spełnia.  

 
 
 
 

Rekomendacja 
 
 
 

Powinna powstać spójna koncepcja rozwoju trzeciego sektora, a po-
chodna całościowej wizji miejsca i roli sektora pozarządowego w pań-
stwie, a także wizja roli organizacji infrastrukturalnych jako narzędzia 
wspierania. Pracę nad koncepcją powinny być prowadzone przez 
organizacje pozarządowe, ale przy aktywnym udziale ministerstwa.  
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 Wypracowane podejście powinno zostać uwzględnione w tworzonej 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.  
Koncepcja powinna zostać zoperacjonalizowana w ramach dostępnych 
środków, głównie PO KL i PO FIO. 

2 Definicja organizacji infrastrukturalnej 

 Krótki opis problemu Brak jest zgody co do definicji organizacji infrastrukturalnej. Zapropo-
nowane w badaniu podejście jest stosunkowo szerokie i obejmuje 
bardzo różne instytucje. Planowane w ramach Działania 5.4 PO KL 
wsparcie kierowane jest do Centrów Wspierania i Informowania Orga-
nizacji Pozarządowych – a więc węższej kategorii. Natomiast w ra-
mach priorytetu VII PO KL wspierane są Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. Tworzenie systemu wsparcia dla tego typu instytucji wy-
maga doprecyzowania definicji podmiotów, które będą wspierane. 

 Rekomendacja Konieczne jest doprecyzowanie definicji organizacji infrastrukturalnej, 
szczególnie pod kątem planowanych konkursów w ramach PO KL i PO 
FIO. Jako punkt wyjścia proponuje się wykorzystanie definicji przyjętej 
w badaniu. 

3 System monitorowania 

 Krótki opis problemu Zrealizowane badanie dostarczyło pogłębionej wiedzy o wsparciu dla 
organizacji pozarządowych i o skali korzystania z tego wsparcia. Pro-
wadzenie polityki wobec organizacji infrastrukturalnej wymaga jednak 
stałego monitoringu aktywności tych organizacji oraz poziomu korzy-
stania z oferty przez organizacje pozarządowe. Instytucje publiczne 
dysponują instrumentami umożliwiającymi taki monitoring, konieczne 
jest jednak wprowadzenie odpowiednich zmian.  

 Rekomendacja Wdrożenie mechanizmu monitorowania aktywności organizacji infra-
strukturalnych oraz skali korzystania ze wsparcia przez organizacje 
pozarządowe w ramach monitoringu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz badania SOF-1. 

4 Kryteria wspierania organizacji infrastrukturalnych 

 Krótki opis problemu Wyniki badania pokazują, że liczba organizacji infrastrukturalnych, 
w stosunku do liczby organizacji pozarządowych, jest wysoka. Proble-
mem jest koncentracja tych organizacji w dużych ośrodkach miejskich. Z 
kolei tworzenie nowych instytucji infrastrukturalnych napotkać może na 
barierę potencjału na poziomie lokalnym oraz barierę popytu na usługi.  

 Rekomendacja W ramach planowanych w przyszłości konkursów rekomendujemy 
wspieranie potencjału już istniejących organizacji infrastrukturalnych, 
posiadających doświadczenie i kompetencje. Promowane powinny być 
różne formy prowadzenia działań infrastrukturalnych poza głównymi 
ośrodkami miejskimi, np. poprzez struktury sieciowe, mobilne ośrodki 
wspierania oraz tworzenie zamiejscowych.  
Możliwe jest również wprowadzenie segmentacji wsparcia dla organiza-
cji infrastrukturalnych: w ramach PO KL wspierane mogłyby być organi-
zacje już działające, natomiast w ramach PO FIO – nowe inicjatywy. 

5 Zakres wspieranych usług 

 Krótki opis problemu Zakres usług świadczonych przez organizacje infrastrukturalne jest 
dosyć stabilny. Jest on wypadkową potrzeb zgłaszanych przez organi-
zacje pozarządowe, kompetencji i doświadczenia organizacji infra-
strukturalnych, a także aktualnych warunków działania trzeciego 
sektora (np. aktualnych źródeł finansowania lub zmian prawnych). 
Organizacje infrastrukturalne powinny stale dostarczać aktualnej 
wiedzy i umiejętności odbiorcom swoich usług – także na poziomie 
podstawowym. Konieczne jest jednak w większym zakresie uwzględ-
nienie obszarów deficytowych.  
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W coraz większym stopniu należy uwzględniać formy zindywidualizo-
wane, takie jak doradztwo, konsultacje, ale również takie, które za-
kładają trwalszą współpracę pomiędzy organizacją infrastrukturalną 
a pozarządową – tutoring czy też coaching, pamiętając, że te ostatnie 
mogą być prowadzone dla mniejszej liczby organizacji, ale w opinii 
badanych mają dużo większe efekty. 

 Rekomendacja W ramach ogłaszanych konkursów na wsparcie dla organizacji infra-
strukturalnych wskazane jest promowanie tych obszarów, w przy-
padku których zakres świadczonych usług przez organizacje infra-
strukturalne ich nie obejmuje lub jest niewystarczający. Należą do 
nich: 
1. Udostępnienie lokalu i sprzętu do prowadzenia działań organizacji 

pozarządowej, w formie np. inkubatora.  
2. Ułatwienie organizacjom pozarządowym dostępu do środków 

finansowych poprzez uruchomienie mechanizmów grantowych dla 
organizacji rozpoczynających działalność (analogicznie jak w przy-
padku grantów na rozpoczęcie działalności gospodarczej), a także 
mechanizmów pożyczkowych i poręczeniowych, tak aby organiza-
cje miały równe szanse z samorządami w staraniu się o środki eu-
ropejskie oraz mogły na większą skalę uruchamiać prowadzenie 
działalności gospodarczej. Zwiększenie zakresu usług regrantingu, 
świadczonych przez organizacje infrastrukturalne. 

3. Wsparcie organizacji przy prowadzeniu działalności zarobkowej 
(w nurcie ekonomii społecznej). Wsparcie to powinno obejmować 
kwestie związane z działalnością biznesową, np. tworzenie bizne-
splanu, strategii marketingowej itp.  

4. Wsparcie w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi, 
w tym szczególnie zarządzania finansowego i zarządzania zaso-
bami ludzkimi. 

5. Wsparcie w zakresie pozyskiwania nowych członków oraz aktywi-
zowania osób obecnie będących członkami organizacji pozarządo-
wych. 

6. Współpraca z samorządem (m.in. podnoszenie świadomości o spe-
cyfice trzeciego sektora), sektorem prywatnym i innymi organiza-
cjami pozarządowymi. 

7. Działalność rzecznicza na rzecz trzeciego sektora.  
Ponadto proponujemy promowanie projektów, w ramach których 
przewiduje się indywidualizację wsparcia – czyli doradztwo i konsul-
tacje, oparte na dobrym rozpoznaniu sytuacji danej organizacji, 
coaching i tutoring. 

6 Promocja działalności organizacji infrastrukturalnych 

 Krótki opis problemu Badanie pokazało, że dla części osób, szczególnie rozpoczynających 
działalność w ramach trzeciego sektora, barierą jest brak wiedzy 
o ofercie organizacji infrastrukturalnych. Powodem tego jest m.in. 
brak aktualnej informacji o możliwościach wsparcia. Zrealizowane 
badanie umożliwia przeprowadzenie odpowiedniej akcji promującej 
działalność organizacji infrastrukturalnych. 

 Rekomendacja Wskazane jest przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promocyjnej, 
zachęcającej do tworzenia organizacji pozarządowych, a także zebra-
nie informacji o dostępnych źródłach wsparcia. W tym celu właściwe 
jest stworzenie bazy danych o działających w poszczególnych woje-
wództwach instytucjach wspierających. Baza ta mogłaby być umiesz-
czona na stronie www.pozytek.gov.pl, www.ngo.pl. 
Ponadto w ramach wsparcia dla organizacji infrastrukturalnych powin-
na zostać stworzona możliwość finansowania działań promocyjnych 
i marketingowych. 
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7 Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu organizacji infrastrukturalnych 

 Krótki opis problemu Jednostki samorządu terytorialnego są kluczowym elementem dla 
rozwoju infrastruktury trzeciego sektora. Mogą samodzielnie tworzyć 
instytucje infrastrukturalne lub wspierać działające na ich terenie 
organizacje pozarządowe. Dysponują też kluczowymi zasobami, takimi 
jak lokale czy środki finansowe. Równocześnie nowelizacja ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza zapisy 
umożliwiające im prowadzenie instytucji wspierających organizacje 
pozarządowe lub zlecanie tego zadania organizacjom pozarządowym.  
Wyniki badania wskazują, że optymalnym rozwiązaniem jest prowa-
dzenie instytucji infrastrukturalnych przez organizacje pozarządowe. 
Zapewnia to większą elastyczność działania. Ponadto organizacje 
infrastrukturalne są ważnym nośnikiem etosu trzeciego sektora, który 
przyjmowany jest przez odbiorców usług. 

 Rekomendacja Wskazane jest przeprowadzenie działań szkoleniowo-promocyjnych, 
skierowanych do przedstawicieli samorządu terytorialnego, informują-
cych o możliwościach stworzonych przez nowelizację ustawy, jak 
również zachęcających do budowania lokalnej infrastruktury trzeciego 
sektora.  
Właściwe jest promowanie modelu, w ramach którego samorząd tery-
torialny powierza organizacji pozarządowej prowadzenie takiej pla-
cówki lub dofinansowuje działania organizacji już istniejącej.  

8 Jakość działań organizacji infrastrukturalnych 

 Krótki opis problemu Większość organizacji pozarządowych ocenia pozytywnie jakość ofe-
rowanych usług. Jednak odbiorcy tych usług nie zawsze mają odpo-
wiednie kompetencje do oceny zawartości merytorycznej. Ponadto 
część z nich wskazuje na pojawiające się problemy. Równocześnie 
brak jest mechanizmów weryfikowania jakości oferowanych usług.  

 Rekomendacja Stworzenie mechanizmu oceny jakości usług oferowanych przez orga-
nizacje infrastrukturalne. Szczególnie w przypadku działań finansowa-
nych ze środków publicznych. Proponujemy wprowadzenie mechani-
zmu weryfikacji merytorycznej jakości oferowanego wsparcia poprzez 
stosowanie narzędzi superwizji.  

9 Wsparcie dla organizacji infrastrukturalnych 

 Krótki opis problemu Brakuje systemu wzmacniania kompetencji organizacji infrastruktural-
nych. Dotyczy to szczególnie takich obszarów, jak zmiany w zakresie 
prowadzonych polityk publicznych, co pokazują wyniki badania doty-
czące Strategii Lizbońskiej.  

 Rekomendacja Wskazane jest stworzenie systemu wspierania organizacji infrastruktu-
ralnych. W ramach niego właściwe jest dystrybuowanie wśród organi-
zacji informacji i wiedzy o zmianach w zakresie polityk publicznych 
istotnych z punktu widzenia działalności trzeciego sektora, jak również 
wyników badań i analiz ważnych dla działalności organizacji infrastruk-
turalnych. System może obejmować organizowanie cyklicznych spo-
tkań oraz rozsyłanie drogą e-mailową ważnych informacji. 

10 Ocena efektów prowadzonych działań 

 Krótki opis problemu Organizacje, zarówno infrastrukturalne, jak i „zwykłe” organizacje 
pozarządowe, w zasadzie nie prowadzą oceny swych działań. Prowa-
dzone są wycinkowe badania polegające głównie na zbieraniu opinii 
poprzez ankiety ewaluacyjne, dotyczące konkretnego wydarzenia, np. 
szkolenia. Sporadycznie odbywają się ewaluacje całych organizacji. 
Dlatego też brak jest pogłębionej wiedzy na temat skuteczności dzia-
łań organizacji infrastrukturalnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że nikt 
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tego nie wymaga, toteż nie ma bezpośredniego bodźca, by tego ro-
dzaju badanie jakości realizować. Przedstawiciele badanych organizacji 
mają co prawda świadomość potrzeby takich badań, ale obecnie zu-
pełnie nie ma możliwości ich finansowania. Ważne jest także to, że 
wiele organizacji (także infrastrukturalnych) koncentruje się często na 
załatwianiu spraw bieżących, które zabierają wiele czasu i energii. Nie 
ma więc niekiedy warunków, a także zasobów ludzkich, by zająć się 
planowaniem, strategią, by omówić, dokąd zmierza organizacja i jakie 
działania w związku z tym powinny być zrealizowane. 

 Rekomendacja 
 

Wiedza płynąca z ewaluacji byłaby naturalną i konkretną podstawą do 
doskonalenia działań organizacji, dlatego warto zapewnić organiza-
cjom infrastrukturalnym możliwość finansowania tego rodzaju badań, 
na przykład w konkursach. Badania ewaluacyjne mogłyby dotyczyć 
konkretnego projektu, ale również wskazane jest umożliwienie prowa-
dzenia badań jakości działania całej organizacji. Może to dać istotny 
impuls dla poprawy jakości działania.  
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Summary 
This report contains the results of research carried out at the request of the Ministry of Labor 
and Social Policy (Public Benefit Department) by a consortium of companies: PSDB Sp. z o.o., 
Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. and Pentor Research International S.A. The report contains the 
results of quantitative and qualitative research carried out in the period of December 2009 – 
March 2010.  

In accordance with the Detailed Description of the Tender Subject, the research has three  
objectives. All of them are interdependent and reaching them allows for the full achievement of 
the primary research objective i.e. performing a diagnosis of infrastructure organizations and 
identifying the needs of non-governmental organizations for their services. An illustration of the 
research objectives is presented in the diagram below: 

 

Figure 2 Diagram of research objectives 

 

 

 

Research Methodology 

In order to obtain reliable evaluation results and provide comprehensive answers to research 
questions, it is necessary to carry out a complex research analysis and combine diverse types of 
data and research methods, i.e. to use methodological triangulation. The following have been 
used: 

 Triangulation of data sources,  

 Triangulation of research methods, 

 Triangulation of research perspectives.  
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The research involves using the following qualitative methods and techniques: 

• Analysis of existing documents, 

• Individual In-Depth Interviews (IDI) – 80 interviews were carried out with experts,  
infrastructure organizations and non-governmental organizations,  

• Case studies – six infrastructure organization case studies were carried out,  

• Expert panel.  

One quantitative method was also used in the research: computer assisted personal interview – 
CAPI): 

• Quantitative analysis of infrastructure organizations (sample n = 400), 

• Quantitative analysis of non-governmental organizations (sample n = 1650). 

 

Research Results 

1457 infrastructure organizations were identified in Poland in the inventory stage. An 
analysis of the geographical distribution of the identified infrastructure organizations shows that 
a concentration of organizations is present in the Mazowieckie Voivodeship, where 
19.3% of them are located. Less than half of that amount is located in the Małopolskie Voivo-
deship – 10%. Four voivodeships noted the lowest number of organizations: only 2.7% of all 
organizations in Podlaskie, 3.1% in both Lubuskie and Opolskie and 3.7% in Pomorskie.  

In comparing the number of infrastructure organizations with the number of active non- 
-governmental organizations, one could conclude that there is an average of approximately 49 
non-governmental organizations per one infrastructure organization in Poland. This situation, 
however, differs in each region.  

The number of infrastructure organizations is strongly correlated with the number of non- 
-governmental organizations in a given region: the correlation coefficient is 0.87. Two voivode-
ships require additional comments. In Wielkopolskie, where the number of non-governmental 
organizations corresponds to the number in the Małopolskie Voivodeship (over 6 000), the 
number of infrastructure organizations is significantly lower. In effect, the number of non- 
-governmental organizations per one infrastructure organization is almost twice as high as in 
the Małopolskie Voivodeship. The situation in Śląskie is similar. Even though the number of  
non-governmental organizations per one infrastructure organization is slightly higher than the 
Polish average, when one takes into account only those infrastructure groups providing adviso-
ry, training and information services, almost two times more NGOs exist per one infrastructure 
organization.  

The data show a concentration of organizations around the most important major 
urban agglomerations in the voivodeships (primarily their capitals). A good example of 
this tendency is the case of the Lubuskie Voivodeship.  

A relatively equal proportion of non-governmental organizations to infrastructure organizations 
in particular voivodeships does not mean that access to infrastructure organizations is the same 
in all voivodeships. There are 25 counties throughout the country where no infrastructure orga-
nization has been identified. The largest number of such counties exists in the Wielkopolskie 
Voivodeship (7 counties).  

The categorization of infrastructure organizations by their legal structure, performed on the 
basis of data gathered as part of the inventory process, indicates that over half are associations 
(52.7%). 17% of the organizations are foundations, 12.5% federated associations and 8.4%  
– local government units. The remaining types are relatively small in number.  
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The Activity and Potential of Infrastructure Organizations 

Infrastructure organizations have developed unevenly and today form a very diverse group of 
institutions: non-governmental and local government, with a national or regional range of  
activities. From the beginning of their existence, infrastructure organizations were characterized 
by a relatively wide scope of activities, which basically remains unchanged. For many years, 
infrastructure organizations played an important role not only in building the third sector, but 
also in increasing knowledge about non-governmental organizations among institutions in the 
public administration.  

Non-governmental organizations, including infrastructure organizations, have developed  
enormously since 1989. Funding originating from private, foreign organizations, as well as  
pre-accession funds, were significant sources of support in helping infrastructure groups  
develop their potential, especially in the 1990s. The legal framework, within which non- 
-governmental and infrastructure organizations function, has also undergone significant deve-
lopment over the past twenty years. The recently amended Act on Public Benefit Activities and 
Volunteerism is the best example of this. Furthermore, Poland’s accession to the European 
Union was of major significance to the development of infrastructure organizations, as a signifi-
cant part of these organizations became beneficiaries of the available funds.  

The dominant field of activities of infrastructure organizations is the third sector, but some of 
these organizations or the activities they carry out influence the other sectors: public and private.  

Infrastructure organizations typically provide assistance to other non-governmental organiza-
tions, regardless of their types of activities and area of work. One can also distinguish a group 
of infrastructure organizations specializing in a specific field. They usually operate in the form of 
a network or federation.  

Knowledge of the Lisbon Strategy and its priorities is not common among representatives of 
infrastructure organizations. They usually do not take into account the perspective of the Lisbon 
Strategy in their operations, which may have the effect that third sector institutions do not con-
tribute to the achievement of its objectives.  

The average number of NGOs supported in 2009 by an infrastructure organization amounted to 
25.7. The ability to serve a defined number of non-governmental organizations depends prima-
rily on the financial and personnel resources at the disposal of infrastructure organizations. In 
most cases, the financial resources allocated to supporting non-governmental organizations do 
not exceed half of the infrastructure institutions’ budgets.  

In the course of subsequent years, most of the organizations analyzed did not experience  
a change in the number of entities assisted. It is also noteworthy that the year 2009 was  
beneficial to infrastructure organizations and their clients, as in most organizations, the level of 
financing remained the same or even increased.  

The primary objective of infrastructure organizations is the development of a civil society by 
supporting organizations and active citizens. This objective is achieved by providing information, 
knowledge and skills in the form of training, advisory services and information about how to 
secure funding. In addition, infrastructure organizations support the creation of organizational 
networks or local partnerships, as well as assist in creating non-governmental organizations and 
then provide technical support in the form of incubators for new entities. Advocacy activities are 
also important, related to representing the interests of non-governmental organizations, as well 
as integrating and networking the community of organizations. The least frequent forms of 
support include assistance in business operations and third sector research activities.  

Support offered by infrastructure organizations changes as time passes: the demand for basic 
and general training decreases and in its place appears the need to provide long term, diverse 
and individualized support. It is also important to support organizations in becoming increasin-
gly professional in the work of carrying out their mission.  
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Non-governmental organizations constantly need financial support and this need relates to  
both small and large organizations, regardless of their age and experience. The lack of financial 
liquidity is a great problem, especially in the context of implementing EU projects. A significant 
limitation is also the availability of loans for non-governmental organizations. This is why it is 
necessary to develop new methods to finance organizations.  

Cooperation with other sectors may contribute to solving a majority of the problems hindering 
infrastructure organizations. This is why cooperation is so important in implementing the  
mission. In 2009, most of the studied infrastructure organizations usually carried out their  
operations in cooperation with their local government administration, as well as with local and 
regional institutions supporting NGOs.  

Representatives of infrastructure organizations believe that their efforts result in the greater 
activity of small, local communities, improved knowledge about the third sector, whereas  
the organizations supported are able to implement new projects. The quality of organizational 
functioning also improves. 

Representatives of infrastructure organizations declare that they know the needs of organiza-
tions they assist. In their opinion, non-governmental organizations primarily encounter pro-
blems related to financing their activities and securing a sufficient number of staff. Another 
problem is the need to adapt activities to the requirements of funding opportunities, which may 
cause the organization to stray from its mission. Other problems include difficulties in establis-
hing good working relationships with public administration, difficulties in determining and 
achieving long term organizational goals as well as weak knowledge of the law. On the other 
hand, the least number of problems were cited in areas such as communication and coopera-
tion with other organizations.  

Infrastructure organizations draw knowledge of the needs of non-governmental organizations 
primarily from their own experience and daily work, as well as from available research. Very  
few infrastructure organizations carry out research to diagnose such needs, but it seems that  
a significant number is not aware of what the needs of non-governmental organizations are,  
or how to research them. Infrastructure organizations thus stand before the challenge of  
increasing their own knowledge and skill in researching and analyzing the needs of organiza-
tions, which are the recipients of their activities. It should be noted, however, that such activi-
ties also require financing, which currently is a problem.  

The potential of infrastructure organizations grows year by year. Most representatives of infra-
structure organization assess their financial situation as good. In some cases, infrastructure 
organizations ensure capital for their activities by conducting business activities, together with 
their non-profit operations.  

There is a risk that even though organizations have specialized in acquiring EU funds, they may 
have been neglecting other sources of income at the same time. This may give organizations  
a false sense that they are in good financial condition.  

The majority of the infrastructure organizations studied also assess their technical potential as 
good, although many of them add that they need more space. Similar opinions pertain to  
employees: these are usually people involved in specific projects, permanently employed by the 
organization. The staff members of infrastructure organizations are highly competent in third 
sector work.  

The potential of infrastructure organizations also depends on their cooperation with the public 
administration. In many places, there is good cooperation, or it could even be called very good, 
but nevertheless, it still requires long term, strategic actions, especially in the smaller towns 
located farther away from urban centers. Very few examples of cooperation between the priva-
te sector and the third sector currently exist.  

Non-governmental organizations, including infrastructure organizations, traditionally cooperate, 
often in the form of networks or federations of entities.  
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Although the qualitative analysis shows that the potential of infrastructure organizations is satis-
factory, the quantitative research disclosed certain needs of infrastructure organizations. The 
most frequent need pointed out by infrastructure organizations is financial assistance. To a 
lesser degree, they point out needs in the area of developing cooperation with other infrastruc-
ture organizations, local government or public administration, as well as with the entire non-
governmental sector. Other areas where improvement is needed are the facilities of many or-
ganizations and technical equipment. The relatively fewest needs are diagnosed in the area of 
human resources: both in terms of the number of employees as well as their skills. The only 
area not requiring significant improvement is the area of knowledge and experience.  

 

The Potential and Needs of Non-governmental Organizations 

75% of non-governmental organizations took advantage of some form of support from infra-
structure organizations. The percentage of organizations taking advantage of support varies 
regionally: the largest number of organizations was in the Pomorskie Voivodeship, the lowest in 
Podlaskie, Podkarpackie and Wielkopolskie. Organizations employing personnel and raising  
income are those that more frequently benefit from support.  

There seems to be no relation between a subjective assessment of an organization’s potential 
and the use of support. This means that support is used both by those who perceive their con-
dition as positive as well as those who see deficiencies. Support is sought somewhat more often 
by those organizations whose representatives perceive a need for assistance.  

A number of elements can be identified, which characterize organizations benefiting from sup-
port: active leadership, openness to new forms of activities, willingness to learn and acquire 
new knowledge, usually combined with an awareness of one’s own needs for improvement and 
support, readiness to use a variety of both formal and informal channels of acquiring knowledge 
and support.  

More than half of the organizations that do not use the services of infrastructure organizations 
explain this by stating that they do not need such support. Almost every sixth organization does 
not use such services because it believes that it does not meet the criteria to acquire such  
support. Some organizations indicate that the offer does not respond to their needs or that 
there are no appropriate infrastructure organizations in the region – this may indicate an unsa-
tisfied demand for the services of infrastructure organizations. Nevertheless, this pertains to 
only a small percentage of the overall number of non-governmental organizations.  

Organizations primarily take advantage of material support (both monetary and non-monetary), 
and only afterwards do they avail themselves of support in the area of human resource  
development. It is important to note, though, that the respondents understand the concept of 
support very broadly – they do not think of it only in terms of the support acquired from infra-
structure organizations. This requires a broader perspective of the third sector’s infrastructure – 
as an entire range of institutions, organizations and companies, which cooperate and support 
the third sector in different ways.  

Non-governmental organizations most frequently attended workshops in fund raising – this was 
declared by 78% of respondents who indicated that they had participated in training. This per-
centage is similar for all respondents, regardless of the legal form of the organization, whether 
or not they employ staff or their level of income. Over 50% of the organizations participating in 
workshops also indicated training in how to cooperate with other institutions. The topics of  
setting up a non-governmental organization, acquiring new members, marketing and public 
relations were decidedly the most infrequently named workshops that organizations attended.  

The topics provided by advisory services is similar to the topics of the training attended. Most 
often, advice services concerned acquiring funds, cooperation with other institutions, accoun-
ting and financial management. Advice related to program issues, establishing new organiza-
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tions, recruiting new members or promotion and marketing were named decidedly fewer times. 
The scope of information requested by non-governmental organizations is similar to the topics 
mentioned above for training and advisory services. Information on available financial support 
dominates, but only slightly..  

The percentage of organizations taking advantage of support at the stage of creating an orga-
nization is very low – only 7% of the overall number of studied organizations. Among those 
organizations created in 2006 or later, the percentage taking advantage of this form of support 
increases to 17.6%, but this is still not a very high result.  

Social economy is becoming a noticeable element of the activities of infrastructure organiza-
tions. Some of them have started to function as social economy support centers. This is also  
a result of the funding available for this activity. Nevertheless, only 6% of the organizations 
acquired support to conduct business activities or a social enterprise. One can assume, then, 
that a significant portion of organizations does not perceive this as a need or opportunity.  

In practice, it is difficult to separate out particular forms of support. Training and advisory servi-
ces may complement each other – the first delivers basic knowledge, but the second is needed 
to put it into practice. The need for different forms of support changes as the cooperation  
between a given non-governmental organization and infrastructure organization develops.  
Information and training play an important role in the initial stage by providing for the delivery 
of basic support to a non-governmental organization. As time passes advisory services and con-
sultations become more important.  

The research showed the significance of relations between non-governmental and infrastructure 
organizations. An infrastructure organization may act in a supporting role – it does not make an 
organization dependent on its services, it does not force its own ideas for activities, does not 
replace the management of a given organization but rather proposes ways of operating or sup-
ports the implementation of an organization’s ideas. These relations are based rather on trust, 
openness, and the accomplishment of a mission, but also include a large dose of professiona-
lism: flexibility, openness to the problems of others, readiness to provide non-standardized  
services and availability. One could say that these relations are based on an ethos of the  
non-governmental sector.  

The organizations studied that use the assistance of support organizations generally assess 
them positively. However, they are stricter in how they perceive the effect of the support rece-
ived on the development of their own organization. The favorable relation between the positive 
and negative assessments is visible in the case of improvements in staff competencies and in 
relations with the surrounding community. Almost one third of the respondents also perceive  
a significant impact of the support received on improvements in the organization’s financial 
situation. It should be noted that a cautious assessment should be made of the actual effect of 
the support received on the development of non-governmental organizations. A weak but stati-
stically significant correlation is evident between taking advantage of support services and the 
situation of a given organization.  

Some respondents encountered different types of problems in using the services of support 
organizations. Most respondents indicated that the training or advisory services was too general 
– which confirms conclusions about the offer not matching the expectations of its recipients. 
Another problem is the long waiting period for services, as well as the hours when the service is 
available, which does not suit the time schedule of working employees. The low level of know- 
ledge and low competence of a support organization’s staff were indicated as a problem by the 
smallest number of respondents.  

Not all the organizations studied have the same level and ease of access to support. There are 
a few basic reasons for these barriers. The first is the lack of knowledge about the existence of 
an organization offering services to other non-governmental organizations. 27% of respondents 
deemed that information about available support is not easily available. This situation depends 
on how active a given infrastructure organization is – as a result, this situation varies not only 
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regionally by probably also locally. Additionally, this level of activity may be understood not only 
in terms of marketing activities and promotion, but also in conducting outreach activities to 
provide information on the activities of the infrastructure organization beyond large municipal 
centers. The second limitation is physical barriers – difficulties in traveling to the support orga-
nization. This relates especially to people from smaller towns or rural areas.  

Non-governmental organizations assess their situation as positive in almost all aspects. The 
exception is their financial situation, which is assessed as neutral. The competencies of staff 
and volunteers are assessed the highest. Organizations are also optimistic in their assessment 
of the extent of existing problems. The only significant issue for non-governmental organiza-
tions is inadequate financial resources. Other issues were assessed as not significant. It is inte-
resting that organizations do not perceive problems in areas related to managing their own 
organization, internal communication or the skills of their employees and partners. It could thus 
be stated that the self-assessment of non-governmental organizations is exceptionally positive. 
These organizations also consequently declare that their most significant need is financial reso-
urces, whereas the least significant – investment in the competence of the people involved in 
their work.  

However, the quantitative analysis shows that particular issues are interconnected. Insufficient 
financing results in an organization’s instability and the risk that members and employees will 
suffer professional burn-out and leave. A weak financial situation is also a barrier in accessing 
external sources of funding.  

Financial problems have a variety of causes. Infrastructure organizations cannot address all  
of them, but may provide significant support for some. Financial management skills are  
undoubtedly of great significance – the ability to analyze an organization’s long term financial 
situation, manage cash flow, forecast and carry out financial planning. Not many of the  
organizations studied decide to conduct business activities. Respondents express fears related 
to accounting issues and the lack of skills required to operate in the market. Organizations 
also do not make an effort to acquire new members, which could improve their financial  
situation.  

The key success factor for non-governmental organizations is people. However, this category 
should be perceived broadly: as the number of people involved but also as the knowledge, skills 
and attitudes held by the people involved in third sector activities. The difficulties related to the 
material and financial situation may be more easily resolved if an organization has the appro-
priate human resources at its disposal.  

 
Conclusions and Recommendations 

1 Vision of the development of infrastructure organizations 

 Brief problem  
description 

The third sector started to develop dynamically after 1989 with the 
number of non-governmental organizations active in various fields 
growing each year. Currently, attention is focused on strengthening 
this sector. Despite the ever improving situation of the third sector in 
Poland, growing organizational professionalism and an improving legal 
framework governing its operations (e.g. the Act on Public Benefit 
Activities and Volunteerism), there still is no development strategy for 
infrastructure organizations nor a vision of the areas they should be 
actively addressing, the challenges they face, and how to respond to 
them. The dilemma remains unanswered of whether infrastructure 
organizations should be the leaders of the third sector – defining 
operating standards, ensuring that the mission is upheld and repre-
senting the third sector before the public administration – or should 
they rather be a supplier of the support services required for the 
development of non-governmental organizations.  
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There is also no directed and systematic support for infrastructure 
institutions. The experiences of earlier periods show that properly 
planned support may be an important stimulus in strengthening the 
potential of these institutions. The existing Strategy of Support of Civil 
Society Development does not address this task.  

 Recommendation A coherent concept of the development of the third sector should be 
created, derived from a comprehensive vision of the place and role 
of the non-governmental sector in the country, as well as a vision 
of the role of infrastructure organizations as a means of supporting 
other groups. Work on the concept should be carried out by 
non-governmental organizations but with active participation of the 
Ministry.  

The approach developed should be included in the Strategy of Social 
Capital Development being created.  

The concept should be operationalized within the framework of ava-
ilable funds, mainly PO KL – the Human Capital Operating Programme 
and PO FIO - the Civic Initiatives Fund Operating Programme.  

2 Definition of an infrastructure organization 

 Brief problem 
description 

There is no agreement on the definition of an infrastructure organiza-
tion. The approach proposed in the evaluation is relatively broad and 
includes a variety of institutions. Support planned within the frame-
work of Activity 5.4 of PO KL is targeted to Support and Non-
-governmental Organization Information Centers – thus a narrower 
category. On the other hand, Priority VII of PO KL supports Social 
Economy Support Centers. Creating a support system for this type of 
institution requires a more precise definition of the entities to be 
supported.  

 Recommendation A more precise definition of an infrastructure organization should 
be developed, especially from the perspective of requests for pro-
posals planned for the PO KL and PO FIO funding programmes. 
The definition used for this evaluation is proposed as a starting 
point.  

3 Monitoring system 

 Brief problem  
description 

The research conducted delivered in-depth knowledge about the 
support provided to non-governmental organizations and how widely 
this support is used. Implementing policies related to infrastructure 
organizations requires that the activities of these organizations be 
continually monitored together with the level these services are 
used by non-governmental organizations. Public institutions have the 
instruments to enable such monitoring, but appropriate changes need 
to be introduced.  

 Recommendation A mechanism should be implemented to monitor the activity of infra-
structure organizations and the extent to which non-governmental 
organizations use this support within the monitoring activities conduc-
ted for the Law on public benefit activities and volunteerism as well as 
SOF-1 research.  

4 Criteria for supporting infrastructure organizations 

 Brief problem  
description 

The results of the research show that the number of infrastructure 
organizations in relation to the number of non-governmental organiza-
tions is high. The problem is the concentration of such organizations 
in large urban centers. On the other hand, creating new infrastructure 
institutions may be hindered by low potential at the local level and low 
demand for services.  
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 Recommendation When planning future requests for proposals, we recommend suppor-
ting the potential of already existing infrastructure organizations that 
possess experience and competence. Different forms of expanding the 
range of operations beyond main urban areas should be promoted, 
e.g. by network structures, mobile sites and creating support centers 
in other locations.  
It is also possible to begin segmentalizing support for infrastructure 
organizations: existing organizations could be supported within the PO 
KL programme, while new initiatives could be supported by PO FIO  

5 Scope of support services 

 Brief problem  
description 

The scope of services provided by infrastructure organizations is fairly 
stable. It is a derivative of the needs expressed by non-governmental 
organizations, the competencies and experiences of infrastructure 
organizations, as well as the current operating conditions of the 
third sector (e.g. current funding sources or changes in the law). 
Infrastructure organizations should be constantly providing current 
knowledge and skills to the recipients of their services – also at 
a basic level. However, more attention needs to be paid to areas 
where organizations are experiencing deficiencies.  
Individualized forms of support should be offered to an ever greater 
degree, such as advisory services, consulting but also those, which 
assume a more permanent working relationship between an in-
frastructure organization and its client organization – tutoring or 
coaching – keeping in mind that the latter can be used with a smaller 
number of organizations, but results in significantly higher effects in 
the opinion of respondents.  

 Recommendation In terms of announcing requests for proposals to support infrastruc-
ture organizations, it is advisable to promote those areas that curren-
tly are either not covered or insufficiently covered by infrastructure 
organizations. These include the following: 
1. Provide access to facilities and equipment for the activities of non-

-governmental organizations, e.g. in the form of an incubator. 
2. Facilitate access to financing for non-governmental organizations 

by activating grant mechanisms for organizations that are just 
beginning operations (analogous to start-up funds for business 
activities), as well as loan and fund guarantee mechanisms, so 
that organizations have the same chance as local authorities in 
obtaining EU financing and could launch commercial activities on 
a broader scale. Increase the scope of re-granting services provi-
ded by infrastructure organizations. 

3. Support organizations in their for-profit business activities (in the 
trend of social economy). This support should include topics rela-
ted to conducting a business e.g. creating a business plan, marke-
ting strategy, etc.  

4. Provide support in managing non-governmental organizations, 
especially financial and human resources management.  

5. Support in the area of acquiring new members and activating 
people who are currently members of non-governmental organiza-
tions. 

6. Cooperation with local authorities (including increasing awareness 
about the characteristics of the third sector), the private sector 
and other non-governmental organizations.  

7. Advocacy activities on behalf of the third sector.  
Furthermore, we propose promoting projects that involve an individu-
alized approach to providing support – i.e. advisory services and 
consulting, based on a good situational diagnosis of a given organiza-
tion, coaching and tutoring.  
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6 Promoting the activities of infrastructure organizations 

 Brief problem  
description 

The research shows, that for some people, especially those just 
beginning activities in the third sector, one of the barriers is the lack 
of knowledge about the services offered by infrastructure organiza-
tions. This is due, among others, to the lack of current information on 
opportunities to receive support. The research conducted for this 
evaluation enables appropriate actions to be taken to promote the 
activities of infrastructure organizations.  

 Recommendation A national promotional campaign should be conducted to encourage 
the creation of non-governmental organizations, as well as to gather 
information on available sources of support. To achieve this, a data 
base should be created of active support institutions operating in each 
voivodeship. Such a data base could be made available on the follo-
wing websites: www.pozytek.gov.pl, www.ngo.pl. 

Furthermore, funding opportunities should be made available to infra-
structure organizations for promotional and marketing activities.  

7 The role of local authorities in supporting infrastructure organizations 

 Brief problem  
description 

Local government units are a key element for third sector infrastructu-
re development. They can independently create infrastructure organi-
zations or support non-governmental organizations operating in their 
communities. They also have key resources at their disposal, such as 
facilities or financial resources. Simultaneously, amendments to the 
Law on public benefit activities and volunteerism introduce provisions 
allowing them to operate institutions that support non-governmental 
organizations or to outsource this task to non-governmental organiza-
tions.  

The research results indicate that the optimal solution is to have non-
-governmental organizations operate infrastructure organizations. This 
ensures higher flexibility in the types of activities conducted. Further-
more, infrastructure organizations are an important vehicle for 
conveying the ethos of the third sector, adopted by the recipients of 
their services.  

 Recommendation Training and promotional activities for local government authorities 
should be carried out to inform them of the opportunities resulting 
from the amended law and to encourage them to establish a local 
infrastructure for the third sector.  

It is advisable to promote the model where local authorities entrust 
the operation of such an institution to a non-governmental organiza-
tion or provides financing to an already existing organization for this 
purpose.  

8 Quality of infrastructure organization activities 

 Brief problem  
description 

The majority of non-governmental organizations positively assess the 
quality of services offered. However, the recipients of these services 
are not always competent to assess the content of the subject-matter. 
Furthermore, some of them indicate problems that have emerged. 
At the same time, there are no mechanisms to verify the quality of 
services offered.  

 Recommendation 
 

A mechanism needs to be created to assess the quality of services 
offered by infrastructure organizations, especially in the case of activi-
ties financed with public funds. We propose introducing a mechanism 
to verify the quality of the subject-matter content of support services 
offered by using the tools of supervision.  
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9 Support for infrastructure organizations 

 Brief problem  
description 

There is no system to strengthen the competencies of infrastructure 
organizations. This relates in particular to areas such as changes in 
the scope of implemented public policies, as seen in the research 
results related to the Lisbon Strategy.  

 Recommendation A support system for infrastructure organizations should be created. 
Part of this system should provide organizations with information and 
knowledge about changes in public policies that are significant to third 
sector operations, as well as the results of research and analysis im-
portant to the activities of infrastructure organizations. The system 
may include organizing periodic meetings and distributing important 
information via e-mail.  

10 Assessment of the effects of activities 

 Brief problem  
description 

Organizations, both infrastructural as well as “ordinary” non-govern-
mental, typically do not evaluate their work. Fragmentary research is 
conducted, primarily based on gathering opinions through a question-
naire survey about a particular event, e.g. a workshop. Evaluations of 
an entire organization are sporadic. For this reason, we have little in-
depth knowledge about the effectiveness of the activities conducted 
by infrastructure organizations. The fact that no one requires this is 
also not without significance, thus there is no direct incentive to carry 
out such qualitative research. Representatives of the organizations 
studied are aware of the need for such research, but currently there is 
simply no way to finance such studies. It is also important, that many 
organizations (including infrastructural ones) often concentrate on 
dealing with ongoing issues, which take up a lot of time and energy. 
As a result, the conditions and also human resources are often lacking 
to take the time to plan, strategize and discuss the direction the orga-
nization wants to take and to determine which activities need to be 
undertaken to get there.  

 Recommendation Knowledge resulting from evaluation would be a natural and tangible 
basis for improving the activities of an organization. For this reason, it 
is worth ensuring infrastructure organizations with funding for these 
types of studies, through, for example, requests for proposals or fun-
ding competitions. Evaluation research could be conducted on a speci-
fic project, but opportunities to carry out qualitative studies of an 
entire organization’s activities also should be made possible. This 
could significantly stimulate improvements in the quality of activities. 
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1.  Wprowadzenie  
 
Niniejszy raport pt. „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania 
organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne” zawiera 
wyniki badania realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament 
Pożytku Publicznego) przez konsorcjum firm: PSDB sp. z o.o., Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o.  
i Pentor Research International SA. Badanie zrealizowane zostało w okresie grudzień 2009 roku 
– kwiecień 2010 roku.  
 
1.1.  Cele badania 

Badanie miało trzy cele. Wszystkie one były współzależne, a ich osiągnięcie umożliwiło realiza-
cję głównego celu badania, czyli postawienie diagnozy organizacji infrastrukturalnych oraz 
identyfikację zapotrzebowania organizacji pozarządowych na ich usługi. Obrazowo cele badania 
przedstawiamy na poniższym schemacie: 
 
Rysunek 3. Schemat celów badania 

 
 
 
1.2.  Koncepcja badania 

Osiągnięcie wszystkich celów badania wymagało wypracowania szczegółowej koncepcji badaw-
czej. Poniżej prezentujemy jej główne założenia.  
 

1.2.1.  Inwentaryzacja organizacji infrastrukturalnych 

Punktem wyjścia do realizacji badania było usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na te-
mat organizacji pozarządowych. Dlatego też kluczowe było doprecyzowanie pojęcia organizacji 
infrastrukturalnej. Wstępna definicja została zaproponowana w raporcie metodologicznym.  
W trakcie badań podlegała ona jeszcze pewnym modyfikacjom, głównie w wyniku analizy do-
kumentów oraz wywiadów z ekspertami.  



 

 28 

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja 
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

Zaproponowana definicja ma charakter szeroki. Kluczowym kryterium wyróżniającym organi- 
zację infrastrukturalną uczyniliśmy prowadzenie działań na rzecz innych organizacji po-
zarządowych, niesformalizowanych grup społecznych lub osób chcących założyć 
organizacje pozarządowe. Działania te mogą mieć następujące formy:  

• Szkolenia adresowane do trzeciego sektora. 

• Doradztwo adresowane do trzeciego sektora. 

• Animowanie aktywności lokalnej, inicjowanie powstawania nowych organizacji zalicza-
nych do trzeciego sektora. 

• Działania informacyjne adresowane do trzeciego sektora. 

• Prowadzenie badań dotyczących trzeciego sektora. 

• Prowadzenie działalności rzeczniczej na rzecz trzeciego sektora. 

• Prowadzenie działalności sieciującej i integrującej trzeci sektor. 

• Wsparcie techniczne (udostępnianie lokalu, sprzętu itd.). 

• Wsparcie finansowe trzeciego sektora. 

Kolejnym kryterium wyróżniającym organizację infrastrukturalną było istnienie wydzielonej 
struktury organizacyjnej, zajmującej się działaniem na rzecz trzeciego sektora, przy 
czym za taką strukturę uznawaliśmy również realizację projektu lub programu, którego celem 
było wspieranie organizacji pozarządowych.  

Definicja ta została omówiona szeroko w rozdziale 3 niniejszego raportu.  

Przyjęcie tak szerokiej definicji organizacji infrastrukturalnej było kluczowe dla całego badania. 
Pozwoliło na uwzględnienie możliwie dużej liczby podmiotów działających na rzecz trzeciego 
sektora, co było konieczne dla realizacji badania ilościowego, jak również stworzenie w badaniu 
szerokiej perspektywy na otoczenie organizacji infrastrukturalnych. Z kolei takie założenie pro-
wadzić mogło do uwzględniania podmiotów, które prowadząc działania na rzecz organizacji 
infrastrukturalnych, nie definiują się jako organizacja infrastrukturalna.  

Przyjęta definicja była podstawą inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych działających  
w Polsce. Proces ten przebiegał głównie na podstawie analizy informacji zawartych w istnie- 
jących bazach danych, analizy zbiorów danych administracyjnych, stron internetowych  
organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz dostępnych tam doku-
mentów.  

W efekcie opisanych powyżej prac powstała baza danych organizacji infrastrukturalnych. Za- 
wiera ona ich dane kontaktowe: informacje o siedzibie organizacji, zakresie terytorialnym ich 
działania (lokalny, regionalny, krajowy), zakresie merytorycznym prowadzonych prac, formie 
prawnej i sektorze (publiczny/niepubliczny).  

Należy podkreślić, że baza tworzona była na podstawie dostępnych publicznie informacji,  
w tym informacji zawartych na stronach internetowych. To działanie pozwoliło jednak na opra-
cowanie: 

• mapy organizacji infrastrukturalnych, 

• mapy oddziaływania tych organizacji, 

• typologii tych organizacji ze względu na rodzaj świadczonych usług.  

Wnioski z analizy efektów inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych były rozwijane i weryfi-
kowane w ramach badań jakościowych i ilościowych.  
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1.2.2.  Badanie organizacji infrastrukturalnych 

Druga część badania koncentrowała się na poznaniu sytuacji organizacji infrastrukturalnych. 
Wykorzystano w tym celu metody jakościowe i ilościowe. Badanie tych organizacji rozpoczęli-
śmy od indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami wybranych organizacji 
infrastrukturalnych. Pozwoliło to nam na identyfikację kluczowych kwestii związanych z działa-
niem tych organizacji. Na podstawie częściowych wyników badań jakościowych uruchomione 
zostały badania ilościowe. Ostatnim elementem badania były studia przypadku, pozwalające 
pogłębić rozumienie specyfiki działania organizacji infrastrukturalnych.  

Badanie organizacji infrastrukturalnych obejmowało następujące kwestie: 

1. Informacje faktograficzne dotyczące danej organizacji (forma własności, forma prawna, 
historia itd.).  

2. Prowadzone działania na rzecz organizacji pozarządowych – ich rodzaje, zakres me- 
rytoryczny, skala, zmiany w czasie. Ważnym aspektem była współpraca organizacji  
infrastrukturalnych z organizacjami pozarządowymi (sposoby naboru, diagnozowania 
potrzeb, konstruowania profilu odpowiednich usług).  

3. Zasoby materialne, sposób finansowania i wielkość budżetu, w tym część budżetu prze-
znaczona na wspieranie innych organizacji, doświadczenie w pozyskiwaniu środków  
z funduszy strukturalnych i plany w tym zakresie.  

4. Zasoby ludzkie danej organizacji pod względem liczby pracowników i współpracowników 
zajmujących się wspieraniem organizacji pozarządowych, formy ich zatrudnienia, przy-
gotowania merytorycznego do świadczenia usług, doświadczenia w pracy z organiza-
cjami pozarządowymi.  

5. Zagadnienia dotyczące współpracy organizacji infrastrukturalnych z otoczeniem. Identy-
fikowani byli główni interesariusze, jak również poddana analizie została ich rola w po-
wstaniu, rozwoju i działaniach badanego podmiotu. Szczególny nacisk położony został 
na zagadnienia współpracy z innymi organizacjami infrastrukturalnymi i organami admi-
nistracji publicznej.  

6. Potrzeby organizacji infrastrukturalnych oraz bariery w rozwoju i świadczeniu usług dla 
organizacji pozarządowych. 

7. Zapotrzebowanie trzeciego sektora na usługi, w tym w szczególności szkoleniowe i do-
radcze. Informacje na ten temat, wraz z wynikami diagnozy potrzeb klientów przez  
organizacje infrastrukturalne, zostały następnie zestawione z wynikami badania organi-
zacji pozarządowych. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na poznanie celów działania organizacji infrastrukturalnych, 
ich historii, uwarunkowań ich powstania oraz obecnej sytuacji. Równie ważne było poznanie 
perspektyw rozwoju tych organizacji, i to nie tylko w odniesieniu do własnych planów, lecz tak-
że w stosunku do potrzeb trzeciego sektora. Zwróciliśmy przy tym uwagę na wyzwania pojawia-
jące się wobec organizacji infrastrukturalnych oraz zagrożenia i problemy, które występują (lub 
mogą wystąpić) w procesie zachodzących zmian. Między innymi sprawdziliśmy, czy realne jest 
ryzyko upodabniania się organizacji infrastrukturalnych do firm prywatnych (np. komercyjnych 
firm szkoleniowych) albo czy biurokratyzacja związana z aplikowaniem organizacji o środki unij-
ne nie powoduje obniżenia skuteczności prowadzonych działań. 
 

1.2.3.  Badanie organizacji pozarządowych 

Kolejnym elementem badania było poznanie odbiorców usług organizacji infrastrukturalnych, 
czyli organizacji pozarządowych.  

Punktem wyjścia dla koncepcji badania organizacji pozarządowych uczyniliśmy ich potencjał, 
przez co należy rozumieć wszystkie czynniki wpływające na zdolność organizacji do działania.  
W związku z tym wyróżnić można: 
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• Kapitał ludzki – liczba osób pracujących w organizacji oraz z nią współpracujących, for-
ma ich zatrudnienia, przygotowanie merytoryczne do wypełniania zadań, ale również 
zdolność do mobilizowania zasobów. 

• Potencjał organizacyjny – sposób zarządzania, podział zadań, mechanizmy planowania 
strategicznego i organizacyjnego, mechanizmy kontroli wewnętrznej. 

• Kapitał materialny – posiadane przez organizacje zasoby finansowe i materialne.  

• Kapitał społeczny – współpraca z innymi organizacjami, organami administracji publicz-
nej, z sektorem prywatnym. 

Każdy z powyższych aspektów działania organizacji pozarządowych poddaliśmy analizie w celu 
uzyskania odpowiedzi na pytania: 

• jaki jest obecny stan potencjału danej organizacji,  

• czy i jaki był dotychczasowy udział organizacji infrastrukturalnych w rozwoju potencjału 
danej organizacji (jeśli był, bo badaniem objęto też organizacje niekorzystające dotąd 
ze wsparcia organizacji infrastrukturalnej), 

• jakie są najważniejsze bariery w rozwoju organizacji, 

• jakie są potrzeby danej organizacji, jej perspektywy rozwoju (szczególnie w zakresie 
szkoleń i doradztwa, czyli podstawowych usług oferowanych przez organizacje infra-
strukturalne) i na ile są one zaspokajane przez istniejące organizacje? 

Zdecydowaliśmy się na zastosowanie tu podobnego modelu badawczego, jak w przypadku  
organizacji infrastrukturalnych.  

Przeprowadziliśmy wywiady jakościowe z przedstawicielami wybranych organizacji. Wywiady te 
koncentrowały się wokół trzech kwestii: potencjału organizacji pozarządowej, zapotrzebowania 
na usługi organizacji infrastrukturalnych oraz oceny dotychczasowych kontaktów z organizacja-
mi infrastrukturalnymi, w tym oceny dostępności, jakości i skuteczności ich usług, dopasowania 
ich oferty do specyfiki danej organizacji oraz ich wpływu na rozwój organizacji. Analizie podda-
no również kwestię zaspokojenia potrzeb organizacji pozarządowych.  

Ważnym elementem badania była też ocena efektywności usług świadczonych przez organizacje 
infrastrukturalne. Ze względu na bardzo zróżnicowaną sytuację poszczególnych organizacji po-
zarządowych oraz duże zróżnicowanie oferty organizacji infrastrukturalnych, możliwa jest tylko 
przybliżona ocena efektów ich działania. W tym celu zadaliśmy respondentom pytanie o znacze-
nie wsparcia uzyskiwanego od organizacji infrastrukturalnych dla rozwoju ich organizacji. Po-
nadto porównywaliśmy poziom rozwoju organizacji korzystających i niekorzystających z usług 
organizacji infrastrukturalnych.  

Przeprowadzone badania ilościowe pozwoliły na oszacowanie skali korzystania przez organizacje 
pozarządowe z usług świadczonych przez organizacje infrastrukturalne, wpływu tych usług  
na potencjał organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem różnic pomiędzy typami organiza- 
cji. Wreszcie w sposób ilościowy oszacowaliśmy poziom zaspokojenia potrzeb, zarówno w uję- 
ciu terytorialnym, jak i merytorycznym, oraz zidentyfikowaliśmy istniejące deficyty w tym  
zakresie.  

W oparciu o wyniki badania sformułowano szereg wniosków i rekomendacji na temat wspierania 
rozwoju organizacji infrastrukturalnych. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że wyniki badania 
wykorzystywane będą do projektowania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na prowadzenie centrów wsparcia, sformułowano propozycje szczegółowych kryteriów 
konkursowych (ich opis znajduje się w rozdziale 9).  
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2.  Metodologia badania 
 
 
2.1.  Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz dobór prób 

W celu uzyskania możliwie pełnej i wiarygodnej realizacji celów badania, założyliśmy wykorzy-
stanie zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badawczych. Metody jakościowe skupiają 
się na poznaniu, opisie i wyjaśnieniu różnorodności zjawisk. Pozwalają więc np. na wyjaśnienie  
i zrozumienie motywów postępowania, przyczyn zachowań, poznanie i zinterpretowanie ukry-
tych przekonań i emocji, a także zidentyfikowanie bardziej złożonych wzorów działania (np. 
korzystania z usług) i typów (np. typów organizacji), niż jest to możliwe w badaniach ilościo-
wych. Ich cechą jest wykorzystywanie w charakterze informatorów pojedynczych osób lub ma-
łych grup dobranych w sposób celowy, podporządkowany tematowi badawczemu. Zasadą jest 
stosowanie niezestandaryzowanych narzędzi badawczych (np. ogólnego scenariusza wywiadu, 
elastycznych reguł dyspozycji do dyskusji, indywidualnych obserwacji).  

W badaniu zastosowano następujące metody i techniki jakościowe: 

• badanie dokumentów zastanych, 

• indywidualne wywiady pogłębione (IDI), 

• studia przypadku, 

• panel ekspertów. 

W badaniu wykorzystano również metody ilościowe, które ukierunkowane są na ilościowy opis  
i wyjaśnianie rzeczywistości – ustalanie, jak często określone opinie, fakty, zjawiska występują 
w badanej zbiorowości oraz jakie są zależności pomiędzy różnymi zmiennymi i ich wartościami. 
Cechą metod ilościowych jest używanie zestandaryzowanych narzędzi badawczych (kwestiona-
riuszy, ankiet), które ujednolicają formę kontaktu z respondentami i gwarantują, że wszyscy 
badani poddani są działaniu bardzo zbliżonych bodźców. Pozwalają one na uzyskanie jedno-
znacznych i konkretnych odpowiedzi na pytania ankietowe.  

W badaniu zastosowano jedną metodę ilościową: wywiadu bezpośredniego wspomaganego 
komputerowo (computer assisted personal interview – CAPI). 

Połączenie metod jakościowych i ilościowych pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu trafności 
i rzetelności badania. W tym kontekście decydujące znaczenie ma kolejność podejmowanych 
działań. W pierwszej fazie zrealizowane zostały badania jakościowe, które pozwoliły na pogłę-
bioną analizę jakościową problemu badawczego, a następnie badania ilościowe, dzięki którym 
zmierzono skalę zidentyfikowanych zjawisk.  

Poniżej prezentujemy poszczególne techniki zastosowane w badaniu, z uwzględnieniem doboru 
prób i celu użycia danej techniki w badaniu. Każde z narzędzi prezentujemy jeden raz, niezależ-
nie od tego, że niektóre z nich zastosowano kilkakrotnie. 
 

2.1.1.  Analiza dokumentów 

Analiza dokumentów przebiegała dwutorowo. Przede wszystkim badaniu poddane zostały  
dostępne raporty, opracowania, publikacje na temat organizacji infrastrukturalnych, a także 
szerzej – programów wzmacniania organizacji pozarządowych. Analizie poddane zostały  
źródła zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Ten etap był kluczowy dla dokładnego rozpoznania 
stanu rozwoju organizacji infrastrukturalnych, jak również oparcia badania na dotychczaso-
wym dorobku w tym zakresie. Można stwierdzić, że niewiele jest badań i opracowań odnoszą-
cych się stricte do organizacji infrastrukturalnych, co dodatkowo podkreśla wagę niniejszego 
badania. 
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Drugim elementem analizy dokumentów była inwentaryzacja organizacji infrastrukturalnych.  
W tym przypadku punktem wyjścia okazała się zaproponowana w raporcie metodologicznym 
definicja organizacji infrastrukturalnych, która była podstawą do zbudowania narzędzia do in-
wentaryzacji: arkusza wraz z zestawem zbieranych zmiennych. Arkusz ten został udostępniony 
osobom tworzącym bazę w wersji online.  

Źródłem informacji o istniejących organizacjach infrastrukturalnych były bazy organizacji poza-
rządowych. Analizie poddane zostały bazy Stowarzyszenia Klon/Jawor, zarówno w zakresie  
informacji o podmiotach działających na rzecz organizacji pozarządowych, jak i zgromadzonych 
programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego (co pozwoliło na identyfikację  
publicznych organizacji infrastrukturalnych). 

Przeprowadziliśmy również analizę baz danych znajdujących się w posiadaniu Departamentu 
Pożytku Publicznego MPiPS, zawierających sprawozdania z realizacji ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie – również pod kątem wyszukania informacji o istniejących 
organizacjach infrastrukturalnych.  

Przeanalizowaliśmy istniejące sieci i federacje organizacji pozarządowych, zarówno parasolo-
wych, branżowych, jak i regionalnych – takich jak SPLOT, Polska Zielona Sieć, Sieć Małopolskich 
Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych itd. 

Ważnym źródłem informacji o organizacjach infrastrukturalnych były również wyniki konkursów, 
w ramach których przewiduje się wspieranie organizacji pozarządowych. Dlatego też przeanali-
zowaliśmy listy organizacji aplikujących w ramach Funduszu Inicjatyw Pozarządowych.  

Ponadto analizie poddane zostały strony internetowe podmiotów zamieszczających informacje  
o organizacjach pozarządowych: zarówno prywatne, jak i strony organów administracji pub- 
licznej.  

Przeszukiwanie źródeł danych oraz stron internetowych prowadzone było w sposób usystematy-
zowany, to znaczy przeszukiwane były najpierw poszczególne źródła informacji na poziomie 
krajowym, a następnie dane zbierano na poziomie poszczególnych województw.  

W przypadku zidentyfikowania organizacji, potencjalnie infrastrukturalnej, badaniu poddana 
została jej strona internetowa, jak również dokumenty tam zamieszczone. Na podstawie infor-
macji tam zawartych zostało określone, czy dany podmiot spełnia przyjęte kryteria organizacji 
infrastrukturalnej, a następnie zebrane zostały możliwie szczegółowe informacje dotyczące da-
nej organizacji. Głównym narzędziem inwentaryzacji była baza danych w wersji online. Użycie 
tego narzędzia zapewniło kompletność oraz spójność zbieranych danych.  

Zebrane dane o organizacjach infrastrukturalnych można pogrupować następująco:  

• Zestaw minimum, a w nim: nazwa danej organizacji, lokalizacja danej organizacji, typ 
podmiotu ze względu na sektor (publiczny/niepubliczny), typ podmiotu ze względu  
na zakres działania (lokalny, regionalny, ogólnopolski), adres i dane kontaktowe orga- 
nizacji.  

• Zestaw rozszerzony – forma prawna organizacji, zakres i rodzaj świadczonych usług, 
dokładny zakres terytorialny działania (do poziomu powiatu). 

Ponadto baza danych była kontrolowana pod kątem kompletności i spójności. Były też szczegó-
łowo analizowane i wykluczane przypadki podwójnego wpisywania tych samych organizacji. 
Przed przystąpieniem do analizy zebranych danych baza była ponownie poddana gruntownemu 
sprawdzeniu pod kątem jakości, spójności i kompletności zebranych tam danych. 

Zebrane w bazie informacje zostały poddane analizie pod kątem liczebności organizacji infra-
strukturalnych, ich rozmieszczenia terytorialnego i zakresu działania, jak również formy prawnej. 
Na podstawie zebranych informacji poddano analizie rozmieszczenie terytorialne organizacji 
infrastrukturalnych, jak również dostęp do różnego rodzaju usług. Możliwa stała się dzięki temu 
identyfikacja obszarów o wysokim i niskim poziomie dostępności organizacji infrastrukturalnych.  



 

 33

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja  
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

2.1.2.  Indywidualne wywiady pogłębione 

W początkowej fazie badania, podczas inwentaryzacji danych o organizacjach infrastruktural-
nych, przeprowadzono wywiady z wybranymi ekspertami reprezentującymi zarówno naukowców 
zajmujących się trzecim sektorem, jak i praktyków działających na rzecz tego sektora.  

Dane uzyskane od ekspertów miały charakter eksploracyjny i pomogły między innymi w tworze-
niu typologii organizacji infrastrukturalnych i badania ilościowego.  

W badaniu przeprowadziliśmy indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami organizacji 
infrastrukturalnych (publicznych i niepublicznych) oraz organizacjami pozarządowymi. 
 
Dobór respondentów do wywiadów indywidualnych 

Dobór respondentów do badania organizacji infrastrukturalnych przebiegał następująco: 

1. Podstawę do wyboru organizacji do badania stanowiła baza organizacji infrastruktural-
nych, stworzona w I etapie badania, według definicji przyjętej na potrzeby niniejszego 
badania. Respondenci do badania jakościowego zostali dobrani według następujących 
kryteriów: 
a) zróżnicowania regionalnego – w każdym z 16 województw przeprowadzono 2 wy-

wiady z liderami organizacji infrastrukturalnych; 
b) sektora działania – organizacji infrastrukturalnych o charakterze publicznym (czyli 

przynależnych do sektora finansów publicznych) jest zdecydowanie mniej, dlatego 
uwzględniliśmy ich 4 na 32 badane podmioty; 

c) formy prawnej – tj. stowarzyszenia, fundacje, fundacje Skarbu Państwa, publiczne 
instytucje centralne, jednostki samorządu terytorialnego lub jego jednostki organi-
zacyjne. Staraliśmy się w ten sposób zadbać, aby w skali całego kraju uwzględniony 
był każdy typ organizacji; 

d) rodzaju wsparcia, jakiego udzielają organizacje infrastrukturalne. Zwracaliśmy uwa-
gę, jakie rodzaje wsparcia oferują badane podmioty, tak by zapewnić jak najwięk-
szą różnorodność oferty organizacji infrastrukturalnych. 

W ten sposób wybraliśmy 32 organizacje. 

Ponadto badaniem objętych zostało osiem organizacji infrastrukturalnych, które nie pasują do 
określonych wzorów działania: na przykład prowadzą działania na bardzo dużą (ogólnopolską) 
lub małą skalę bądź oferują oryginalny rodzaj wsparcia. Wywiady z przedstawicielami takich 
organizacji pozwalają lepiej zbadać i zrozumieć mechanizmy funkcjonowania całej populacji 
organizacji infrastrukturalnych.  

Łącznie do wywiadów indywidualnych zostało wybranych 40 organizacji infrastrukturalnych. 
Zaproponowane kryteria doboru próby umożliwiły uchwycenie szerokiego spektrum organizacji 
infrastrukturalnych, a także pozwoliły na poznanie zróżnicowanych uwarunkowań ich działania, 
w tym w zależności zarówno od typu podmiotu, regionu, w którym dana organizacja działa, jak  
i rodzaju świadczonych usług.  

W każdej wybranej organizacji przeprowadzony został jeden wywiad. Respondentami byli za-
równo liderzy organizacji, jak i pracownicy średniego szczebla organizacji, posiadający co naj-
mniej dwuletni staż pracy. Umożliwiło to analizę działalności badanych organizacji z różnych 
perspektyw.  

W ramach badania zrealizowane zostały też wywiady z przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych. Również tutaj zastosowaliśmy dobór celowy.  

Zastosowaliśmy następujące kryteria:  

a) zróżnicowanie regionalnie (wywiady prowadzone były we wszystkich województwach);  

b) fakt, czy korzystają one ze wsparcia organizacji infrastrukturalnych – w badaniu 
uwzględniliśmy zarówno organizacje korzystające ze wsparcia organizacji infrastruktu-
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ralnych, jak i takie, które z takiego wsparcia nie korzystały. Organizacje należące do 
obu grup były wskazywane przez respondentów z organizacji infrastrukturalnych;  

c) zakres działania: wywiady prowadzone były w organizacjach zarówno o charakterze lo-
kalnym, jak i ponadlokalnym (organizacje wiejskie czy na przykład takie, które działają 
na terenie powiatu oraz organizacje z większych miast). 

Łącznie przebadano 42 organizacje.  

W przypadku organizacji pozarządowych respondentami byli zarówno liderzy organizacji, jak  
i pracownicy (średniego szczebla). 
 

2.1.3.  Badania ilościowe organizacji infrastrukturalnych 

Populacja generalna 

Populację generalną stanowiły organizacje infrastrukturalne, zinwentaryzowane według 
procedury opisanej w podrozdziale 2.1.1. Powstałą w wyniku inwentaryzacji bazę organizacji 
infrastrukturalnych można uznać za wykaz spełniający kryteria operatu1, to jest gromadzący 
wszystkie istniejące organizacje infrastrukturalne. 
 
Dobór i konstrukcja próby 

Próbę wylosowano przy zastosowaniu systematycznego doboru próby. Schemat taki oznacza 
losowanie co n-tego elementu ze zbioru. Interwał losowania (odstęp między elementami dobie-
ranymi do próby) zależy od stosunku próby do całej populacji. 

Operatem losowania była baza organizacji infrastrukturalnych. Losowania dokonano w podziale 
na województwa. Z każdego województwa w sposób systematyczny dobrano taką liczbę organi-
zacji, aby proporcje organizacji z poszczególnych województw w próbie były takie same, jak  
w całej bazie.  

Systematyczny dobór próby jest doborem, w którym każdy element ma jednakowe prawdopo-
dobieństwo wylosowania. Losowanie ma charakter bezzwrotny, co w tym przypadku oznacza, że 
jedna organizacja nie mogła zostać wylosowana więcej niż jeden raz.  

Pobrana w ten sposób próba odzwierciedlała strukturę populacji ze względu na 
wszystkie istotne zmienne: formę prawną, sektor (publiczny lub niepubliczny), obszar i za-
kres terytorialny działania, lokalizację, typ organizacji (pozarządowa lub inna). Po zakończeniu 
badania struktura próby zrealizowanej została zweryfikowana ze strukturą wszystkich organiza-
cji infrastrukturalnych znajdujących się w bazie. Ze względu na stwierdzone odchylenia struk- 
tura próby została skorygowana wagami porealizacyjnymi, tym samym dostosowano udział 
różnego typu organizacji w próbie do ich faktycznych udziałów w bazie.  
 
Wielkość próby 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 417 organizacji infrastrukturalnych. Ta wiel-
kość próby pozwala na wnioskowanie na poziomie całej populacji z maksymalnym błędem 
statystycznym 4,08%.2 Ten poziom błędu należy uznać za niewielki, porównywalny z błędem 
właściwym dla badań na reprezentatywnych, ogólnopolskich próbach mieszkańców, przedsię-
biorców itp. 

                                                
1  Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami – nie ma bowiem 100%-owej pewności, że na liście znajdą się 

absolutnie wszystkie istniejące organizacje infrastrukturalne. Można jednak założyć, że lista ta jest naj-
bardziej wyczerpującym i aktualnym zestawem tych organizacji.  

2  W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powstała baza organizacji infrastrukturalnych licząca 1498 
rekordów.  
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2.1.3.  Badania ilościowe organizacji pozarządowych 

Populacja generalna 

Populację generalną będą stanowiły organizacje pozarządowe. Na potrzeby badania przyjęto 
następującą definicję: 

1. Są to podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzo-
ne na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: 

 partii politycznych; 

 związków zawodowych i organizacji pracodawców; 

 samorządów zawodowych; 

 fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu te-
rytorialnego, chyba że: 

• przepisy odrębne stanowią inaczej, 

• majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym 
lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu 
ustawy o finansach publicznych lub 

• fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz 
nauki; 

 fundacji utworzonych przez partie polityczne; 

 spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej. 

2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm): osoby prawne  
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Koś- 
cioła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Populacja organizacji pozarządowych objęta badaniem została skonstruowana na podstawie 
polskiego ustawodawstwa. Z jednej strony wykonawca na potrzeby badania posługiwał się defi-
nicją organizacji pozarządowych, przyjętą w ustawie o działalności organizacji pożytku publicz-
nego i o wolontariacie3, z drugiej zaś – używał też definicji z rozporządzenia Rady Ministrów  
z 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji Rejestru Podmio-
tów Gospodarki Narodowej REGON4. Dokumenty te pozwoliły na zdefiniowanie podmiotów pod-
danych badaniu i określenie form prawnych, w których organizacje pozarządowe najczęściej 
występują. 

Populacja organizacji pozarządowych na potrzeby niniejszego badania objęła więc wszystkie 
organizacje, które zostały zdefiniowane jako pozarządowe w świetle powyższej ustawy. Wyko-
nawca przyjął, że wszystkie tak zdefiniowane organizacje występują w następujących formach 
organizacyjnych, wymienionych w powyższym rozporządzeniu: 

                                                
3  Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r.  

Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
4  Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia  

i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświad-
czeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi orga-
nami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. z 1999 r. 
Nr 69, poz. 763 z późn. zm.). 
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• fundacjach (kod 48), 

• stowarzyszeniach (kod 55),  

• organizacjach społecznych oddzielnie niewymienionych (kod 60),  

• Kościele katolickim (kod 50), 

• innych kościołach i związkach wyznaniowych (kod 51). 

Wyczerpującą listę tak rozumianych organizacji pozarządowych zawiera Rejestr Podmiotów Go-
spodarki Narodowej REGON (gromadzący także dane o innych podmiotach gospodarczych). 
Jego przewagą nad stosowaną w badaniach bazą Stowarzyszenia Klon/Jawor, konstruowaną na 
podstawie dobrowolnych zgłoszeń samych organizacji, jest fakt, że oparty jest on na obowiązku 
wpisu. Należy zaznaczyć, że przyjęcie takiego podejścia do operatu badania pociąga za sobą 
również pewne ograniczenia. Po pierwsze, operat badania okazał się w dużym stopniu nieaktu-
alny (pomimo prowadzonej przez GUS aktualizacji bazy REGON). Po drugie, w próbie znaczący 
udział zyskały instytucje zaliczane do kategorii Kościół katolicki lub inne kościoły i związki wy-
znaniowe. Jest to zgodne z przyjętą definicją organizacji pozarządowych, choć nie odpowiada 
intuicyjnemu określeniu organizacji pozarządowych. Należy jednak zaznaczyć, że prowadzona 
na etapie analizy weryfikacja zebranych danych potwierdziła, iż nie wpłynęło to istotnie na 
udzielane odpowiedzi.  

Organizacje pozarządowe zostały wyselekcjonowane z Rejestru REGON na bazie dwóch pod-
stawowych kryteriów: 

• Szczególnej formy prawnej – pod uwagę zostały wzięte wyżej wymienione formy prawne. 

• Sektora własności – pod uwagę zostały wzięte tylko podmioty niepubliczne (w powyż-
szych formach prawnych wykluczono sekcję L – Administrację Publiczną).  

Na podstawie bazy danych udostępnionej przez GUS obliczono, że badana populacja, według 
Rejestru REGON, w trzecim kwartale 2009 roku liczyła 94 551 podmiotów. 

Dodatkowa procedura weryfikacji, czy wylosowana organizacja spełnia ustalone kryteria organi-
zacji pozarządowej, została zastosowana na etapie wywiadu w organizacji. Kwestionariusz wła-
ściwy został poprzedzony blokiem pytań rekrutacyjnych. Dopiero po upewnieniu się, że dana 
organizacja i respondent5 spełniają określone wymogi, ankieter mógł rozpocząć realizację  
wywiadu właściwego. 
 
Dobór i konstrukcja próby 

Został zastosowany dobór losowo warstwowy nieproporcjonalny. Dobór warstwowy jest 
pewną modyfikacją prostego doboru losowego, pozwalającą na zwiększenie reprezentatywności 
poprzez zmniejszenie możliwego błędu z próby. Polega on na doborze do próby elementów 
wylosowanych z homogenicznych podzbiorów populacji, zamiast z całej populacji. 
Celem warstwowania jest zatem uporządkowanie populacji w homogeniczne podzbiory, a potem 
wylosowanie odpowiedniej liczby elementów z każdego z nich.  

Warstwy losowania utworzono na podstawie następujących zmiennych: 

• Formy prawnej (według klasyfikacji GUS): fundacje, stowarzyszenia i organizacje spo-
łeczne, kościoły i związki wyznaniowe. 

• Obszaru działalności, określonego na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

• Województwa.  

Dobór nieproporcjonalny został zastosowany w przypadku alokacji wojewódzkiej badanych  
organizacji. Było to podyktowane wysokim poziomem zróżnicowania liczebności badanych pod-
miotów w poszczególnych województwach. Gdyby zastosować dobór proporcjonalny, wówczas 

                                                
5  Pytania rekrutacyjne dotyczyły m.in. profilu badanej organizacji oraz profilu respondenta.  
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liczba jednostek próby, przypadająca na część województw, byłaby zbyt mała, aby móc doko-
nywać analiz porównawczych między poszczególnymi województwami.  

Losowanie próby zostało przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. W sumie wielkość 
bazy (operatu REGON) liczyła 8000 rekordów.  
 
Wielkość próby 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie liczącej 1650 organizacji pozarządowych. Taka 
wielkość próby pozwala na bardzo dużą precyzję oszacowań – wiąże się bowiem z niewielkim 
maksymalnym błędem statystycznym, wynoszącym 2,39%.  

Zaprojektowana wielkość próby oraz metoda jej doboru umożliwiały analizę danych w grupach 
wyróżnionych ze względu na każdą zmienną stratyfikacyjną6 (forma prawna, obszar działalności, 
województwo) oraz porównywanie tych grup między sobą.  
 
Forma prawna 
Tabela 1. Podział liczby wywiadów ze względu na formę prawną podmiotów 

FORMA PRAWNA LICZBA WYWIADÓW 

FUNDACJE 171 

KOŚCIÓŁ KATOLICKI 237 

INNE KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE 25 

STOWARZYSZENIA 1146 

ORGANIZACJE SPOŁECZNE ODDZIELNIE NIEWYMIENIONE 71 

OGÓŁEM 1650 

 
Województwo 
Tabela 2. Podział liczby wywiadów ze względu na województwo 

WOJEWÓDZTWO LICZBA WYWIADÓW 

DOLNOŚLĄSKIE 149 

KUJAWSKO-POMORSKIE 87 

LUBELSKIE 101 

LUBUSKIE 85 

ŁÓDZKIE 68 

MAŁOPOLSKIE 135 

MAZOWIECKIE 204 

OPOLSKIE 26 

PODKARPACKIE 153 

PODLASKIE 88 

POMORSKIE 137 

ŚLĄSKIE 57 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 75 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 63 

WIELKOPOLSKIE 177 

ZACHODNIOPOMORSKIE 45 

OGÓŁEM 1650 

                                                
6  Nie dotyczy analiz w grupach wyróżnionych na sekcje PKD.  
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Ze względu na dezaktualizację operatu REGON, 205 wywiadów zostało zrealizowanych z organi-
zacjami, które nie znalazły się w przygotowanym przez GUS operacie próby. W przypadku tych 
wywiadów były one losowane z ogólnodostępnej bazy organizacji pozarządowych Klon/Jawor.  

Podczas realizacji badania napotkano także na problem wysokiego poziomu odmów uczesz- 
nictwa w badaniu. Dotyczyło to zwłaszcza województw: śląskiego i opolskiego. Dlatego też  
w tych województwach ostateczna wielkość próby różniła się od wielkości zakładanej. Podobnie 
jak w przypadku badania organizacji infrastrukturalnych, rozbieżności między strukturą pró- 
by a strukturą populacji organizacji pozarządowych zostały skorygowane w wyniku ważenia  
danych7.  
 

2.1.5.  Studia przypadku 

W badaniu organizacji infrastrukturalnych zostało zastosowane również podejście badawcze 
typu „studium przypadku”, w którym wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: 

• Indywidualny wywiad z liderem organizacji infrastrukturalnej 
− Wywiad ten umożliwiał zebranie ogólnych danych o organizacji oraz poznanie do-

świadczeń organizacji, jej metod, zakresu działalności i wizji jej dalszego rozwoju. 
Wywiad w każdej organizacji był przeprowadzony z liderem organizacji infrastruktu-
ralnej – często jej założycielem.  

• Wywiad indywidualny lub grupowy (diada, triada) z pracownikami organiza-
cji, którzy bezpośrednio zajmowali się wspieraniem, współpracą z organiza-
cjami pozarządowymi 
− W czasie wywiadu zbierane były szczegółowe informacje na temat współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, zebrano informacje o ich przekonaniach na temat 
potrzeb i problemów organizacji pozarządowych. Wywiady były prowadzone z pra-
cownikami, którzy w największym stopniu mieli wiedzę i doświadczenie na temat 
współpracy podmiotu z organizacjami pozarządowymi – często były to osoby od po-
czątku współpracujące z danym podmiotem – doskonale znające jego specyfikę. 

• Indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielem samorządu terytorial-
nego lub innej instytucji publicznej, z którą dana organizacja podejmowała 
współpracę (gdy organizacja infrastrukturalna była organizacją pozarzą- 
dową) 
− Wywiad ten pozwalał poznać opinię przedstawiciela administracji publicznej (lub in-

nej instytucji publicznej) na temat organizacji, jej oferty oraz jej działań na danym 
terenie. Ważne było w nim poznanie, jak badany oceniał współpracę administracji 
publicznej oraz badanej organizacji. Istotne było też zweryfikowanie, czy oferta  
organizacji infrastrukturalnej jest spójna z działaniami administracji publicznej. 

• Analiza dokumentów 
− Analizie poddane zostały następujące rodzaje dokumentów: statuty organizacji, 

sprawozdania roczne, opisy projektów, programy współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, strony internetowe badanych organizacji, materiały informacyjne i szko-
leniowe, podsumowania wyników badań realizowanych przez badane podmioty.  

− Analiza różnego rodzaju dokumentów niezbędna była dla poznania zakresu oraz 
skali działania danej organizacji infrastrukturalnej. Pozwoliło to na zbieranie infor-
macji szczegółowych, takich jak statystyki dotyczące wsparcia dla organizacji poza-
rządowych lub rezultaty poszczególnych przedsięwzięć, które następnie zostały we-
ryfikowane za pomocą innych metod, m.in. w wywiadach.  

                                                
7  Tabele pokazują strukturę przed procedurą ważenia. Wyniki opisane w dalszej części raportu bazują na 

danych ważonych. 
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• Zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami wybranych 6–8 orga- 
nizacji pozarządowych, które od początku 2008 roku korzystały z różnego 
rodzaju wsparcia oferowanego przez badaną organizację infrastrukturalną 
− Wywiad ten umożliwił poznanie opinii odbiorców działań badanej organizacji, sta-

nowił niejako informację zwrotną dla badanej organizacji infrastrukturalnej, ale też 
pozwolił na zweryfikowanie, czy działania organizacji infrastrukturalnej są zgodne  
z potrzebami środowiska, do którego adresuje ona swoje inicjatywy.  

− Dobór respondentów do badania był przeprowadzany w uzgodnieniu z badanymi 
organizacjami infrastrukturalnymi i dzięki ich pomocy. Badacze dołożyli starań, aby 
były to organizacje zróżnicowane ze względu na obszar, skalę i długość działania,  
a także liczebność członków i pracowników.  

• Badanie „Mystery client” przeprowadzone w celu weryfikacji jakości usług 
oferowanych przez daną organizację infrastrukturalną poprzez wystąpienie 
badacza w roli klienta danej organizacji  
− W ramach badania przeprowadzono rozmowę telefoniczną z przedstawicielami  

organizacji infrastrukturalnych. Badacze zgłosili się do badanych organizacji, jako 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, z konkretnym problemem i prośbą  
o pomoc w jego rozwiązaniu. Chodziło o założenie nowej organizacji pozarządowej 
działającej w obszarze edukacji. Taka forma kontaktu pozwoliła ocenić, jak wygląda 
wsparcie oferowane przeciętnym organizacjom i w jakim stopniu odpowiada ono 
potrzebom, pomaga rozwiązać problemy. W przypadku każdego badanego podmio-
tu zastosowaliśmy tę samą metodologię (ten sam scenariusz wywiadu). 

 
Dobór przypadków do badania: 

Na podstawie badań jakościowych (analizy dokumentów oraz wywiadów indywidualnych),  
a także konsultacji z ekspertami wybrano w sposób celowy 6 podmiotów, które reprezentowały 
zarówno sektor pozarządowy, jak i samorządowy.  

Do badania zostały włączone następujące podmioty: 

• Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) – podmiot pozarządowy, 

• Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku – podmiot pozarządowy, 

• Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP – podmiot 
pozarządowy, 

• Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Szczecina, 

• Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Białegostoku, 

• Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. 

Były to organizacje wyróżniające się zarówno pod względem historii i skali rozwoju, jak i obec-
nie pełnionych funkcji w środowisku lokalnym. Taki dobór pozwolił zaprezentować różnorodne 
typy organizacji i oferowane przez nich wsparcie, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych 
praktyk. Ponadto badanie to umożliwiło bliższe poznanie kontekstów lokalnych, w jakich działają 
te organizacje.  

Wstępne opisy studiów przypadków zostały poddane konsultacjom z przedstawicielami bada-
nych organizacji infrastrukturalnych, dzięki czemu w raporcie znajdują się „autoryzowane” opisy 
badanych organizacji infrastrukturalnych.  
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3.  Definicja organizacji infrastrukturalnej 
 
Poniżej zaprezentowane zostały wyniki badania. Sytuacja organizacji infrastrukturalnych oraz 
organizacji pozarządowych została przedstawiona w kilku ujęciach – dlatego też niektóre wątki 
mogą się powtarzać. Traktujemy to jako efekt zastosowania triangulacji badawczej – wielo-
stronnej analizy przedmiotu badania. 

W pierwszym podrozdziale przedstawiamy podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat 
organizacji infrastrukturalnych – przygotowane na podstawie analizy dokumentów i wiedzy eks-
perckiej. Stanowi to naturalne wprowadzenie do następnego podrozdziału, gdzie szczegółowo 
omówiona została definicja organizacji infrastrukturalnej, wykorzystywana na potrzeby niniej-
szego badania.  

Następnie zaprezentowano analizę danych zebranych w ramach inwentaryzacji organizacji infra-
strukturalnych. Kolejne dwa podrozdziały prezentują wyniki prowadzonych badań terenowych. 
Pierwszy z nich koncentruje się na sytuacji organizacji infrastrukturalnych – bazuje na wynikach 
wywiadów z ich przedstawicielami. Następny przedstawia analizę przedmiotu badania z punktu 
widzenia organizacji pozarządowych.  

 
3.1.  Co to są organizacje infrastrukturalne? 

Trzeci sektor w toku swojego rozwoju wyodrębnił pewną grupę organizacji, których zadaniem 
jest stymulowanie, wspieranie i uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych na rzecz rozwią-
zywania wspólnych problemów organizacji pozarządowych. To tzw. organizacje wspierające, 
zwane też – zdaniem niektórych ekspertów nieco niefortunnie – organizacjami infrastruktural-
nymi8. Świadczą one szeroki wachlarz usług: szkoleniowych, informacyjnych, poradniczych, 
organizacyjno-technicznych, badawczych. Wśród badaczy panuje konsensus, że trudno jest 
podać spójną i kompletną definicję organizacji infrastrukturalnych, ponieważ jak zauważa jeden 
z ekspertów:  

Przyczyn wieloznaczności i niedookreślenia pojęć działalności społecznej można szukać w samej 
istocie działalności tego typu, której różnorodność opartą na inwencji tysięcy obywateli niełatwo 
jest zdefiniować, jak też w istocie procesu transformacji, gdzie permanentne zmiany wymykają 
się jednoznacznemu opisowi9. 

Pomimo to podejmowane były próby zdefiniowania tego zjawiska. Jedna z definicji organiza- 
cji wparcia mówi, że organizacje infrastrukturalne pomagają organizacjom pozarządowym  
w trzech podstawowych obszarach: 1) dostarczają informacji o uregulowaniach prawnych,  
źródłach finansowania krajowych i zagranicznych, dostępnych szkoleń i trenerów, a także do-
starczają podstawowych informacji o sektorze; 2) organizują szkolenia z zakresu zarządzania 
organizacją pozarządową (budowanie zespołu, planowanie programów, współpraca z admini-
stracją publiczną i organizacjami biznesu, zdobywanie środków na działalność, współpraca  
z wolontariuszami, monitoring i ewaluacja) i informują o nich; 3) prowadzą konsultacje i udzie-
lają porad z zakresu budowania strategii organizacji w jednym lub kilku obszarach działania 
organizacji10. 

W przyjętej przez uczestników 14. Dorocznej Konferencji Johns Hopkins International Fellows  
in Philanthropy deklaracji „Budowanie organizacyjnej infrastruktury społeczeństwa obywatel-
skiego” termin „organizacja infrastrukturalna” jest używany w odniesieniu do organizacji, która 

                                                
8  Eksperci ci wskazywali, że w języku potocznym infrastruktura kojarzona jest z tzw. infrastrukturą twar-

dą (taką jak drogi, koleje itd.).  
9  P. Frączak, 2002, Trzeci sektor w III Rzeczpospolitej, Centrum Bordo, Fundusz Współpracy (s. 9). 
10  A. Sawczuk, Sieć Orpheus'a w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2005. 
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odpowiada na ogólne potrzeby grupy organizacji. Można zastosować także inne określenia: 
organizacja wspierająca, organizacja pośrednicząca, ciało reprezentujące, koalicja, sieć lub  
forum11. 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) można wywieść, że status organizacji infrastrukturalnej 
posiadają różne podmioty, bez względu na formę prawną, prowadzące działalność mającą na 
celu wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 
ustawy. W nowelizacji ustawy, która została uchwalona przez parlament, centrum wsparcia 
pojawia się jako jedno z zadań publicznych (Organ administracji publicznej może po konsul- 
tacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć 
jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej w sferze  
zadań publicznych określonych w art. 4. Jednostkę organizacyjną może prowadzić organizacja 
pozarządowa). 

Z kolei czołowy badacz infrastruktury III sektora, Piotr Frączak, tak definiuje organizacje wpie-
rające: Infrastruktura III sektora to pewien system, którego celem jest wspieranie rozwoju  
i znaczenia organizacji pozarządowych. Elementy tego systemu (organizacje lub/i działania) 
powinny pełnić przynajmniej jedną z dwóch funkcji: 1) służebną – celem jest tu działanie  
na rzecz innych organizacji poprzez dostarczanie ich liderom, pracownikom, członkom czy  
wolontariuszom wiedzy (w formie informacji, poradnictwa, szkoleń), wsparcia (organizacyjne- 
go, rzeczowego, finansowego) lub też poprzez podejmowanie różnych działań w interesie  
tych organizacji (rzecznictwo, promocja, lobbing); 2) integrującą i opiniotwórczą – celem  
jest tu tworzenie systemu (lub systemów) wymiany informacji, a więc umożliwienie komuni- 
kacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami, a przez to artykułowanie wspólnych dla środo- 
wiska interesów (postulatów) i ich reprezentację, a także podejmowanie wspólnych działań 
(partnerstwo)12. 

Warto jednak podkreślić, że podmioty wspierające organizacje pozarządowe mogą działać pod 
różną postacią, koncentrować się na różnych obszarach działania trzeciego sektora. Mogą mieć 
też różne formy. Wyróżnia się takie typy, jak:  

 Centra wspierania organizacji pozarządowych (w tym skupione w Sieci SPLOT). 

 Federacje krajowe, regionalne i lokalne organizacji pozarządowych. 

 Centra wolontariatu skupione w krajowej Sieci. 

 Centra aktywności lokalnej działające głównie przy instytucjach samorządowych. 

 Sieć banków żywności.  

 Fundusze lokalne i lokalne organizacje grantodawcze. 

 Partnerstwa (grupy partnerskie, partnerstwa na rzecz zatrudnienia, partnerstwa lokalne, 
lokalne grupy działania). 

 Pojedyncze organizacje wspierające (m.in. Klon/Jawor, FRSO, FISE, FRDL, ISP). 

Do organizacji wsparcia niektórzy badacze zaliczają również centra wsparcia prowadzone przez 
samorządy jako jednostki organizacyjne (Gdynia, Gliwice, Szczecin, Sopot, Częstochowa, Płock, 
Białystok). Pełnienie przez te podmioty funkcji organizacji infrastrukturalnych ułatwić może 
ostatnia nowelizacja z 22 stycznia 2010 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo- 
lontariacie (Dz.U. Nr 28/2010, poz. 146). Zgodnie z art. 5 ust. 6 znowelizowanej ustawy  
organ administracji publicznej może, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, tworzyć 

                                                
11  Poza rządami, ponad granicami. Deklaracje Programu Johns Hopkins International Fellows in Philantro-

py, Fundusz Współpracy, Warszawa 2004. 
12  P. Frączak, Rola infrastruktury III sektora w budowie ekonomii społecznej w Polsce, 2006. 
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i prowadzić jednostki organizacyjne, których celem jest działalność na rzecz organizacji poza-
rządowych.  

Z oficjalnych dokumentów rządowych wynika, że takie jednostki, jak Departament Pożytku Pu-
blicznego w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych oraz Krajowy Ośrodek EFS, także należy 
uznać za organizacje infrastrukturalne.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz, biorąc pod uwagę ową różnorodność podmiotów zali-
czanych do infrastruktury trzeciego sektora, możliwe jest stworzenie kilku typologii tych organi-
zacji ze względu na następujące kryteria: 

 samoorganizacji organizacji wspierających: pojedyncze organizacje wspierające 
(np. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego) – organizacje skupione w sieciach, w których 
obowiązują tożsame standardy działania (np. SPLOT). Oprócz tego należy wyróżnić fe-
deracje organizacji (np. Federacja Mazowia, OFOP – Ogólnopolska Federacja Organiza-
cji Pozarządowych WRZOS – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych), 
które działają jako organizacja infrastrukturalna dla zrzeszonych w nich członków;  

 formy prawnej instytucji wspierających: organizacje pozarządowe (np. federacje) 
– samorządy lokalne (centra wsparcia organizacji pozarządowych animowane i prowa-
dzone przez samorząd), administracja szczebla lokalnego, regionalnego, a nawet cen-
tralnego (np. Departament Pożytku Publicznego MPiPS); 

 profilu organizacji, instytucji wspierającej inne podmioty III sektora: wąska 
specjalizacja we wspieraniu organizacji działających w danym obszarze (np. centra  
wolontariatu) – wspieranie infrastrukturalne w zakresie ogólnie rozumianego rozwoju 
organizacji (np. centra wsparcia organizacji pozarządowych); 

 misyjnego oraz programowego/projektowego charakteru wspierania innych 
organizacji pozarządowych: organizacje, których misją i główną działalnością jest 
wspieranie innych organizacji (np. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT) 
– organizacje, które jako jedno ze swoich działań, programów realizują wsparcie innych 
organizacji (np. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i jej program Centrum  
Pro Bono). 

Działania wspierające infrastrukturalnie III sektor są prowadzone także w ramach programów 
realizowanych przez różne podmioty – od administracji centralnej przez samorząd lokalny po 
organizacje pozarządowe. Przykładem tego typu programów są: 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane są działania 
wzmacniające III sektor (np. Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Pod-
działanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej), 

 Regionalne Ośrodki Wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), 

 rządowy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO), 

 programy samorządowe (np. zaadaptowany przez samorządy program Centrum  
Aktywności Lokalnej), 

 programy wsparcia realizowane przez organizacje pozarządowe (np. Centrum 
Pro Bono realizowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych). 

W omawianych rozważaniach widoczne jest nakładanie się dwóch podejść do definiowania  
organizacji infrastrukturalnych: 

• Funkcjonalnego – kiedy to organizacja jest definiowana jako infrastrukturalna, jeśli dzia-
ła na rzecz trzeciego sektora. W takim ujęciu trudności definicyjne sprawia określenie 
skali prowadzonej działalności, która uprawnia do określenia danej instytucji mianem 
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organizacji infrastrukturalnej: czy jest to jej główna misja, czy może jeden z wielu  
obszarów działania, czy jest to działanie o znaczeniu marginalnym. 

• Instytucjonalnego – kiedy to organizacje są definiowane jako infrastrukturalne, jeśli  
należą do określonego typu organizacji, których celem jest działanie skierowane na 
wzmocnienie trzeciego sektora. W tym przypadku również można wyróżnić podejścia 
zarówno zawężające (organizacją infrastrukturalną może być tylko organizacja poza- 
rządowa), jak i rozszerzające (mogą tę funkcję pełnić również podmioty należące  
do sektora publicznego, a także nieposiadające osobowości prawnej – jak np. partner-
stwa).  

 
3.1.1.  Definicja organizacji infrastrukturalnej przyjęta na potrzeby badania 

W świetle powyższych rozważań kluczowym elementem niniejszego badania było stworzenie 
możliwie precyzyjnej definicji organizacji infrastrukturalnej. Definicja ta miała mieć cha-
rakter operacyjny – oznacza to, że była ona podstawą do określenia przedmiotu badania oraz 
sposobu jego pomiaru. Tym samym definicja ta determinuje zakres badania i ma wpływ na 
uzyskane wyniki. 

Zaproponowaliśmy przyjęcie szerokiej definicji organizacji infrastrukturalnej. Takie podejście 
umożliwiło objęcie badaniem szerokiego spektrum inicjatyw wspierających organizacje poza-
rządowe, często niemieszczących się w „głównym nurcie” infrastruktury, będących jednak 
ważnym elementem otoczenia trzeciego sektora. Szerokie podejście do infrastruktury jest 
również zgodne z głównym celem badania, którym było sporządzenie diagnozy organizacji 
infrastrukturalnej, która, zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
powinna być możliwie szeroka. Ponieważ wcześniejsze badania tego obszaru były nieliczne  
i koncentrowały się na różnych jego aspektach, uzasadnione było zastosowanie szerokiego 
podejścia. Różnorodność form organizacyjnych, prawnych i instytucjonalnych organizacji  
działających na rzecz trzeciego sektora, zidentyfikowanych w ramach badania, potwierdziła 
słuszność takiego podejścia.  

Warto przy tym zauważyć, że szerokie podejście do definiowania organizacji infrastrukturalnych 
widoczne jest również w przywoływanej już nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie. Zgodnie z zapisami poprzedniej wersji ustawy jedną z form działalności 
publicznej było prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyj-
nie lub finansowo organizacje pozarządowe. Nowa wersja ustawy mówi już o działalności na 
rzecz organizacji pozarządowych – a więc zdecydowanie o szerszym zakresie działania.  

Na podstawie analizy przedmiotu badania proponujemy przyjęcie następujących założeń będą-
cych podstawą do określenia definicji operacyjnej organizacji infrastrukturalnej. 

Kluczowym kryterium wyróżniającym organizację infrastrukturalną określono prowadzenie 
działań na rzecz innych organizacji pozarządowych, niesformalizowanych grup spo-
łecznych lub osób chcących założyć organizacje pozarządowe.  

Takie podejście umożliwia uwzględnienie nie tylko tych podmiotów, które świadczą bezpośred-
nio usługi szkoleniowo-doradcze dla organizacji pozarządowych, lecz także zajmujących się po-
budzaniem aktywności społecznej, przejawiającej się w formie nowych organizacji społecznych, 
niekoniecznie sformalizowanych, a także instytucji zajmujących się oddziaływaniem na otocze-
nie trzeciego sektora: a więc organizacji rzeczniczych, badawczych czy też sieciujących. Orga- 
nizacje te zajmują się generowaniem i dostarczaniem wiedzy organizacjom pozarządowym,  
co jest jednym z kluczowym wymiarów ich potencjału (kapitał intelektualny). Ułatwiają na- 
wiązywanie kontaktów i współpracy oraz zachęcają do tego, dzięki czemu wzmacniają kapitał 
społeczny organizacji. Wreszcie zajmują się reprezentowaniem interesów środowiska pozarzą-
dowego, zwłaszcza wobec sektora publicznego, tym samym wzmacniają zdolność organizacji 
pozarządowych do oddziaływania.  
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A zatem wsparcie organizacji infrastrukturalnych nie musi trafiać bezpośrednio do konkretnych 
organizacji pozarządowych, aby ich działalność przekładała się na możliwości działania i rozwoju 
trzeciego sektora. 

Wsparcie to może być oferowane poprzez:  

• Szkolenia adresowane do trzeciego sektora. 

• Doradztwo adresowane do trzeciego sektora.  

• Animowanie aktywności lokalnej, inicjowanie powstawania nowych organizacji zalicza-
nych do trzeciego sektora. 

• Działania informacyjne adresowane do trzeciego sektora. 

• Prowadzenie badań dotyczących trzeciego sektora. 

• Prowadzenie działalności rzeczniczej na rzecz trzeciego sektora. 

• Prowadzenie działalności sieciującej i integrującej trzeci sektor. 

• Wsparcie techniczne (udostępnianie lokalu, sprzętu itd.). 

• Wsparcie finansowe trzeciego sektora. 

W definicji nie odróżniano organizacji, dla których wspieranie trzeciego sektora jest głównym 
obszarem działania, od tych, które działania tego typu traktują jako jeden z obszarów swojej 
działalności.  

Kryterium wyróżniającym jest kierowanie danej usługi tylko lub głównie do trzeciego sektora. 
Dzięki temu z badania wyłączone będą instytucje, które świadczą usługi adresowane do szero-
kiego grona odbiorców, wśród których mogą też znaleźć się organizacje pozarządowe.  

Fakt świadczenia usług na rzecz sektora organizacji pozarządowych weryfikowany był na pod-
stawie: 

• Zapisów w statucie lub innym dokumencie określającym cele działania danego podmio-
tu. 

• Deklaracji o faktycznym prowadzeniu tego typu działań w latach 2008–2009. 

Kolejnym kryterium wyróżniającym organizację infrastrukturalną było istnienie wydzielonej 
struktury organizacyjnej zajmującej się działaniem na rzecz trzeciego sektora.  

Prowadzone analizy wskazują na wielkie bogactwo różnego typu podmiotów wspierających or-
ganizacje pozarządowe. Czasami są to po prostu organizacje pozarządowe, mamy do czynienia 
również z federacjami i stowarzyszeniami różnych podmiotów, a także partnerstwami, które nie 
zawsze mają osobowość prawną, ale mogą świadczyć różnego rodzaju wsparcie na rzecz roz- 
woju trzeciego sektora. Mamy też do czynienia z sytuacjami, gdzie wsparcie dla organizacji  
pozarządowych udzielane jest w ramach programów lub projektów realizowanych przez dany 
podmiot. Kryterium wydzielonej struktury organizacyjnej (rozumianej również jako program lub 
projekt) pozwoliło na uwzględnienie tego typu przypadków, a równocześnie umożliwiło wyklu-
czenie organizacji, które działania na rzecz organizacji pozarządowych prowadzą marginalnie, 
jako jeden z wielu obszarów działania (np. jako jeden z produktów szkoleniowych). 

W badaniu uwzględniliśmy podmioty należące do trzech sektorów wyróżnionych ze względu na 
formę własności: 

• Instytucje publiczne, w tym instytucje centralne i jednostki samorządu terytorialnego. 

• Instytucje niepubliczne, w tym: 
o Instytucje komercyjne. 
o Instytucje zaliczane do trzeciego sektora.  
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Ponadto w badaniu uwzględnione zostały organizacje działające na każdym poziomie: 

• Lokalnym (gmina i powiat). 

• Regionalnym. 

• Krajowym. 

Przyjęta definicja organizacji infrastrukturalnych wzbudziła wiele dyskusji jeszcze w trakcie reali-
zacji badania. Szeroka definicja pozwoliła na identyfikację, na etapie inwentaryzacji, wielu tego 
typu podmiotów w Polsce. Uzyskane wyniki (w podziale na powiaty), przedstawione w raporcie 
cząstkowym, stały się podstawą do doprecyzowania warunków konkursu w ramach Działa- 
nia 5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem było wsparcie tworzenia  
Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych – a zatem jednego z typów organizacji infra-
strukturalnych. W efekcie w wielu powiatach, gdzie działały różne formy organizacji infrastruk-
turalnych, ale nie były to Ośrodki Wspierania Organizacji Pozarządowych, nie było możliwości 
tworzenia nowych instytucji.  

Powyższe wskazuje bardzo wyraźnie, że przyjęta definicja, wartościowa z punktu widzenia ce-
lów poznawczych badania, nie musi być adekwatna dla określania sposobów realizacji polityk 
publicznych. W przypadku kolejnych konkursów konieczne się wydaje jasne określenie celów 
interwencji i precyzyjne ustalenie zakresu podmiotów, które mogą być wspierane.  
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4.  Ile jest organizacji infrastrukturalnych? 
 
 
4.1.  Wcześniejsze wyniki badań na temat organizacji infrastrukturalnych 

Brak jest wiarygodnych danych na temat liczby organizacji infrastrukturalnych. Wynika to  
z trudności definicyjnych, jak również z trudności w oszacowaniu faktycznej liczby podmiotów 
należących do tej grupy, niezależnie od sposobu jej zdefiniowania. Nie istnieje rejestr orga- 
nizacji infrastrukturalnych, a prowadzone badania pozwalają na szacunkowe określenie ich  
liczebności. 

W bazie danych Klon/Jawor bycie infrastrukturą III sektora deklaruje ponad 830 podmiotów. 
Jednak część z tych podmiotów zaliczana jest do tej kategorii ze względu na zapisy w statucie, 
co niekoniecznie musi przekładać się na prowadzenie działalności wspierającej organizacje po-
zarządowe. Z kolei w bazie tej nie są uwzględnione podmioty należące do sektora publicznego, 
również prowadzące działalność na rzecz trzeciego sektora. 

W 2004 roku przeprowadzono badanie „Mapa infrastruktury III sektora”, w ramach którego 
określono dwa kryteria wyróżniające organizacje infrastrukturalne: 

1.  Istotna część działań polega na wsparciu innych NGO (ale nie instytucji, co jest znaczącą 
różnicą w stosunku do opisu pola działań organizacji stosowanego w badaniu „Kondycja 
sektora organizacji pozarządowych 2006”). 

2.  Organizacja prowadzi działania na obszarze co najmniej jednego województwa.  

W trakcie tego badania zidentyfikowane zostały 83 organizacje spełniające powyższe kryteria. 
Zaproponowane przez autorów badania podejście było spójne z celami tego badania. Jednak  
z punktu widzenia niniejszego badania wydaje się ono zbyt wąskie. Inni autorzy szacują, że  
w Polsce istnieje od stu do trzystu organizacji, których głównym celem jest wspieranie innych 
inicjatyw obywatelskich. Sensem ich istnienia jest wspieranie rozwoju III sektora jako takiego,  
a celem umacnianie instytucjonalne i merytoryczne instytucji społeczeństwa obywatelskiego13. 

Inną metodą pomiaru skali infrastruktury trzeciego sektora może być oparcie się na deklara-
cjach samych organizacji. Według wyników badania „Kondycja sektora organizacji pozarzą- 
dowych 2006”, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie organizacji pozarządowych,  
1% organizacji za najważniejsze pole swoich działań uważa wsparcie dla instytucji, organizacji 
pozarządowych i inicjatyw obywatelskich (w 2004 r. – 1,4%). W 2008 roku, jako główny obszar 
działań, wsparcie innych organizacji wskazało 1,7% organizacji14. Przyjmując założenie autorów 
badania, że w Polsce działa aktywnie ok. 40–45 tys. organizacji pozarządowych, można szaco-
wać że ok. 700–750 organizacji pozarządowych, jako główny obszar działania, wskazuje wspie-
ranie innych organizacji. Według danych GUS, uzyskanych w wyniku realizacji badania SOF-1, 
aktywnych organizacji pozarządowych jest 70,9 tys., co pozawala oszacować, że pozarządowych 
organizacji infrastrukturalnych jest ok. 1200.  

 

 

 

 

 
                                                
13  A. Gałązka (red.), Elementarz III sektora, wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005. 
14  M. Gumkowska, J. Herbst, Najważniejsze pytania – podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 

2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008. 
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Wykres 1. Główne obszary działań organizacji pozarządowych 
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Źródło: M. Gumkowska, J. Herbst, Najważniejsze pytania – podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowa-
rzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008. 
 

 

4.2.  Liczba organizacji infrastrukturalnych oraz ich rozmieszczenie 
geograficzne 

Na podstawie przyjętej na potrzeby niniejszego badania definicji organizacji infrastrukturalnych, 
na etapie inwentaryzacji zidentyfikowano 1457 organizacji infrastrukturalnych w Polsce. 
Wydaje się, że ten wynik jest zgodny z przytaczanymi szacunkami bazującymi na wynikach  
badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor – obejmuje wszak podmioty prywatne  
i publiczne, a także organizacje, dla których prowadzenie działalności wspierającej organiza- 
cje pozarządowe jest działalnością dodatkową. Poniżej zaprezentowano podstawowe wnioski  
z analizy zebranego materiału. 

Analiza rozmieszczenia geograficznego zidentyfikowanych organizacji infrastrukturalnych poka-
zuje, że koncentracja organizacji występuje w województwie mazowieckim, w którym 
znajduje się 19,4% z nich. O połowę mniej odnotowano ich w województwie małopolskim – 
10%. W czterech województwach zaobserwowano najniższą liczbę organizacji: w podlaskim 
jedynie 2,7% wszystkich organizacji, w lubuskim i opolskim po 3,1% i pomorskim 3,7%.  
W pozostałych województwach procent organizacji infrastrukturalnych jest podobny i waha się 
w granicach od 4,5 do 8,6% (tabela 3). 

Porównując liczbę organizacji infrastrukturalnych z liczbą aktywnych organizacji pozarządowych, 
można stwierdzić, że przeciętnie w Polsce przypada ok. 49 organizacji pozarządowych na jedną 
organizację infrastrukturalną. Po ograniczeniu analizy tylko do takich organizacji infrastruktural-
nych, które świadczą usługi szkoleniowe, doradcze lub informacyjne – a zatem takie, które  
są kluczowe z punktu widzenia organizacji infrastrukturalnych, okazuje się, że na jedną taką 
organizację przypada ok. 58 organizacji pozarządowych. 
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Tabela 3. Rozmieszczenie geograficzne organizacji infrastrukturalnych w podziale na woje-
wództwa 

Województwo Liczebność Procent ważnych 

dolnośląskie 121 8,3 
kujawsko-pomorskie 77 5,3 

lubelskie 70 4,8 

lubuskie 45 3,1 

łódzkie 81 5,6 

małopolskie 150 10,3 

mazowieckie 282 19,4 

opolskie 44 3,0 

podkarpackie 100 6,9 

podlaskie 40 2,7 

pomorskie 54 3,7 

śląskie 95 6,5 

świętokrzyskie 66 4,5 

warmińsko-mazurskie 75 5,1 

wielkopolskie 77 5,3 

zachodniopomorskie 80 5,5 

Ogółem 1457 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research 
 

Wykres 2. Liczba organizacji pozarządowych przypadających na jedną organizację infrastruk-
turalną 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych oraz danych GUS  
z badania SOF-1 za 2008 rok 
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Liczba organizacji infrastrukturalnych jest silnie skorelowana z liczbą organizacji pozarządowych 
w danym regionie: współczynnik korelacji wynosi 0,87. Uzyskane wyniki nie pozwalają jednak 
na stwierdzenie, czy organizacje infrastrukturalne powstają w regionach, gdzie istnieje już silny 
sektor pozarządowy, czy też może liczba organizacji pozarządowych jest efektem działania  
organizacji infrastrukturalnych.  

Komentarza wymagają dwa województwa. Wielkopolskie, gdzie liczba organizacji pozarzą- 
dowych odpowiada liczebnością województwu małopolskiemu (ponad 6 tys.), podczas gdy 
liczba organizacji infrastrukturalnych jest znacznie mniejsza – w efekcie liczba organizacji 
pozarządowych, przypadających na jedną organizację infrastrukturalną, jest prawie dwa razy 
wyższa niż w województwie małopolskim. Śląskie, gdzie mimo że liczba organizacji poza- 
rządowych, przypadających na jedną organizację infrastrukturalną, jest nieznacznie wyższa  
od średniej dla Polski, to jednak przy uwzględnieniu tylko tych organizacji, które świadczą 
usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne, sytuacja wygląda podobnie, jak w województwie 
wielkopolskim. 

Mniej więcej równa proporcja między liczbą organizacji pozarządowych i infrastrukturalnych  
w poszczególnych województwach nie oznacza, że we wszystkich województwach dostęp do 
organizacji infrastrukturalnych jest taki sam. W całym kraju występuje 25 powiatów, w których 
nie zidentyfikowano żadnej organizacji infrastrukturalnej. Najwięcej takich powiatów występuje 
w województwie wielkopolskim (7 powiatów). Jest to zatem to województwo, gdzie w stosun- 
ku do liczby działających organizacji pozarządowych liczba organizacji infrastrukturalnych jest  
wyraźnie niższa. 

Mapa 1 oraz tabela 1 (w załączniku) ujawnia skupienie organizacji wokół najważniej-
szych aglomeracji województw (przede wszystkim ich stolic). 
 
Mapa 1. Rozmieszczenie organizacji infrastrukturalnych według powiatów 
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Ta tendencja lokalizowania się podmiotów w stolicach regionów, ich najbliższych okolicach  
i najważniejszych aglomeracjach najbardziej widoczna jest w przypadku województwa lubuskie-
go, w którym łącznie w Zielonej Górze, jej powiecie i Gorzowie Wielkopolskim udział procentowy 
organizacji infrastrukturalnych wynosi 64% (tabela poniżej). Średnia dla pozostałych powiatów 
województwa lubuskiego, w których zlokalizowane są organizacje, wynosi jedynie 1,8 organiza-
cji. Należy zauważyć jednak, że w przypadku tego województwa (podobnie jak opolskiego) duże 
znaczenie ma jego wielkość. 
 
Tabela 4. Liczba i udział procentowy organizacji infrastrukturalnych w najważniejszych  
aglomeracjach w poszczególnych regionach 

Województwo Powiat Liczebność 
Procent  
ważnych 

w województwie 

dolnośląskie Wrocław 56 46,3 

kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 13 16,9 

 Toruń 14 18,2 

lubelskie lubelski 13 18,6 

 Lublin 13 18,6 

lubuskie Gorzów Wielkopolski 11 24,4 

 Zielona Góra 18 40,0 

łódzkie Łódź 34 42,0 

małopolskie Kraków 63 42,0 

mazowieckie Warszawa 157 55,7 

opolskie kluczborski 6 13,6 

 Opole 19 43,2 

podkarpackie Rzeszów 16 16,0 

podlaskie Suwałki 6 15,0 

 Białystok 9 22,5 

pomorskie Gdańsk 12 22,2 

śląskie Katowice 21 22,1 

świętokrzyskie kielecki 11 16,7 

 Kielce 17 25,8 

warmińsko-mazurskie Elbląg 12 16,0 

 Olsztyn 12 16,0 

wielkopolskie Poznań 22 28,6 

zachodniopomorskie Koszalin 10 12,5 

 Szczecin 26 32,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 
 

Pozostałe województwa, w których występuje silna koncentracja organizacji infrastruktur- 
ralnych w największych miastach wojewódzkich, to: opolskie, mazowieckie i dolnośląskie.  
W przypadku województwa mazowieckiego 56% wszystkich organizacji działających w tym 
regionie ma siedzibę w Warszawie (157 organizacji). Duża liczba organizacji infrastruktural-
nych z lokalizacją w Warszawie wynika z faktu koncentracji w Warszawie wielu organizacji  
o zasięgu ogólnokrajowym. W pozostałych powiatach województwa mazowieckiego działa 
minimalna liczba organizacji infrastrukturalnych – średnio przypada ok. 3 organizacji infra-
strukturalnych na powiat.  



 

 51

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja  
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

Wykres 3. Odsetek organizacji infrastrukturalnych z siedzibą w głównych miastach i powia-
tach je otaczających*  
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych  
* Uwaga: w przypadku każdego województwa uwzględniono duże miasta w danym województwie oraz odpowiednie 
powiaty ziemskie.  

 
Z kolei w trzech regionach: podkarpackim, śląskim i pomorskim koncentracja organizacji infra-
strukturalnych w stolicach regionu jest stosunkowo najsłabsza. Przy czym nie zaobserwowano, 
by w pozostałych powiatach tych województw średnia liczba organizacji infrastrukturalnych  
była znacząco większa niż w powiatach położonych w województwach charakteryzujących  
się wysoką koncentracją (w podkarpackim średnio 3,3 organizacji, w śląskim – 2,8, wielkopol-
skim – 2).  

Można zatem stwierdzić, że zasadniczym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie 
terytorialne organizacji infrastrukturalnych jest bliskość stolicy regionu bądź innej 
ważnej dla regionu aglomeracji miejskiej lub lokalizacja bezpośrednio w nich. Zwią-
zane jest to z faktem, że również taka tendencja do skupiania się w aglomeracjach występuje 
wśród organizacji pozarządowych – odbiorców usług organizacji infrastrukturalnych. Lokalizacje 
te skupiają również inne podmioty, które mogą współpracować z organizacjami infrastruktural-
nymi. Taka zależność jest bowiem obserwowalna również wśród innych małych podmiotów, jak 
na przykład wśród mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi czy też instytucji otoczenia bizne-
su. Z kolei prowadzone wywiady z ekspertami pozwalają na postawienie hipotezy o zbyt słabym 
potencjale niektórych ośrodków, co powoduje brak nowych inicjatyw pozarządowych, a także 
brak nowych inicjatyw dotyczących organizacji infrastrukturalnych. 
 

4.2.1.  Zasięg działania organizacji infrastrukturalnych 

Organizacje infrastrukturalne działają najczęściej w skali lokalnej (43%) lub regionalnej (32%). 
Około 1/4 z nich oferuje swoje usługi i działa w zakresie całego kraju (wykres 4).  

Struktura organizacji infrastrukturalnych, z punktu widzenia skali ich działania, jest do pewnego 
stopnia zróżnicowana regionalnie. Przy czym braki danych utrudniały pełną analizę tego zjawi-
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ska. Dostępne dane wskazują, że we wszystkich województwach utrzymuje się dominacja pod-
miotów działających przede wszystkim na rynku lokalnym. Wyjątek stanowi województwo ma-
zowieckie, gdzie aż 51% organizacji infrastrukturalnych działa w skali ogólnopolskiej, przy czym 
92% z nich ma siedzibę w Warszawie. Zaledwie 11% spośród organizacji infrastrukturalnych,  
z siedzibą w tym województwie, ma charakter regionalny. Również województwa małopolskie  
i łódzkie charakteryzują się stosunkowo wysoką liczebnością organizacji infrastrukturalnych 
działających w skali całego kraju. Na drugim końcu skali mieszczą się województwa świętokrzy-
skie i warmińsko-mazurskie, gdzie przeważa działalność lokalna. 
 
Wykres 4. Zakres działania organizacji infrastrukturalnych 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych  
 

 

Należy zauważyć, że zakres działania poszczególnych organizacji stwierdzany był na podstawie 
analizy dokumentów i w związku z tym zawarte tu informacje należy traktować indykatywnie. 
Niemniej, na podstawie istniejących danych, przygotowana została mapa oddziaływania organi-
zacji infrastrukturalnych. Na poniższej mapie zaprezentowano powiaty, gdzie działają organiza-
cje o zasięgu lokalnym. Mapa ta jest bardzo podobna do mapy przedstawiającej rozkład organi-
zacji infrastrukturalnych według powiatów – również widoczna jest koncentracja tych instytucji 
w większych ośrodkach.  
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Mapa 2. Rozkład organizacji infrastrukturalnych o zasięgu lokalnym 

 
 

Na osobnej mapie (mapa 3) przedstawiono rozkład organizacji o zasięgu regionalnym. Jak  
widać, najwięcej tego typu organizacji ma swoją siedzibę w województwach południo- 
wo-wschodnich, a także w dolnośląskim. Najmniej tego typu instytucji jest w województwach 
opolskim (15) i podlaskim (18).  

 
Mapa 3. Rozkład organizacji infrastrukturalnych o zasięgu regionalnym 
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4.2.2.  Typy organizacji infrastrukturalnych i rodzaj świadczonych przez nie usług 

Kategoryzacja organizacji infrastrukturalnych, według formy prawnej, wskazała, że najwięcej  
z nich jest stowarzyszeniem (52,7%). 17% organizacji ma formę fundacji, 12,5% formę związ-
ków stowarzyszeń a 8,4% – jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe typy są stosunkowo 
nieliczne. 
 
Tabela 5. Forma prawna organizacji infrastrukturalnych 

Forma prawna Częstość Procent 

fundacje 243 16,7 
stowarzyszenia 768 52,7 
publiczna instytucja centralna 2 0,1 
jednostka samorządu terytorialnego 122 8,4 
instytucja prywatna 12 0,8 
kościelna osoba prawna 45 3,1 
związek stowarzyszeń 182 12,5 
inna 31 2,1 
brak danych 52 3,6 
Ogółem 1457 100,0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych.  
 
Podobny rozkład organizacji infrastrukturalnych, ze względu na formę prawną (tj. największy 
stowarzyszeń, następnie fundacji itd.), można zaobserwować w poszczególnych wojewódz-
twach. Najmniejszą różnicę pomiędzy udziałem stowarzyszeń a fundacji można zauważyć  
w województwach dolnośląskim i mazowieckim. W pozostałych różnica ta jest znaczna. 
 
Tabela 6. Struktura organizacji infrastrukturalnych ze względu na formę prawną w podziale 
na województwa 

 fundacje stowarzy- 
szenia 

jednostka 
samorządu 

teryto- 
rialnego 

kościelna  
osoba  

prawna 

związek  
stowa- 
rzyszeń 

dolnośląskie 19% 40% 9% 4% 25% 
kujawsko-pomorskie 17% 64% 9% 4% 4% 
lubelskie 17% 59% 0% 3% 19% 
lubuskie 9% 62% 0% 4% 11% 
łódzkie 20% 57% 10% 2% 10% 
małopolskie 17% 66% 3% 1% 6% 
mazowieckie 23% 33% 17% 3% 17% 
opolskie 11% 61% 2% 2% 9% 
podkarpackie 11% 73% 4% 2% 5% 
podlaskie 13% 60% 8% 8% 0% 
pomorskie 28% 44% 4% 6% 13% 
śląskie 11% 58% 12% 6% 8% 
świętokrzyskie 12% 45% 23% 3% 11% 
warmińsko-
mazurskie 11% 36% 0% 3% 29% 

wielkopolskie 12% 62% 5% 1% 13% 
zachodniopomorskie 15% 68% 5% 1% 4% 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych.  
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4.2.3.  Rodzaj świadczonych usług przez organizacje infrastrukturalne 

Zebrane informacje o zakresie działania organizacji infrastrukturalnych pozwalają stwierdzić, że 
najczęściej świadczoną usługą jest „Animowanie aktywności lokalnej, inicjowanie powstawania 
nowych organizacji pozarządowych”, nieznacznie rzadziej świadczone są usługi „Szkolenia adre-
sowane do organizacji pozarządowych” oraz „Działania informacyjne adresowane do organizacji 
pozarządowych”. Natomiast najrzadziej – „Prowadzenie badań dotyczących społeczeństwa oby-
watelskiego”. Rzadko wśród usług wykonywane są również „Wsparcie techniczne (udostępnia-
nie lokalu, sprzętu itd.)” oraz „Działania rzecznicze na rzecz organizacji pozarządowych”. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że kategoria wskazywana najczęściej – czyli działania animujące, jest 
w praktyce kategorią najbardziej pojemną, a także często wymienianą w dokumentach organi-
zacji – dlatego też wiele organizacji mogło zostać przyporządkowanych tej kategorii.  
 
Wykres 5. Rodzaje świadczonych przez organizacje infrastrukturalne usług 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych.  

 
Struktura organizacji infrastrukturalnych, ze względu na rodzaj świadczonych usług, jest podob-
na w poszczególnych województwach. Dominujące działania animacyjne, na kolejnych miej-
scach, to działania szkoleniowe i doradcze.  
 
Tabela 7. Rodzaje podejmowanych działań w poszczególnych województwach (w proc.) 
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dolnośląskie 58,7 32,2 55,4 77,7 3,3 24,8 47,1 28,9 
kujawsko-pomorskie 72,7 44,2 83,1 74,0 41,6 31,2 67,5 28,6 

lubelskie 71,8 57,7 91,5 69,0 15,5 14,1 74,6 25,4 

lubuskie 62,2 31,1 91,1 31,1 0,0 6,7 31,1 15,6 
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łódzkie 69,5 54,9 91,5 75,6 36,6 41,5 59,8 20,7 
małopolskie 77,3 48,7 84,7 72,7 13,3 15,3 64,0 18,7 

mazowieckie 62,6 27,4 81,5 44,8 16,4 14,2 40,6 24,2 

opolskie 59,1 34,1 81,8 65,9 6,8 11,4 65,9 20,5 

podkarpackie 80,0 56,0 96,0 68,0 39,0 44,0 72,0 19,0 

podlaskie 77,5 47,5 92,5 80,0 2,5 5,0 47,5 20,0 

pomorskie 71,7 62,3 92,5 81,1 15,1 17,0 81,1 13,2 

śląskie 59,8 29,3 87,0 62,0 4,3 19,6 38,0 22,8 

świętokrzyskie 49,3 27,5 81,2 76,8 0,0 15,9 27,5 26,1 

warmińsko-mazurskie 56,6 38,2 76,3 60,5 5,3 39,5 84,2 22,4 

wielkopolskie 76,3 53,9 90,8 77,6 5,3 11,8 56,6 15,8 

zachodniopomorskie 72,5 42,5 91,3 68,8 27,5 36,3 58,8 28,8 

 

Analizując usługi wykonywane przez organizacje infrastrukturalne, według formy prawnej,  
w jakiej działają, również można stwierdzić, że najczęściej wykonują usługę „Animowanie ak-
tywności lokalnej, inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych” – tak jest  
w przypadku fundacji, stowarzyszeń i organizacji kościelnych. Wśród tych ostatnich jest to usłu-
ga, którą wykonuje 98% z nich.  

Generalnie najrzadziej wykonywane są usługi „Prowadzenie badań dotyczących społeczeństwa 
obywatelskiego”, „Działania rzecznicze na rzecz organizacji pozarządowych” oraz „Wsparcie 
techniczne (udostępnianie lokalu, sprzętu itd.)”, choć w tym miejscu należy zaznaczyć, że sto-
sunkowo dużo działań w zakresie „Wsparcia technicznego” jest podejmowanych przez JST  
i ich jednostki organizacyjne (50% organizacji infrastrukturalnych podejmujących tę usługę). 
Dla JST i ich jednostek organizacyjnych również charakterystyczne jest to, że najwięcej  
działań, jakie podejmują, to „Działania informacyjne adresowane do organizacji pozarządowych” 
(66% z nich).  
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5.  Kondycja organizacji infrastrukturalnych 

5.1.  Opis próby w badaniu organizacji infrastrukturalnych 

W ramach badania ilościowego organizacji infrastrukturalnych przeprowadzono wywiady kwe-
stionariuszowe z 417 organizacjami. Niemal 1/5 całej próby pochodziła z terenu województwa 
mazowieckiego. 
 
Wykres 6. Struktura organizacji infrastrukturalnych według województw 
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Biorąc jednak pod uwagę niedużą liczebność próby, w dalszych analizach posługiwać się bę-
dziemy podziałem na sześć regionów, zgodnie z metodologią przyjętą przez GUS15. Strukturę 
próby, ze względu na region, przedstawia poniższy wykres. 
 
Wykres 7. Struktura próby według podziału na regiony 
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15  W skład poszczególnych regionów wchodziły następujące województwa: centralny – łódzkie i ma- 

zowieckie, południowy – małopolskie i śląskie, wschodni – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świę-
tokrzyskie, północno-zachodni – lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, południowo-za- 
chodni – dolnośląskie, opolskie, północny – kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. 
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Zdecydowana większość badanych organizacji infrastrukturalnych zalicza się do trzeciego sekto-
ra. Fundacje, stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń stanowią w sumie 81% przebadanych 
instytucji. Natomiast podmioty publiczne to głównie instytucje samorządowe, które stanowiły 
10% próby. 
 
Wykres 8. Organizacje infrastrukturalne ze względu na formę prawną 
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Wśród badanych instytucji prawie 2/3 z nich (63%) deklaruje, że cała ich działalność jest  
skierowana do organizacji pozarządowych. Jedna piąta respondentów wskazywała natomiast, że 
badana instytucja ma wydzieloną jednostkę, działającą na rzecz organizacji pozarządowych.  

Badane organizacje infrastrukturalne są relatywnie młode. Jedna trzecia z nich powstała po 
2005 roku, a ok. 60% po 2000 roku. Jednak nadal istotną część infrastruktury trzeciego sektora 
stanowią podmioty powstałe jeszcze przed transformacją lub w pierwszej połowie lat 90. Łącz-
nie stanowią one 1/4 badanej populacji.  

 

Wykres 9. Organizacje infrastrukturalne według roku powstania 
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Respondenci w badaniu byli również proszeni o przypisanie swojej organizacji do poszcze- 
gólnych typów organizacji infrastrukturalnych. Najwięcej z nich określiło swoją organizację  
jako Lokalna Grupa Działania. W drugiej kolejności pojawiły się Centra Wspierania Organizacji 
Pozarządowych i Centra Wolontariatu. Należy jednak zaznaczyć, że część respondentów miała 
trudności z przyporządkowaniem swojej organizacji do którejś z kategorii. Wynikać to mogło  
z nieostrości zaproponowanych terminów, dlatego też wśród odpowiedzi pojawiły się liczne 
wskazania na formę prawną danej organizacji (stowarzyszenie, fundacja czy jednostka samo-
rządu terytorialnego). Ponieważ te dwie typologie w praktyce nakładają się na siebie, użytecz-
ność analityczna pierwszej z nich jest ograniczona – dlatego też w niewielkim stopniu została 
wykorzystana w dalszej części raportu. 
 
Wykres 10. Typ organizacji infrastrukturalnej według wskazań respondentów 
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Badane organizacje infrastrukturalne proszone były również o wskazanie obszarów, w jakich 
działa organizacja. Niemal 2/3 z nich wskazało na wsparcie dla organizacji pozarządowych,  
a w drugiej kolejności był wskazywany rozwój lokalny (co może współgrać z licznymi organiza-
cjami zaliczanymi do kategorii Lokalnych Grup Działania czy też Partnerstwa Lokalnego).  

W ramach analizy wyników badania uwzględniano takie zmienne niezależne, jak: region, forma 
prawna, obszar działania, zatrudnienie, realizacja projektu współfinansowanego ze środków 
EFS, typ instytucji, stanowisko respondenta, wielkość środków przeznaczanych na wsparcie 
organizacji pozarządowych, współpraca z innymi instytucjami, zatrudnienie. Oczywiście, w ra-
mach badania także inne zmienne były brane pod uwagę.  
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Wykres 11. Obszary działania organizacji infrastrukturalnych 
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5.2.  Powstanie organizacji infrastrukturalnych 

W niniejszym rozdziale chcemy przedstawić wybrane kwestie, fakty z historii organizacji poza-
rządowych w Polsce, które, w opinii różnych respondentów, miały kluczowe znaczenie dla  
rozwoju trzeciego sektora. Celem tego rozdziału nie jest jednak pełny opis kolejnych etapów 
rozwoju trzeciego sektora, ponieważ to wymagałoby znacznie bardziej szczegółowej analizy  
i wykraczałoby poza ramy badania.  

Organizacje infrastrukturalne, tak jak cały sektor pozarządowy, rozwijały się w sposób nierów-
nomierny, pod wpływem różnych czynników i okoliczności, tworząc w efekcie bardzo zróżni- 
cowany zbiór. Trudno jest więc w sposób spójny i kompletny przedstawić historię organizacji 
infrastrukturalnych w Polsce. Warto też zauważyć, że każdy z ekspertów uczestniczących  
w badaniu widział genezę organizacji infrastrukturalnych nieco inaczej, co prawdopodobnie 
wynikało z roli, w jakiej uczestniczył w tym procesie, oraz z tego, jak aktywnie angażował się  
w działania w III sektorze. 

Na potrzeby badania wybrano zatem jedynie kilka aspektów istotnych w procesie rozwoju orga-
nizacji infrastrukturalnych. Do ich opisu wykorzystano dwa z czterech wymiarów „Indeksu Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego w Polsce16”, tak aby łatwiej było ukazać, w jaki sposób i z jakiej 
inicjatywy powstawały organizacje infrastrukturalne w Polsce oraz jak rozwijały się w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat. 

„Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego” jest definiowany przez cztery wymiary: struktura, śro-
dowisko działań, wartości i wpływ17. W badaniu przyjęto założenie, że obowiązujące w „Indek-
sie” wymiary odnosić się mogą do organizacji infrastrukturalnych, tym bardziej że organizacje  
są istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, które jest badane za pomocą tego na-
rzędzia. Wymiary „Indeksu” zostały potraktowane w niniejszym badaniu jako kryteria, według 

                                                
16  http://civicpedia.ngo.pl/x/322215.  
17  W raporcie analizą nie objęto dwóch wymiarów „Indeksu”: jakie były wartości u podstaw działania 

pierwszych organizacji infrastrukturalnych ani jaki wpływ miały organizacje infrastrukturalne na funkcjo-
nowanie całego społeczeństwa, ponieważ to wykraczałoby znacznie poza przedmiot niniejszego badania. 
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których analizowano wybrane aspekty rozwoju organizacji infrastrukturalnych w Polsce od 1989 
roku. Poniżej przedstawiono oba wykorzystane kryteria – najpierw tak, jak pierwotnie zostały 
określone w „Indeksie”, a do tego dodano wyjaśnienie, jak zostały one zdefiniowane w badaniu 
organizacji infrastrukturalnych: 

1. Struktura – wymiar ten w „Indeksie” obejmuje reprezentatywność i zakorzenienie spo-
łeczeństwa obywatelskiego w społeczeństwie, poziom zinstytucjonalizowanej i pozain-
stytucjonalnej aktywności społecznej, intensywność relacji pomiędzy podmiotami III 
sektora, a także zasobność sektora. W odniesieniu do organizacji infrastrukturalnych 
analizowano natomiast rozległość oddziaływania organizacji w sensie terytorialnym  
i branżowym oraz kluczowe etapy rozwoju III sektora. W wymiarze tym omówiono  
ponadto kwestię profesjonalizacji organizacji infrastrukturalnych, rozwijanie oferty dzia-
łań na rzecz III sektora. Kolejna kwestia prezentowana w kontekście struktury to za- 
soby organizacji infrastrukturalnych. Badano więc, jakimi zasobami materialnymi oraz 
jakim personelem dysponowały organizacje infrastrukturalne na początku działania  
i obecnie. 

2. Środowisko działań – w tym wymiarze „Indeksu” opisuje się, jak warunki funkcjono-
wania (społeczne, polityczne, prawne, kulturowe) wpływają na społeczeństwo obywa-
telskie oraz jaka jest relacja między sektorem obywatelskim a innymi sektorami (rządo-
wym i prywatnym). Natomiast omawiając zagadnienia związane z organizacjami 
infrastrukturalnymi, opisywano, jak od początku lat dziewięćdziesiątych zmieniało się 
otoczenie organizacji infrastrukturalnych – między innymi w kwestii prawa. Analizowano 
też, jak organizacje wspierające rozwijały swoją współpracę z instytucjami z innych sek-
torów. 

 
5.2.1.  Struktura  

Rozległość działania organizacji infrastrukturalnych 

Przyjmuje się, że rozwój III sektora i organizacji infrastrukturalnych rozpoczął się od 1989 roku, 
gdy wraz ze zmianą systemu w Polsce zaczęło rozwijać się wiele inicjatyw społecznych, a część 
z nich zyskała formę stowarzyszeń i fundacji. 

Organizacje infrastrukturalne były tworzone – co zrozumiałe – głównie w dużych miastach: 
Warszawie, Gdańsku czy Lublinie. Do najstarszych należą organizacje, takie jak Fundacja 
Wspomagania Wsi (założona w 1987 roku) oraz Fundacja im. Stefana Batorego (założona  
w 1988 roku). Warto tu odnotować powstanie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która od 
1989 roku działa w 17 miastach w Polsce, wzmacniając inicjatywy obywatelskie oraz rozwijając 
współpracę samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. Przykładem organizacji  
o długoletniej historii i rozległym doświadczeniu w zakresie wspierania innych podmiotów  
mogą być też Regionalne Ośrodki Wsparcia na rzecz Działań Socjalnych (w skrócie ROW). Spo-
śród istniejących wówczas organizacji pozarządowych wybrano 5 organizacji, które w latach 
1994–1996 były wspierane przez Ministerstwo Pracy w ramach programu PHARE, komponentu 
„SED 022”. Na bazie tych organizacji w 2003 roku powstała Sieć SPLOT, licząca obecnie  
15 ośrodków działających w różnych regionach Polski. 

Analizując strukturę organizacji infrastrukturalnych, można zatem wskazać organizacje „pier-
wotne” – powstałe na samym początku lat dziewięćdziesiątych, w nurcie budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego. W tworzeniu tych organizacji duże znaczenie miała niewątpliwie charyz- 
ma liderów, ale też wsparcie zewnętrzne. Na przykład na bazie programu finansowanego  
przez zagraniczne instytucje, w którym brali udział przedstawiciele sektora pozarządowego  
w Polsce, powstawała organizacja pozarządowa, która z czasem zaczynała pełnić funkcję infra-
strukturalną.  

Natomiast drugą grupę organizacji infrastrukturalnych można określić jako organizacje „wtórne” 
–powstałe na bazie innych podmiotów, gdy zespół ludzi zdecydował się stworzyć nowy podmiot 
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służący stricte innym organizacjom: tak było po 2000 roku między innymi w województwach 
kujawsko-pomorskim czy wielkopolskim. 

Funkcję instytucji infrastrukturalnych pełnią przede wszystkim organizacje pozarządowe. Ale są 
również instytucje samorządowe, jak na przykład w Gdyni, gdzie Gdyńskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych – GCOP powstało w 1996 roku jako jednostka odpowiedzialna za współpracę  
z III sektorem i stanowi dla wielu samorządów przykład budowania współpracy z organizacja- 
mi. Innym przykładem może być Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, 
opisane w ramach studiów przypadku.  

Pierwszy etap rozwoju sektora pozarządowego, ale też organizacji infrastrukturalnych, to prze-
konywanie obywateli oraz działaczy organizacji, że współpraca „się opłaca”, że wiele problemów 
można rozwiązywać poprzez współdziałanie18. Ich rolą było wówczas dostarczanie wiedzy, 
uświadamianie, jak ważne są istota i rola samopomocy oraz kreowanie postaw obywatelskich. 

Zdaniem jednego z ekspertów ten pierwszy etap rozwoju trwał do I Ogólnopolskiego Forum 
Inicjatyw Pozarządowych w 1996 roku. Podczas Forum, które z założenia miało służyć integracji 
środowiska oraz spotkaniu się i rozmowie o ważnych dla niego kwestiach, uczestnicy podjęli 
dyskusję na temat branż, w których skupia się działalność organizacji pozarządowych, i zaliczo-
no do nich: ekologię, rządy państwa, prawa mniejszości, naukę i edukację, pomoc społeczną, 
rozwój regionalny i rynek pracy, kulturę i sztukę, a także infrastrukturę III sektora. Organizacje 
infrastrukturalne były zatem w 1996 roku postrzegane jako oddzielna i specyficzna grupa orga-
nizacji w III sektorze.  

Lata dziewięćdziesiąte to był też czas dyskusji nad sposobem działania organizacji infrastruktu-
ralnych, formą, w jakiej będą odpowiadać na zapotrzebowanie innych organizacji. Równocze-
śnie podejmowano kwestię federalizacji podmiotów działających w trzecim sektorze: 

Czy wspierać organizacje przez niezależne od nich centra wspomagające, czy poprzez 
demokratyczne współdziałanie (struktury parasolowe). Ale, mimo sporych kontrowersji 
(…) wniosek był jasny: wcześniej, czy później powinny zawiązywać się związki organi-
zacji. 

Tworzenie federacji i stopniowe sieciowanie organizacji odbywało się na dwóch poziomach: 
organizowanie się sieci współpracujących ze sobą organizacji partnerskich lub powstawanie 
reprezentacji związku organizacji z danej branży: 

Od '97 roku zaczyna się coś, co trudno ocenić, czy jest dobre czy złe, ale z punktu  
infrastruktury niesłychanie ważne – to jest tworzenie infrastruktur sieciowych.  

O znaczeniu sieciowania w trzecim sektorze świadczyć może fakt, że federalizacja była jed- 
nym z głównych tematów podczas III Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych  
w 2002 roku, gdzie pierwszy dzień Forum odbywał się pod hasłem: „Budowanie porozumień  
i reprezentacji trzeciego sektora” i umożliwiał spotkania organizacji działających w poszczegól-
nych branżach. Było to również dyskutowane na organizowanych w ramach OFIP spotkaniach 
regionalnych, zaś w niektórych regionach, między innymi w Lidzbarku Warmińskim, Kielcach, 
Rzeszowie i Koszalinie, powołano grupy inicjatywne na rzecz stworzenia takich porozumień.  

Coraz częściej więc (i nie tylko centralnie) diagnozowana była potrzeba stworzenia lokalnych 
reprezentacji organizacji pozarządowych, ale równocześnie liderzy czołowych organizacji infra-
strukturalnych działających w sieciach dążyli do powołania federacji ponadbranżowej, o ogól- 
nopolskim zasięgu działania. Już w lutym 2002 roku w Warszawie odbyła się konferencja  
„Budowanie reprezentacji trzeciego sektora”, poświęcona problemowi ogólnopolskiej reprezen-
tacji organizacji pozarządowych. Niecały rok później, po dyskusjach na temat celów i zadań  
oraz struktury takiej reprezentacji, w styczniu 2003 roku odbyło się spotkanie założycielskie 

                                                
18 P. Frączak, jw. (s. 156). 
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Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jeden z jej przedstawicieli, podsumowując 
pierwsze lata działalności OFOP, zaznaczył, że: 

Federalizacja w Polsce jest potrzebna. Wspólna aktywność organizacji, uzgadnianie  
stanowisk, funkcjonowanie na różnych szczeblach dialogu z władzą publiczną to taki 
wymiar działania sektora społecznego, bez którego dzisiaj trudno byłoby się obejść19. 

Wyniki badania ilościowego pozwalają stwierdzić, jaki jest rozkład organizacji koordynujących 
sieć lub federację ze względu na województwo. Oczywiście, fakt, że w próbie nie znalazła się 
żadna organizacja z województwa łódzkiego, nie oznacza, że nie ma tam takich organizacji.  
  
Wykres 12. Liczba przebadanych organizacji infrastrukturalnych koordynujących sieć lub 
federację, w podziale na województwa 
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Jest to zestawienie odpowiedzi na pytanie „Czy Pana(-i) instytucja koordynuje sieć lub federację 
organizacji?”. Najwięcej organizacji będących liderami sieci działa w województwie mazo- 
wieckim, tutaj jednak, oprócz sieci regionalnych, są też podmioty, które są liderami federacji 
ogólnopolskich. 

Kolejnym etapem rozwoju organizacji infrastrukturalnych, który wiąże się ściśle z procesem 
sieciowania, było (i jest) wdrażanie standardów działania organizacji. Niektóre sesje podczas  
V OFIP w 2008 roku były poświęcone standardom w organizacjach pozarządowych i standary-
zacji ich działań. Zdaniem uczestniczących w Forum ekspertów i liderów III sektora przejrzy-
stość i wiarygodność organizacji stała się wyzwaniem dla wielu organizacji. Podkreślali oni, że 
jeśli organizacje respektują ustalone zasady, wówczas nie tylko przekłada się to na wzmocnienie 
wizerunku organizacji pozarządowych w innych sektorach, lecz także ma znaczenie dla coraz 
lepszej jakości działań i współpracy wewnątrz III sektora. Przykładem starań o wdrożenie stan-
dardów w pracy organizacji mogą być: projekt „Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie”, realizo-
wany obecnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czy projekt Polskiego 
Towarzystwa Ewaluacyjnego „Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce”. 

                                                
19  http://archiwum.ofop.engo.pl/files/ofop.engo.pl/public/Raport_03_07.pdf.  
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Warto przyjrzeć się rozwojowi III sektora w ciągu ostatnich dwudziestu lat w ujęciu chronolo-
gicznym. Po 1989 roku widoczny jest wzrost liczby organizacji infrastrukturalnych w stosunku 
do lat wcześniejszych. W połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy stopniowo wycofują się prywatni 
grantodawcy zagraniczni, tendencja maleje, aż do 2000 roku, gdy ponownie zwiększa się liczba 
powstających organizacji infrastrukturalnych. Istotną cezurą są wejście Polski do Unii Europej-
skiej i dostęp do funduszy: w efekcie w 2004 roku powstało wiele organizacji, podobnie w 2007 
roku, gdy rozpoczął się nowy okres programowania. 

Można więc na tej podstawie wnioskować, że powstawanie organizacji infrastrukturalnej jest 
uwarunkowane dostępnością funduszy. 
 
Wykres 13. Liczba organizacji infrastrukturalnych według roku powstania 

 

 

Zróżnicowanie oferty organizacji infrastrukturalnych  

W ofercie skierowanej do organizacji pozarządowych były działania oraz usługi, takie jak: 
współpraca z samorządem, poradnictwo, szkolenia, współpraca międzynarodowa, integracja 
sektora, informacja. Tak szeroki zakres działalności miały między innymi organizacje działające 
w Sieci SPLOT. Potwierdza to lider jednej z organizacji infrastrukturalnych, powstałej na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych: (…) od samego początku obszar funkcjonowania był bardzo szeroki 
w zakresie wsparcia, we wszystkich kierunkach działania, jakie można było sobie wyobrazić. 

Dzięki temu ogólny zakres tematyczny oferty w organizacjach infrastrukturalnych w zasadzie nie 
zmieniał się na przestrzeni lat: To nie było jakieś takie, że najpierw zaczęliśmy domorosłą dzia-
łalność jednym paluszkiem skrobać, potem się pojawili specjaliści. Tylko zakreśliliśmy od razu te 
wielkie pola działania i w coraz większym stopniu były one realizowane. 

Zmieniało się natomiast natężenie poszczególnych działań, co wynikało nie tylko z rosnących 
kompetencji pracowników organizacji infrastrukturalnych, lecz także ze zmieniających się  
warunków zewnętrznych, na przykład źródeł finansowania: (…) poradnictwo było bardziej  
rozbudowane prawnie, a mniej w zakresie funduszy europejskich, bo była znacznie mniejsza 
dostępność.  

Zmieniająca się oferta wynikała też ze zmieniających się potrzeb organizacji, o których organi-
zacje infrastrukturalne miały coraz lepszą wiedzę. Jednak do dziś cechą charakterystyczną więk-
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szości organizacji infrastrukturalnych jest różnorodność wsparcia, co – jak zauważył jeden  
z respondentów – wynika bezpośrednio z misji organizacji: 

Naszą misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji  
i aktywnych obywateli. To i tak jest bardzo obszerne. No więc, dosyć szeroko teraz 
„idziemy”, co może nie jest dobre ze strategicznego punktu widzenia, ale uważamy,  
że niektórych rzeczy nie wolno jest nam odpuścić. Jednak musimy podjąć wysiłek, żeby 
zainspirować pewne działania, pewien rozwój w różnych obszarach. 

 
Poziom zorganizowania (profesjonalizacja) oraz zasoby organizacji infrastruktur- 
ralnych 

Początki organizacji infrastrukturalnych w Polsce były zwykle skromne: na przykład kapitał zało-
życielski Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wynosił 100 USD20. Organizacje zatrudniały 
pojedynczych pracowników etatowych (a często w wymiarze mniejszym niż jeden pełny etat)  
i w dużej mierze bazowały na zaangażowaniu wolontariuszy. Dysponowały niewielkim lokalem  
i podstawowym sprzętem biurowym, a także niejednokrotnie dzieliły się tym z inną organizacją 
lub instytucją. Z biegiem czasu w organizacjach infrastrukturalnych następowała poprawa ich 
kondycji, przejawiająca się między innymi zwiększeniem kapitału finansowego na realizację 
działań czy zakresu projektów. Wiele z nich przeszło długą drogę: od pionierskich organizacji, 
których często najważniejszym kapitałem było zaangażowanie członków czy wolontariuszy, do 
dużych organizacji ze złożoną strukturą i wizją rozwoju. Choć zajęło to wiele lat, bez tych do-
świadczeń organizacje infrastrukturalne nie mogłyby odgrywać dzisiaj roli wspierającej wobec 
innych organizacji pozarządowych. 

W profesjonalizacji organizacji infrastrukturalnych znaczenie miało kilka czynników. One z jednej 
strony warunkowały poprawę zorganizowania w III sektorze, ale też stanowiły punkt odniesie-
nia, ponieważ na ich podstawie można było wskazać, kiedy organizacje mogą być określane 
jako profesjonalne, a kiedy mają jeszcze do wykonania pewną pracę w tym obszarze. 
 
Finanse 

W pierwszych latach transformacji ustrojowej organizacje otrzymywały zagraniczne wsparcie 
finansowe od prywatnych organizacji. Zwykle pozwoliło ono na bieżąco finansować działalność 
organizacji, a niekiedy też, poprzez kapitał żelazny, dawało trwałe podstawy finansowego bez-
pieczeństwa. 

Po zakończeniu grantów od instytucji zagranicznych, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, 
większego znaczenia zaczęły nabierać fundusze unijne, które obecnie stanowią ważne źródło 
finansowania III sektora. Warto zauważyć, że z tych środków skutecznie korzystają przede 
wszystkim te organizacje, które posiadają ugruntowane doświadczenie oraz niezbędne zasoby, 
co zauważył jeden z przedstawicieli organizacji infrastrukturalnej: 

Co z tego, że my szkolimy tych ludzi, że my mówimy, że mają się profesjonalizować, że 
mają podnosić standardy, kiedy na przykład te organizacje nie mogą pozyskać lokalu na 
swoją działalność. Nie mają stabilności finansowej. 

 
Wiedza i doświadczenie (know-how) organizacji 

Organizacje pozarządowe od początku lat dziewięćdziesiątych nie tylko otrzymywały granty  
na swoje działania, lecz także następował transfer „know-how” od zagranicznych instytucji  
i organizacji. Przekazywana wiedza, umiejętności, a do tego własne sprawdzone sposoby dzia-
łania (chociażby w zakresie zarządzania projektem) stanowiły dla członków i pracowników orga-
nizacji solidną podstawę do rozwijania sektora. Ponadto z czasem organizacje infrastrukturalne, 
zamiast bazować na pracy członków czy wolontariuszy, mogły zatrudnić personel o określonych 

                                                
20  http://www.frdl.org.pl/downloads/e-monografia.pdf. 
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kwalifikacjach na umowę o pracę. Kompetencje pracowników III sektora nabrały znaczenia 
między innymi w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej: wówczas eksperci wywodzący się  
z organizacji pozarządowych nierzadko wspierali instytucje publiczne i biznesowe. 
 
Świadomość, przekonania w III sektorze 

Jedną z cech III sektora jest dobrowolne zaangażowanie członków organizacji w działania na 
rzecz dobra wspólnego. Wiąże się z to gotowością do podjęcia pracy na zasadzie „akcji”, czyli 
bez wynagrodzenia, ale po to, by rozwiązać problem. Wiele organizacji pozarządowych prowa-
dziło w taki sposób swoje działania i osiągało zamierzone efekty.  

Toteż zwłaszcza na początku działania III sektora w Polsce nierzadko pojawiał się opór organi-
zacji wobec standardów i procedur. Wynikało to między innymi z obaw, że wraz z postępującą 
profesjonalizacją organizacje pozarządowe w coraz mniejszym zakresie będą realizowały swoją 
misję. Obawiano się, że na podstawie przede wszystkim sprawności w działaniu w mniejszym 
stopniu będzie realizowany cel, dla którego zostały powołane organizacje. 

Obecnie pogląd ten stopniowo się zmienia, a wśród badanych coraz częściej pojawia się prze-
konanie, że profesjonalizacja jest niezbędną perspektywą dla III sektora. Wiąże się to mię- 
dzy innymi z rosnącą świadomością, jakie znaczenie dla III sektora mają standaryzacja usług 
 i sieciowanie organizacji działających na różnych szczeblach i w różnych branżach (o czym 
wspomniano w poprzednim rozdziale). Potwierdzają to również eksperci: 

Profesjonalizacja NGO-sów to jedna z najważniejszych i najlepszych rzeczy, jakie  
w ostatnim czasie przydarzyły się sektorowi21. 

Jednak, jak wynika między innymi z wywiadów, nadal jest wiele do zrobienia, nie wszystkie 
organizacje są bowiem gotowe do wdrażania standardów w codziennej pracy i nie chcą zmie-
niać utartego sposobu zarządzania.  

Warto też podkreślić, że w procesie profesjonalizacji ważną rolę odgrywają instytucje publiczne 
współpracujące z organizacjami pozarządowymi. Na przykład przyznając granty, powinny pro-
mować te podmioty, które gwarantują rzetelną realizację projektu. Powinny też w taki sposób 
określać warunki konkursów grantowych, aby wzmacniać ich potencjał merytoryczny oraz 
wspierać stabilny rozwój organizacji. 
 

5.2.2.  Środowisko działań organizacji infrastrukturalnych 

Początek lat dziewięćdziesiątych to czas intensywnego wspierania państwa i obywateli w wielu 
obszarach, bo państwo było bardzo słabe – zauważa przedstawicielka jednej z największych  
i najstarszych organizacji infrastrukturalnych. Organizacje infrastrukturalne miały więc do ode-
grania znaczącą rolę, jaką było budowanie sektora pozarządowego, mimo dynamicznie zmienia-
jących się warunków zewnętrznych: prawnych, politycznych czy ekonomicznych. 

Podstawą prawną działalności organizacji infrastrukturalnych były na samym początku akty 
prawne, takie jak: ustawa z 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach oraz ustawa z 6 kwietnia 
1984 roku o fundacjach. Nie były one jednak wystarczające wobec zmieniającej się rzeczywisto-
ści społecznej i politycznej. Rodziło to problemy nie tylko natury formalnej, lecz także chociażby 
w warstwie komunikacji: 

18 lat temu nie było zrozumienia, ani nawet języka, którym się rozmawia (…). Brak  
zrozumienia potrzeby, brak jednego języka nawet, w którym można by się było poro-
zumieć. 

Istotnym problemem był też brak świadomości, czym w ogóle jest III sektor i jaką funkcję  
pełni:  

                                                
21  http://wyborcza.pl/1,75515,7470726,Romantycznie_i_rozwaznie__Organizacje_pozarzadowe_.html. 
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Na początku kompletny brak zrozumienia potrzeby takich struktur, szczególnie wśród 
partnerów sektora publicznego, bo jasne, że poszukiwaliśmy środków choćby minimal-
nych i lokalu na to, żeby taką działalność uruchomić – „po co takie biuro, na co  
takie biuro” – brak zrozumienia potrzeby rozwoju trzeciego filara demokracji, jakim są 
organizacje pozarządowe. 

Jak wynika z wywiadów z liderami organizacji infrastrukturalnych, takiej wiedzy często nie po-
siadały osoby sprawujące władzę, co miało negatywne konsekwencje dla bieżącego działania 
organizacji infrastrukturalnych: 

W 1993 roku pan wojewoda ówczesny, profesor powiedział: „no tak pozarządowe, czyli 
przeciwrządowe, a my jesteśmy strukturą rządową, więc nie możemy was wspierać”.  

W podobnym tonie – jak wspomina jeden z respondentów – była wypowiedź przedstawiciela 
władz samorządowych, gdy organizacja infrastrukturalna zaproponowała tworzenie syste- 
mu współpracy między samorządem a organizacjami: (…) państwo chcecie mnie wprowadzić  
w jakąś nielegalną działalność, bo to jest nielegalne. 

Z braku świadomości prawdopodobnie wynikały też obawy, jakie przedstawiciele władz samo-
rządowych żywili niekiedy wobec III sektora i jego liderów: 

Pewne poczucie konkurencji, bo organizacja wyrastała i choć była na początku bardzo 
słaba, była złożona z bardzo kompetentnych ludzi, jak się komuś wydawało, mająca 
ambicje polityczne. 

„Kamieniem milowym”, który istotnie zmienił sytuację III sektora, było uchwalenie ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Po kilku latach 
prac nad nią i konsultacji, w których brały udział także organizacje infrastrukturalne, zaczął 
obowiązywać akt prawny, umożliwiający organizacjom oddziaływanie na państwo, a nie bycie 
obok państwa.  

Kolejnym kluczowym momentem w historii organizacji infrastrukturalnych było przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej, co dało możliwość korzystania z funduszy europejskich na niespoty-
kaną dotąd skalę. Powstało wówczas wiele organizacji infrastrukturalnych, a i dla tych, które 
istniały od lat, zaczął się nowy etap działalności. Wiązał się on się nie tylko ze zmianą zachodzą-
cą w III sektorze, lecz także ze zmianą zapotrzebowania na wsparcie.  

Mimo że w ciągu dwudziestu lat organizacje infrastrukturalne rozwinęły się pod względem liczeb-
ności oraz zakresu działania, nadal mają przed sobą istotne przeszkody, które hamują dalszy roz-
wój. Jedną z nich jest brak systemowego wsparcia dla organizacji infrastrukturalnych, dla zadań, 
które są ważne, choć mało efektowne – zauważa to jeden z przedstawicieli takiej organizacji: 

Działalność infrastrukturalna jest bardzo mało atrakcyjna. Wręcz nieatrakcyjna dla granto-
dawcy. Bo grantodawca lubi coś wyskokowego, jakieś fajne efekty. A tutaj jest taka bar-
dzo twarda przyziemna, ciężka, nieefektowna praca, która dopiero daje wyniki po roku, 
dwóch, trzech. Po trzech latach coś fajnego i trwałego powstaje. Organizacja po 2–3  
latach okrzepnie, ma już jakiś zespół, doświadczenie, historię, pieniądze i ona stanowi już 
tę organizację obywatelską.  

Wypowiedź ta zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny element rozwoju organizacji infrastruktu-
ralnych – budowę zespołu i potencjału merytorycznego. Proces ten zajmuje lata i, biorąc pod 
uwagę jego specyfikę, nie udaje się go skrócić. A z kolei potencjał organizacji jest kluczowy  
z punktu widzenia jakości i efektywności świadczonych usług.  
 

5.2.3.  Pola działania organizacji infrastrukturalnych 

Instytucje infrastrukturalne w obszarze swojego działania pomagają sobie i współpracują z in-
nymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, ale także (choć sporadycznie) z podmiotami 
z sektora prywatnego, na przykład: zielonogórska instytucja infrastrukturalna wspiera, oprócz 
organizacji pozarządowych, małe i średnie przedsiębiorstwa, śląskie stowarzyszenie udziela 
natomiast wsparcia samorządom (np. w formie usług doradczych, przygotowywania studiów 
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wykonalności inwestycji samorządowej czy pomocy w pozyskiwaniu środków z funduszy struktu-
ralnych). Innym przykładem może być fundacja z Warszawy, działająca w obszarze rynku pracy, 
prowadząca aktywne działania skierowane do administracji publicznej: rządowej i samorzą- 
dowej, z jednej strony dostarczająca jej wsparcia merytorycznego, ale z drugiej – tworząca 
sprzyjające warunki dla działania organizacji pozarządowych. 

Te przykłady wskazują, że niektóre organizacje infrastrukturalne w swojej ofercie łączą wsparcie 
dla kilku sektorów, co wynika między innymi z filozofii danej organizacji wspierającej, w przy-
padku której wzmacnianiu III sektora towarzyszyć może różne rozkładanie akcentów: współpra-
ca organizacji z samorządem czy też większe otwarcie na biznes, czy wreszcie kształtowanie 
postaw prospołecznych. Z kolei współpraca z instytucjami publicznymi czy też podmiotami pry-
watnymi może też faktycznie służyć interesom organizacji pozarządowych – poprzez tworzenie 
odpowiednich warunków dla ich funkcjonowania – i ten aspekt jest coraz częściej brany pod 
uwagę w III sektorze.  
 
Pola działania – branża 

Organizacje infrastrukturalne zwykle udzielają pomocy innym organizacjom pozarządowym bez 
względu na to, jaki rodzaj działalności one prowadzą i w jakiej branży działają. Jak sygnalizo-
wano wcześniej, można wskazać przypadki organizacji branżowych, które prowadzą specyficzny 
rodzaj działalności (np. sieć skupiająca organizacje ekologiczne). Udzielają one zwykle wsparcia 
organizacjom o zbliżonym profilu działania.  

Wśród badanych organizacji o charakterze branżowym najczęściej występują federacje dzia- 
łające w celu kształtowania polityki, wymiany doświadczeń i informacji, dla ułatwienia współ-
pracy między organizacjami. Tu przykładami mogą być: związek stowarzyszeń, który zrzesza  
np. organizacje ekologiczne, lub wspólnota organizacji socjalnych czy też federacja funduszy 
lokalnych. Są to organizacje, które zajmują się rzecznictwem i promocją danej działalności  
zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Federacje podejmują się tych zadań, na 
które pojedyncze organizacje nie mają czasu i środków, chociaż uznają je za istotne z punktu 
widzenia swojej misji. A charakter i zakres wsparcia federacji dla zrzeszonych podmiotów jest 
szeroki: 

Przede wszystkim kierujemy się na obszar wspierania merytorycznego naszych organi-
zacji poprzez świadczenie poradnictwa, szkolenia, poprzez informacje. Poza tym repre-
zentujemy też organizacje członkowskie wobec administracji publicznej, jesteśmy 
uczestnikami różnego typu gremiów opiniotwórczych. 

Przedstawiciele jednej z badanych federacji deklarują, że zrzeszenie ich organizacji powstało  
z myślą o organizacjach działających w sferze usług socjalnych, jednak obecnie dopuszczają, 
jako swoich członków, również podmioty z innych dziedzin (np. kultury). Organizacji infrastruk-
turalnych działających w jednej branży jest zdecydowanie mniej niż tych oferujących usługi dla 
szerokiego grona odbiorców.  

Jako dobrą praktykę w zakresie sieciowania można wskazać Śląskie Forum Rzecznictwa w Ob-
szarze Zdrowia i Niepełnosprawności – projekt, który umożliwiał działania lobbingowe na rzecz 
ww. grup w województwie śląskim. Projekt ten jednak, ze względu na brak środków, został 
zakończony.  

Wśród trudności związanych z federalizacją w badaniu wskazano np. na brak organizacji zrze-
szającej/zrzeszających organizacje działające w sferze kultury. Brakuje podmiotów, które  
w imieniu mniejszych organizacji kulturalnych zajęłyby się reprezentacją ich interesów, potrzeb, 
a także umożliwiłyby płynny przepływ informacji. Z tego powodu przedstawiciel jednej z małych 
organizacji pozarządowych objętych badaniem rozpoczął (we współpracy z innymi podmiotami) 
działania mające na celu utworzenie klastra, który zaspokoi potrzebę integracji, wymiany infor-
macji i większego potencjału dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, niezależnie od formy 
prawnej.  
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Z wywiadów wynika, że brakuje organizacji (czy też ich liczba jest niewystarczająca), które po-
dejmowałyby się reprezentowania problemów konkretnych branż. Zauważają to również przed-
stawiciele instytucji infrastrukturalnych. Jednak, zdaniem respondentów, nie ma środków, które 
można pozyskać na tego typu działania. Dlatego też podczas V OFIP w 2008 roku jednym  
z postulatów było zwiększenie udziału i aktywności organizacji w federacjach oraz koalicjach 
organizacji pozarządowych, aby w ten sposób zapewnić ich niezależność finansową, co nawet 
sformułowano jako hasło „Zapłać składkę i daj darowiznę na federację”22. Jeden z ekspertów 
badania zwrócił jednak uwagę na fakt, że samo zawiązanie federacji nie jest jednoznaczne ze 
wzmacnianiem danej branży w III sektorze:  

Powstają federacje. Czy to jest federalizowanie się, to by trzeba było znowu trochę ina-
czej na to spojrzeć, bo z samego powstawania federacji jeszcze niekoniecznie się sektor 
federalizuje. (…) Poszczególne grupy branżowe, interesów łączyć się powinny w takie 
organizacje, jakby zwiększać swoją siłę oddziaływania, swoją skuteczność. 

Wydaje się zatem, że z punktu widzenia rozwoju organizacji infrastrukturalnych szczególnie 
istotne są cele, które przyświecają danej federacji i jej działaniom. Wspólne zasady, zarówno 
etyczne, jak i te dotyczące prowadzonych działań, stanowią o wspólnocie przyczyniającej się do 
federalizacji sektora. 
 
Pola działania – Strategia Lizbońska  

Zapisy Strategii Lizbońskiej kładą nacisk na zwiększanie udziału podmiotów pozarządowych  
w realizacji polityk publicznych – na etapie ich planowania, wdrażania czy potem monitoringu  
i oceny. Wydaje się jednak, że wśród przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych nie ma zna-
czącej świadomości tej roli.  

Strategia Lizbońska odnosi się do promowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, co zostało 
określone poprzez cztery priorytety: 

1. Rozwój zasobów ludzkich, modernizacja rynków pracy i wzrost zatrudnienia. 

2. Rozwój przedsiębiorczości, poprawa otoczenia dla prowadzenia biznesu, w tym deregu-
lacja i likwidacja obciążeń biurokratycznych.  

3. Rozwój wiedzy, innowacji i badań naukowych.  

4. Poprawa sytuacji na rynku energii i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

Zapytano przedstawicieli instytucji infrastrukturalnych, czy i w jakim stopniu realizują poszcze-
gólne priorytety. Należy podkreślić, że wielu respondentów przyznawało, że dopiero badanie 
skłoniło ich do refleksji na ten temat. Na tym przykładzie widoczny jest brak systemu wsparcia 
dla organizacji infrastrukturalnych, który zapewniałby co najmniej aktualizację wiedzy o istot-
nych zmianach w ramach polityk publicznych czy też o zmianach uwarunkowań prawnych. Brak 
świadomości u liderów organizacji infrastrukturalnych wskazuje też na niewystarczającą dysku-
sję w sektorze na temat Strategii.  

Z wypowiedzi respondentów wynika, że właściwie w każdej organizacji prowadzono działania  
co najmniej z jednego priorytetu Strategii. Zwykle potrafiono wskazać realizację dwóch, trzech  
z nich. W pojedynczych wskazywano realizację wszystkich czterech priorytetów. Wydaje się 
jednak, że deklaracje te były podyktowane sytuacją badawczą i usilną próbą znalezienia działań, 
które można „przypisać” do konkretnego priorytetu. Trudno jest zatem stwierdzić, czy poza 
deklaracją respondentów świadome jest działanie służące wypełnianiu któregoś z zapisów Stra-
tegii Lizbońskiej. Ponadto niektóre organizacje sieciowe czy działające na zasadzie partnerstwa 
„zaliczały” do tych działań i wymieniały działania prowadzone przez organizację partnerską,  

                                                
22  http://www.ofip.org.pl/x/396003. 
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a nie swoje własne. Można jednak szacować udział organizacji infrastrukturalnych, realizujących 
poszczególne priorytety na podstawie odpowiedzi na pytanie o obszar działania w badaniu ilo-
ściowym. 

1. Obszar „Rynek pracy, aktywizacja zawodowa”, odpowiadający priorytetowi „Rozwój  
zasobów ludzkich, modernizacja rynków pracy i wzrost zatrudnienia”, wskazało 33% 
badanych organizacji infrastrukturalnych. 

2. Priorytetowi „Rozwój przedsiębiorczości, poprawa otoczenia dla prowadzenia biznesu,  
w tym deregulacja i likwidacja obciążeń biurokratycznych” w przybliżeniu odpowiadają 
obszary „Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe” (12%) oraz częściowo „Prawo  
i jego ochrona, prawa człowieka” (17% organizacji). 

3. W priorytet „Rozwój wiedzy, innowacji i badań naukowych” wpisują się organizacje  
infrastrukturalne działające w obszarze „Działalność naukowo-badawcza, badania  
naukowe” (8%). 

4. Stosowana do opisu organizacji pozarządowych kafeteria z badania SOF-1 nie ujmuje 
bezpośrednio priorytetu „Poprawa sytuacji na rynku energii i przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym”, jednak można stwierdzić, że 23,5% badanych organizacji zajmuje się 
ochroną środowiska. 

Wyniki badania jakościowego z jednej strony pokazują, że organizacje infrastrukturalne  
w swoich działaniach raczej nie uwzględniają (w sposób celowy i systematyczny) perspektyw- 
wy Strategii Lizbońskiej. Choć z drugiej strony nie można powiedzieć, że nie realizują prioryte-
tów Strategii. Zdarza się bowiem, że działania organizacji w pewnym stopniu pokrywają  
się z wytycznymi Strategii (na przykład z priorytetem dotyczącym rozwoju zasobów ludz- 
kich), zwłaszcza jeśli dana organizacja prowadzi projekty finansowane ze środków Unii Euro-
pejskiej.  

Tylko pojedyncze osoby, między innymi przedstawiciele organizacji zajmującej się rzecznictwem 
interesów ekologicznej sieci czy też rynkiem pracy, znały zapisy Strategii i szczegółowo się do 
nich odnosiły. Przedstawicielka tych organizacji uczestniczyła także w Komitecie Monitorującym 
wdrażanie programów operacyjnych, co też odpowiadało realizacji zapisu monitorowania wdra-
żania polityk europejskich w kraju. Podobne działania zidentyfikowano w badanych organiza-
cjach z województwa śląskiego i lubelskiego.  

Wobec wniosków z tej części badania warto przytoczyć fragment analizy dokonanej przez dok-
tora Tomasza Grossa23, w której wskazuje on na słabość realizacji Strategii przez organizacje 
pozarządowe, a także brak szans na to, że instytucje trzeciego sektora mogą wydatnie przyczy-
nić się do realizacji jej celów: 

W wielu dokumentach europejskich dotyczących realizowania Strategii Lizbońskiej  
w okresie 2008–2010 widać osłabienie zainteresowania wzmacnianiem organizacji po-
zarządowych, jako metodą poprawy zarządzania. Może to świadczyć o stopniowym 
wyczerpywaniu się nadziei na to, że pobudzenie aktywności społecznej może przyczy-
nić się do poprawy efektywności osiągania celów lizbońskich. Takie nadzieje zostały 
dodatkowo osłabione w obliczu kryzysu gospodarczego na świecie, który skoncentro-
wał uwagę decydentów politycznych przede wszystkim na doraźnym niwelowaniu 
skutków kryzysu. 

 
 
 
 
                                                
23  Strategia Lizbońska a rozwój sektora pozarządowego w Polsce, październik 2009, Biuro Analiz Senatu 

RP. 
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5.2.4.  Skala wsparcia oferowanego przez organizacje infrastrukturalne 

Średnia liczba NGO wspieranych w 2009 roku przez organizację infrastrukturalną wyniosła 
25,724 i różniła się w istotny sposób w zależności od typu organizacji. Przeciętnie jedna fundacja 
obsłużyła 35 NGO i liczba jej klientów była o blisko 13 większa od liczby klientów stowarzyszeń  
i o blisko 21 wyższa od liczby klientów instytucji publicznych. Jak zaznaczono wcześniej, ze 
względu na zbyt małą liczebność próby organizacji infrastrukturalnych, niemożliwe jest przed-
stawienie analizy w podziale na województwa. Dlatego w dalszej części raportu wykorzystano 
podział na regiony, zgodnie z typologią stosowaną przez GUS. 

Najbardziej aktywne były organizacje działające w regionie południowo-zachodnim. Przeciętnie 
jedna organizacja z tego regionu obsłużyła 45,2 NGO, podczas gdy średnia dla regionu północ-
nego wyniosła 18,825.  

Niewątpliwie zdolność do obsłużenia określonej liczby organizacji pozarządowych była funkcją 
zasobów (zarówno finansowych, jak i osobowych), jakie mają do dyspozycji organizacje infra-
strukturalne. Wraz z przyrostem środków finansowych, kierowanych do organizacji pozarządo-
wych, następował przyrost liczby klientów. Organizacje, które na wsparcie przeznaczyły nie 
więcej niż 20 tys. zł, obsłużyły przeciętnie 14,8 NGO, podczas gdy te, które wydatkowały ponad 
60 tys. zł – 33,3 NGO. W grupie największych organizacji (ponad 220 tys. zł przeznaczonych  
w 2009 roku na wsparcie NGO) średnia liczba beneficjentów (NGO) wyniosła 69,8. Z kolei różni-
ce w organizacjach wyróżnionych ze względu na liczbę osób pracujących na rzecz NGO kształ-
towały się następująco: 

• do 5 pracujących na rzecz NGO (19,8 – średnia organizacji, którym udzielono wsparcia 
w 2009 roku), 

• od 6 do 10 pracujących (27,2), 

• od 11 do 20 pracujących (39,9), 

• ponad 20 pracujących (63,3). 

Widoczne jest zatem, że wzmacnianie potencjału działających organizacji infrastruktura- 
nych może przynieść wymierne rezultaty polegające na zwiększeniu liczby wspieranych organi-
zacji. 

Niemal połowa (46%) badanych organizacji nie odnotowała zmiany liczby wspieranych pod-
miotów w ciągu ostatniego roku. Nieznacznie mniej deklarowało, że liczba ta wzrosła (tylko  
7% respondentów). Stabilna liczba beneficjentów cechowała przede wszystkim instytucje  
publiczne (66%)26, podczas gdy w grupie fundacji i stowarzyszeń nieznacznie przeważa- 
ły deklaracje o wzroście liczby podmiotów, jakim udzielono pomocy. Oznaczać to może,  
że organizacje pozarządowe są bardziej aktywne w pozyskiwaniu nowych odbiorców swoich 
usług.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24  Należy zaznaczyć, że 21% respondentów nie potrafiło określić liczby NGO, którym udzielono wsparcia.  
25  W pozostałych regionach średnia wahała się od 24,2 do 28,2. 
26  Ze stabilizacją mieliśmy także często do czynienia w przypadku organizacji, które nie zostały jedno-

znacznie wyróżnione ze względu na typ – kategoria „inne”. Jednakże w całej badanej zbiorowości  
stanowiły one zaledwie 8%. 
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Wykres 14. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy w porównaniu z 2008 rokiem w 2009 
roku liczba organizacji, którym Pana(-i) instytucja udzieliła wsparcia?  
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Odnotowano również zróżnicowanie regionalne. W regionach centralnym i północnym większość 
organizacji infrastrukturalnych nie zmieniła liczby beneficjentów. W pozostałych regionach 
częstsze było zwiększenie liczby podmiotów NGO, którym udzielono wsparcia.  
 
Tabela 8. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy w porównaniu z 2008 rokiem w 2009 roku 
liczba organizacji, którym Pana(-i) instytucja udzieliła wsparcia?  
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N 417 104 69 79 58 49 60 

zwiększyła się 43% 28% 51% 51% 53% 48% 33% 

pozostała bez zmian 46% 57% 42% 34% 41% 39% 53% 

zmniejszyła się 7% 6% 6% 8% 0% 13% 12% 

nie wiem 5% 9% 1% 7% 5% 0% 2% 

 
 
Wspieranie organizacji pozarządowych stanowi tylko część aktywności badanych organizacji 
infrastrukturalnych. Środki finansowe, przeznaczane na wsparcie organizacji pozarządowych,  
w większości przypadków nie przekraczają połowy budżetu instytucji infrastrukturalnych. Naj-
liczniej były reprezentowane organizacje, gdzie wielkość środków kierowanych do organizacji 
pozarządowych nie przekraczała 10% całości budżetu. Udział środków przeznaczanych na 
wsparcie NGO w relacji do całego budżetu był zróżnicowany regionalnie. W regionach wschod-
nim, południowym oraz centralnym odsetek organizacji infrastrukturalnych, przeznaczających na 
pomoc NGO nie więcej niż połowę budżetu, wahał się od 62 do 68%, podczas gdy w pozosta-
łych regionach od 36 do 55%27. 

                                                
27  Należy jednak podkreślić, że w regionie północno-zachodnim, w którym zaledwie nieco ponad jedna 

trzecia (36%) organizacji deklarowała wsparcie finansowe poniżej 50% wielkości budżetu, odnotowano 
bardzo wysoki (wyższy niż w innych regionach) odsetek odmów odpowiedzi (26%). Dlatego wyniki 
badania dotyczące wartości finansowych kierowanych na wsparcie NGO należy traktować  
z ostrożnością. 
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Wykres 15. Proszę oszacować w procentach, jaką część ogólnego budżetu Pana(-i) instytucji 
w 2009 roku przeznaczyli Państwo na wsparcie organizacji pozarządowych? (N = 417) 

 
 
Tabela 9. Proszę oszacować w procentach, jaką część ogólnego budżetu Pana(-i) instytucji  
w 2009 roku przeznaczyli Państwo na wsparcie organizacji pozarządowych?  
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N 417 104 69 79 58 49 60 
do 10% 29% 34% 35% 33% 18% 38% 13% 

od 11% do 25% 16% 18% 19% 20% 11% 12% 11% 

od 26% do 50% 11% 16% 9% 9% 7% 5% 18% 

od 51% do 75% 8% 3% 2% 10% 6% 9% 25% 

od 76% do 90% 7% 2% 10% 3% 18% 2% 9% 

powyżej 90% 6% 7% 6% 4% 5% 12% 7% 

nie wiem 10% 8% 11% 8% 10% 9% 16% 

odmowa odpowiedzi 12% 12% 9% 11% 26% 14% 2% 

 
Przeciętnie na wsparcie dla organizacji pozarządowych przeznaczono 262 tys. zł. Jeżeli wyłączyć 
z analizy jednostki, które nie wydatkowały środków finansowych na rzecz NGO (około 25% 
badanych), wówczas średnia wielkość środków wydatkowanych na pomoc organizacjom III 
sektora wynosi około 385 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że szacunki te oparte są na deklara-
cjach respondentów, którzy w różny sposób mogli podchodzić do szacowania wydatków na 
wspieranie III sektora. Jak wynika z prowadzonych wywiadów indywidualnych, największe róż-
nice mogły się brać ze sposobu kwalifikowania kosztów pracowników i członków organizacji. 
Część instytucji mogła ich nie wliczać w wydatki na rzecz III sektora. Z kolei część osób mogła 
działać w organizacjach infrastrukturalnych społecznie, bez pobierania wynagrodzenia.  

Deklaracje respondentów różniły się w zależności od regionu, w jakim zlokalizowano organizację 
infrastrukturalną, oraz były mocno zróżnicowane pod względem formy prawnej. Najwięcej na 
pomoc dla NGO przeznaczały podmioty z regionu południowo-zachodniego (średnio ok. 445 tys. 
zł), najmniej z regionu południowego (ok. 170 tys. zł). W przypadku podziału instytucji według 



 

 74 

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja 
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

formy prawnej zdecydowanie największymi środkami dysponowały instytucje publiczne. Średnio 
przeznaczyły one na wsparcie NGO około 732 tys. zł, podczas gdy stowarzyszenia 250 tys. zł, 
zaś fundacje tylko 111 tys. zł. Jednak zdecydowanie większy budżet instytucji publicznych wyni-
kał prawdopodobnie z faktu przekazywania dotacji, co stosunkowo rzadko czyniły organizacje 
pozarządowe. 

Analizując wielkości finansowe, jakie zostały przeznaczone na pomoc NGO w 2009 roku, należy 
jednak brać pod uwagę, że badani często odmawiali udzielania informacji na ten temat. Odsetek 
odmów odpowiedzi w regionach wahał się od 28 do 55%. Dlatego dane dotyczące wielkości 
finansowania powinny być traktowane ostrożnie.  

Rok 2009 był korzystny dla organizacji infrastrukturalnych oraz ich klientów. Względna więk-
szość (45%) ankietowanych zadeklarowała bowiem, że nie nastąpiła zmiana poziomu finan- 
sowania, jeżeli natomiast dochodziło do zmian, to znacznie częściej następowało zwiększanie 
poziomu finansowania (36%) niż jego obniżanie (9%). Stabilizacja była częściej deklarowana 
przez instytucje publiczne (62%) niż fundacje czy stowarzyszenia (po 41%)28. 

 

5.2.5.  Rodzaje świadczonych usług 

Głównym zadaniem infrastruktury jest wpływanie na formowanie przyjaznej przestrzeni dla 
swobodnego rozwoju różnych form aktywności obywatelskiej29. Opisana powyżej rola organi- 
zacji infrastrukturalnych, zaczerpnięta z „Elementarza III sektora”, znajduje swoje odbicie  
w działalności badanych organizacji. Przedstawiciel jednej z nich określa to następująco: 

Naszą misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji  
i aktywnych obywateli. To i tak jest bardzo obszerne. No więc, dosyć szeroko teraz 
idziemy, co może nie jest dobre ze strategicznego punktu widzenia, ale uważamy, że 
niektórych rzeczy nie wolno jest nam odpuścić, jednak musimy podjąć wysiłek, żeby  
zainspirować pewne działania, pewien rozwój w różnych obszarach. Taki najważniejszy 
to jest przede wszystkim wspieranie organizacji pozarządowych.  

Zdecydowana większość organizacji przez „pomoc organizacjom pozarządowym” rozumie  
dostarczanie informacji, wiedzy i umiejętności. Przekłada się to na szeroką ofertę w postaci 
szkoleń, doradztwa, a także w formie informacji o możliwości uzyskania środków finansowych. 
Niemal każda z badanych organizacji (zarówno podmiotów publicznych, jak i niepublicznych) ma 
w swojej ofercie tego typu działania.  

Organizacje infrastrukturalne świadczą także inne wsparcie. Część tych usług nadaje specjali-
styczny charakter danej organizacji i wyróżnia ją na tle innych badanych organizacji. I tak  
np. cechą charakterystyczną dla katowickiej organizacji infrastrukturalnej jest jej działalność 
rzecznicza, natomiast lubelska – wyróżnia się swoją działalnością o charakterze badawczym  
w ramach III sektora. 

Z badań ilościowych wynika, że usługi na rzecz III sektora skupiają się wokół trzech głównych 
obszarów: 

• doradztwa i konsultacji (73%), 

• działań informacyjnych (70%), 

• szkoleń (65%). 

                                                
28  Jednocześnie fundacje i stowarzyszenia częściej deklarowały przyrost środków finansowych (odpo-

wiednio 35% i 37%), co wiąże się z większą dostępnością funduszy europejskich w ostatnich dwóch  
latach. W grupie instytucji publicznych analogiczne stwierdzenia pojawiały się rzadziej (27%).  

29  A. Gałązka (red.), Elementarz III sektora, wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005. 
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Ponadto, w okresie ostatnich dwóch lat, organizacje infrastrukturalne stosunkowo często (54%) 
zajmowały się wspieraniem współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi (tworzenie sieci 
organizacji, wspieranie partnerstw lokalnych), a także świadczyły pomoc w zakładaniu organiza-
cji pozarządowych (40%) oraz wspierały NGO’s pod względem logistycznym – udostępnienie 
pomieszczeń (38%).  

Najmniej popularnymi formami wsparcia okazały się natomiast działania związane z pomocą  
w prowadzeniu działalności gospodarczej (17%) oraz działania analityczno-badawcze dotyczące 
problematyki III sektora (23%).  
 
Wykres 16. Jakiego typu działania na rzecz organizacji pozarządowych prowadzili Państwo  
w okresie ostatnich dwóch lat? (N = 417) 

 
Analiza jakościowa sytuacji badanych organizacji pozwoliła na głębsze poznanie zakresu świad-
czonych przez nie usług. Poniżej prezentowany jest przegląd usług, jakie świadczą organizacje 
infrastrukturalne w Polsce. Podzielono je na osiem grup: 
 

1. Szkolenia, doradztwo, informowanie organizacji pozarządowych  

Są podstawową formą świadczonych usług niemal w każdej z badanych instytucji infrastruktu-
ralnych. Nie ma znaczenia, czy są to podmioty publiczne, prywatne, o zasięgu krajowym, regio-
nalnym czy też działające na szczeblu lokalnym.  

Z danych statystycznych wynika, że wśród realizowanych szkoleń dominowały dwa zagadnienia: 
pozyskiwanie dofinansowania (87%) oraz szkolenia z zakresu współpracy z innymi instytucjami 
(82%). Często też szkolenia, w jakich uczestniczyli przedstawiciele NGO, dotyczyły kwestii za-
rządzania organizacjami III sektora (68%) oraz sprawozdawczości, monitoringu projektów lub 
badań (65%). Najrzadziej natomiast wśród tematów szkoleniowych wymieniano marketing  
i public relations (27%).  
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Wykres 17. Tematyka prowadzonych szkoleń (n = 272)  
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Poniżej omówione zostały poszczególne obszary tematyczne prowadzonych szkoleń.  
• Szkolenia dotyczące pozyskiwania dofinansowania skupiały się głównie na dwóch 

obszarach. Pierwszy to przygotowanie organizacji do ubiegania się o środki finansowe  
z funduszy unijnych (81%)30 lub z innych źródeł (68%). Drugi natomiast to uświadamianie 
NGO o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego – szkolenia o dostępnych rodza-
jach pomocy finansowej i podmiotach jej udzielających (77%). Rzadko szkolenia dotyczyły 
kwestii związanych z fundraisingiem. Realizowała je niewiele ponad jedna trzecia (36%) 
podmiotów prowadzących w ostatnim roku szkolenia dla organizacji pozarządowych.  

• Szkolenia z zakresu współpracy z innymi instytucjami były najczęściej poświęco-
ne współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi (83%) i z instytucjami publiczny-
mi (77%). Rzadziej obejmowały współpracę z przedsiębiorstwami, chociaż należy pod-
kreślić, że realizowała je ponad połowa podmiotów (54%) mających w swojej ofercie 
szkolenia z zakresu współpracy.  

• Problematyka zarządzania organizacjami pozarządowymi obejmowała najczę-
ściej planowanie działań (81%). Niemal dwa na trzy (63%) badane podmioty prowadziły 
szkolenia z zakresu budowania strategii organizacji, a ponad połowa (56%) – z zakresu 
zarządzania zespołem. 

• Szkolenia w obszarze sprawozdawczości, monitoringu lub badania potrzeb 
klientów lub środowiska lokalnego były mało zróżnicowane pod względem częstości 
wskazań. Na szkolenia ogólne z zakresu sprawozdawczości lub monitoringu wskazało 
60% respondentów, o 1 pkt proc. więcej niż szkolenia dotyczące diagnozy potrzeb klien-
tów i środowiska lokalnego oraz oceny i ewaluacji.  

• Szkolenia z księgowości lub zarządzania finansami najczęściej zazębiały się z naj-
bardziej popularnym obszarem szkoleniowym – pozyskiwaniem dofinansowania z fundu-
szy unijnych. Dotyczyły bowiem kwestii rozliczania projektów finansowanych z funduszy 
europejskich (71%). Był to odsetek o 14 pkt proc. większy od odsetka podmiotów orga-
nizujących szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości i zarządzania finansami.  

                                                
30  Omawiając szczegółowo zakres tematyczny szkoleń, za 100% przyjmuje się wszystkie podmioty dekla-

rujące organizowanie szkoleń w głównym obszarze tematycznym.  
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Jak zatem widać, szkolenia bardzo silnie koncentrują się wokół obszarów związanych z pozyski-
waniem i rozliczaniem środków publicznych. Ta tematyka występuje również częściej w przy-
padku szkoleń uruchamianych w ciągu ostatnich dwóch lat. Skala prowadzonych szkoleń w tym 
obszarze oraz ich przyrost powodowane są skalą dostępnych środków i wzrostem zainteresowa-
nia wśród organizacji pozarządowych.  

Jeżeli miałyby się urealnić deklaracje respondentów na temat planów szkoleniowych na 2010 
rok, oznaczałoby to niewielkie poszerzenie bazy podmiotów adresujących szkolenia dla NGO.  
O ile w okresie ostatnich dwóch lat szkolenia prowadziło 65% organizacji infrastrukturalnych,  
to w 2010 roku zamierzało je prowadzić 68%. Podobnie nie można się spodziewać rewolucyj-
nych zmian pod względem planowanej tematyki szkoleń – nieznacznie ma się zwiększyć odsetek 
organizacji świadczących poszczególne szkolenia tematyczne31. Odnotowany przyrost zaintere-
sowania prowadzeniem szkoleń (w poszczególnych obszarach tematycznych) nie przekraczał  
7 pkt proc. Wyjątek stanowiły szkolenia z zakresu marketingu i public relations. Wzrost zainte-
resowania wyniósł w tym przypadku 9 pkt proc. – co zapewne wynika ze starań o pozyskanie 
środków z 1%.  

Powyższe dane znajdują potwierdzenie w danych jakościowych. W organizacjach infrastruktu-
ralnych oferowane są różnorodne formy szkoleń: stacjonarne, jednodniowe albo cykle szkoleń. 
Bywają też jednak szkolenia wyjazdowe, które są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych benefi-
cjentów.  

Jednak na podstawie opinii zarówno ekspertów, przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych, 
jak i organizacji pozarządowych można stwierdzić, że rynek jest nasycony wszelkiego ro-
dzaju szkoleniami. Tym bardziej że obecnie bezpłatne szkolenia (finansowane ze środków 
europejskich), oprócz podmiotów III sektora, oferują również podmioty prywatne i jednostki 
samorządowe.  

Z kolei z punktu widzenia organizacji pozarządowych szkolenia oferowane przez organizacje 
infrastrukturalne często są postrzegane jako usługa wysokiej jakości. Również liderzy organizacji 
infrastrukturalnych mówią wprost, że szkolenia – szczególnie te specjalistyczne, jak np. księgo-
wość w organizacjach pozarządowych – są prowadzone dobrze jedynie przez organizacje, które 
nie są nastawione na zysk. Misja i etos rozwoju aktywności obywatelskiej, a także doświadcze-
nie w pracy z organizacjami pozarządowymi stają się zatem, przynajmniej w oczach przedstawi-
cieli III sektora, gwarantem wysokiej jakości usługi.  

Owo zamknięcie w świecie trzeciosektorowym może jednak paradoksalnie osłabiać jakość  
i adekwatność organizowanych szkoleń. Jak zauważył jeden z uczestników panelu ekspertów, 
organizacje infrastrukturalne uczą tego, co same potrafią. W efekcie zdobyte przez nie umie-
jętności przygotowywania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów są jednym  
z czynników dominacji tej tematyki w ofercie. Natomiast zdecydowanie słabiej rozwinięte są 
kompetencje w innych obszarach, które mogą przyczynić się do większej niezależności i sta-
bilności III sektora, jednak wymagają innych, często bardziej rynkowych umiejętności (np. 
fundrising, współpraca z sektorem prywatnym, marketing i promocja, prowadzenie działalno-
ści gospodarczej). Kompetencje organizacji infrastrukturalnych w tych obszarach powinny być 
zapewne wzmacniane. 

Częstym problemem w organizacji szkoleń jest fakt, że podmioty szkolące realizują je centralnie, 
np. w swojej siedzibie w mieście wojewódzkim. Dlatego warto wskazać dobrą praktykę organi-
zacji z Lubelszczyzny czy województwa wielkopolskiego, które organizują szkolenia w miejscu 
funkcjonowania lokalnych organizacji, w siedzibie samorządu, co przy okazji przyczynia się do 
rozwijania współpracy z samorządem. Skracając dystans terytorialny, skraca się też bariery 
mentalne – przekonują przedstawiciele jednej z organizacji, która pełni jednocześnie funkcję 

                                                
31  Przyrost odsetka deklarujących zainteresowanie prowadzeniem szkoleń nie dotyczył szkoleń z zakresu 

księgowości i zarządzania finansami. Był to jedyny obszar tematyczny, w którym odnotowano zmniej-
szenie liczby podmiotów chcących prowadzić takie szkolenia w 2010 roku (z 58% do 52%).  
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ROEFS. Podsumowując, organizowanie szkoleń w mniejszych miastach jest sposobem, który 
może zbliżyć organizacje infrastrukturalne do swoich potencjalnych beneficjentów – szczególnie 
tych spoza dużych miast. 

Warto zarazem podkreślić opinię wielu respondentów, że szkolenia nie są dla odbiorców tak 
atrakcyjne, jak kiedyś. Obecnie organizacje szukają takich usług, jak konsultacje i szeroko ro-
zumiane doradztwo. Dla organizacji infrastrukturalnych taka zindywidualizowana forma wsparcia 
wiąże się z koniecznością zbadania sytuacji konkretnej organizacji i lepszego, indywidualnego 
dopasowania zakresu oferowanych usług. Małe organizacje pozarządowe chętnie z niej korzy-
stają, ponieważ organizacja wspierająca bierze je niejako pod opiekę.  

Ale też aby organizacje te mogły skorzystać z doradztwa, przedstawiciele organizacji infra-
strukturalnych zwykle muszą dojechać do organizacji. Zdarza się, że w projektach nie ma 
funduszy na dojazdy do wspieranych organizacji. Z kolei stanowi to też problem dla przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych. Dla części badanych, którzy swoją działalność wykonują na 
zasadzie wolontariatu, staje się to problemem – ze względu na koszty, a także czas, w którym 
trzeba zrezygnować z pracy zawodowej. Ponadto jeden z respondentów zauważa, że doradz-
two ma zwykle charakter bezpośredni, ale też przydałoby się uzupełnienie tej formy wsparcia 
o materiały w formie poradnika (publikacji czy też na stronie internetowej). Obecnie, choć 
dostępne są różnego rodzaju materiały edukacyjne, dotyczące na przykład księgowości, fun-
draisingu, zarządzania, to małe, niedoświadczone organizacje mają trudności, aby do nich 
dotrzeć.  

Tematyka prowadzonych działań doradczych adresowanych do organizacji pozarządowych była 
bardzo podobna do działań szkoleniowych. Najczęściej dotyczyła zagadnień związanych z pozy-
skiwaniem dofinansowania (84%), współpracy z innymi instytucjami (84%) oraz zarządzania 
organizacją pozarządową (67%). Najrzadziej natomiast obejmowała sprawy merytoryczne, 
związane z obszarem tematycznym, w jakim działa organizacja (38%), oraz marketing i public 
relations (32%).  
 
Wykres 18. Zakres oferowanego doradztwa (n = 303) 

 
 
W przypadku działań doradczych odnotowano mniejsze zróżnicowanie regionalne niż w przy-
padku szkoleń. Na tle innych regionów wyróżniały się: wschodni, gdzie tylko jeden obszar  
doradczy znajdował się w ofercie ponad 3/4 organizacji infrastrukturalnych, oraz południowo-
zachodni. W tym regionie aż 4 obszary doradcze były obecne w ofercie ponad 3/4 badanych 
podmiotów.  
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Tabela 10. Zróżnicowanie regionalne zakresu doradztwa  
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N 303 64 50 60 41 40 48 

współpraca z innymi instytucjami 88% 85% 77% 68% 94% 94% 88% 

pozyskiwanie dofinansowania 78% 94% 90% 83% 86% 94% 78% 

zarządzanie organizacją  
pozarządową 65% 74% 53% 72% 64% 77% 65% 

księgowość lub zarządzanie  
finansami 49% 52% 54% 57% 49% 75% 49% 

uregulowania prawne dotyczące 
organizacji pozarządowych 44% 53% 48% 46% 63% 64% 44% 

sprawozdawczość, monitoring  
lub badania 43% 56% 53% 57% 42% 79% 43% 

zakładanie organizacji  
pozarządowej 35% 61% 43% 39% 56% 53% 35% 

zagadnienia merytoryczne,  
związane z obszarem tematycznym, 
w jakim działają szkolone  
organizacje 

32% 37% 43% 33% 36% 48% 32% 

marketing lub public relations 30% 39% 27% 37% 33% 31% 30% 

Tym kolorem zaznaczono obszary doradcze 
realizowane przez mniej niż połowę  
organizacji 

Tym kolorem zaznaczono 
obszary doradcze  

realizowane przez mniej 
niż 3/4 organizacji 

Tym kolorem zaznaczono 
obszary doradcze  

realizowane przez więcej 
niż 3/4 organizacji 

 

Działania informacyjne badanych organizacji infrastrukturalnych najczęściej dotyczyły kwestii 
związanych z rodzajami dostępnego wsparcia finansowego (74%) oraz udzielania informacji na 
temat innych organizacji pozarządowych (71%). Stosunkowo często (65%) działalność informa-
cyjna miała na celu upowszechnianie wiedzy na temat dostępnych szkoleń oraz dotyczyła praw-
nych aspektów funkcjonowania NGO (60%). W porównaniu z wymienionymi zagadnieniami 
dość rzadko natomiast przekazywane informacje dotykały aspektów związanych z zakładaniem 
organizacji pozarządowych (48%). Należy jednocześnie podkreślić, że przygotowywanie oferty 
(szkoleń, doradztwa, działań informacyjnych), adresowanej do organizacji pozarządowych, opie-
ra się w głównej mierze na potrzebach zgłaszanych przez NGO. Być może dlatego tak rzadko  
w okresie ostatnich dwóch lat kwestie dotyczące zakładania organizacji pozarządowych znajdo-
wały się w grupie tematów uwzględnianych w ramach działań informacyjnych.  

Działania informacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe były nieznacznie zróżnico-
wane ze względu na typ organizacji32. Instytucje publiczne częściej od pozostałych rozpo-
wszechniały informacje na temat uregulowań prawnych. Ten obszar tematyczny był poruszany 
przez 83% instytucji publicznych prowadzących działania informacyjne, podczas gdy w grupie 
fundacji odsetek ten wyniósł 54%, a stowarzyszeń – 61%33.  

 

                                                
32  W przeciwieństwie do szkoleń i doradztwa, w których nie stwierdzono istotnych różnic. 
33  W odniesieniu do instytucji publicznych były to różnice istotne statystycznie.  
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Wykres 19. Tematyka działań informacyjnych prowadzonych przez organizacje infrastruktu-
ralne (n = 292) 

 

 
Tabela 11. Zróżnicowanie terytorialne prowadzonych działań informacyjnych  
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N 292 63 53 52 47 35 42 

rodzaje dostępnego wsparcia  
finansowego lub podmioty udzielające 
dofinansowania 

74% 71% 81% 83% 60% 81% 70% 

podstawowe informacje o innych 
organizacjach pozarządowych 71% 72% 69% 81% 53% 72% 80% 

dostępne szkolenia (poza oferowanymi 
przez Państwa organizację) 65% 62% 63% 75% 48% 66% 81% 

uregulowania prawne dotyczące  
organizacji pozarządowych 60% 59% 67% 61% 49% 65% 59% 

zakładanie organizacji pozarządowej 48% 34% 61% 53% 38% 72% 40% 

informacje na temat naszej organizacji 1% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 

promocje 1% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 

Tym kolorem zaznaczono obszary doradcze 
realizowane przez mniej niż 1/4 organizacji 

Tym kolorem 
zaznaczono 

obszary  
doradcze  

realizowane 
przez mniej niż 
2/4 organizacji 

Tym kolorem 
zaznaczono 

obszary  
doradcze  

realizowane 
przez mniej niż 
3/4 organizacji 

Tym kolorem 
zaznaczono 

obszary  
doradcze  

realizowane 
przez więcej niż 
3/4 organizacji 
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Z kolei fundacje rzadziej niż stowarzyszenia i instytucje publiczne informowały NGO o dostęp-
nych szkoleniach (poza oferowanymi przez daną organizację). Informacje na temat szkoleń  
w okresie ostatnich dwóch lat przekazywało 56% fundacji, 70% stowarzyszeń34 i 65% instytucji 
publicznych. 

Analiza działań informacyjnych w poszczególnych regionach nie wykazała znaczących różnic. 
Można jednak zwrócić uwagę, że w regionie centralnym i północno-zachodnim żadne działanie 
informacyjne nie było realizowane przez więcej niż 3/4 organizacji, zaś organizacje zlokalizowa-
ne w regionie południowo-zachodnim były jedynymi, które wśród tematyki działań informacyj-
nych wymieniały „informacje na temat własnej organizacji” oraz „promocje”35. Odpowiedzi  
te były udzielane w kategorii „inne” i nie zostały niestety rozwinięte przez respondentów.  

Informowanie, jako pomoc dla organizacji pozarządowych, deklarują niemal wszyscy respon-
denci w badaniach jakościowych. Dobrym przykładem okazał się pomysł zielonogórskiej organi-
zacji, która prowadzi portal (18 000 wejść miesięcznie) i biuletyn informacyjny pod wspólnym 
tytułem (nakład 1100 egzemplarzy). Organizacja zajmuje się kolportowaniem biuletynu do 
wszystkich organizacji w regionie, dzięki czemu nawet przedstawiciele tych podmiotów, którzy 
korzystają z Internetu, mają dostęp do bieżących informacji. Organizacja ta jest zadowolona  
z tej formy wsparcia informacyjnego, gdyż jak mówią jej przedstawiciele: (…) jest to też forma 
dziennikarstwa obywatelskiego. Inna organizacja infrastrukturalna dociera do organizacji po-
przez newsletter wysyłany pocztą elektroniczną. Jest to jednak grupa odbiorców ograniczona 
tylko do tych, którzy mają dostęp do Internetu. Przedstawicielka organizacji zdaje sobie sprawę 
z tego ograniczenia, ale też podkreśla, że w ten sposób stopniowo mobilizuje małe organizacje 
do rozwoju i do tego, aby zapewniały sobie dostęp do sieci WWW. 

Każda z badanych organizacji infrastrukturalnych ma własną stronę internetową, gdzie zwykle 
znajduje się charakterystyka danej organizacji, opis realizowanych projektów oraz form ofero-
wanego wsparcia dla organizacji.  

Wyjątkową metodę docierania do odbiorców, ale też do ogółu społeczeństwa, stosuje jedna  
z organizacji infrastrukturalnych, działająca w województwie warmińsko-mazurskim:  

Mamy telewizję obywatelską we współpracy z kablową telewizją [lokalną]. Realizujemy 
co tydzień półgodzinny program o sektorze pozarządowym, o liderach i w formie  
rozmów, reportaży i to jest emitowane w telewizji, ale też jest strona telewizji, gdzie 
zamieszczamy te materiały, gdzie w każdej chwili można do nich dotrzeć. Chcemy  
rozwinąć tę działalność medialną. 

Wśród przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych panuje jednak pogląd, że prowadzenie 
działalności wspierającej nie jest łatwe. Dlatego na przykład doradztwo wymaga pewnej ostroż-
ności, doświadczenia, kompetencji oraz czasu: 

To też jest obarczone wielkim ryzykiem, jak się za mało doradzi, źle doradzi, sporadycznie dora-
dzi, (…) z doskoku to nie ma co. Wtedy też są pretensje (…). 
 

2. Wsparcie w tworzeniu nowych organizacji i animowanie lokalnej aktywności  

Jak wynika z inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych, a także z badań jakościowych,  
organizacje infrastrukturalne bardzo często stawiają sobie cele związane z animowaniem lokal-
nej społeczności. Respondenci zapytani, jakie były główne powody rozpoczęcia działalności na 
rzecz organizacji pozarządowych, najczęściej (59%) wskazują właśnie na potrzebę animowania 
społeczności lokalnej. Należy jednak do tych zapisów podchodzić ostrożnie – mogą być one 
wykorzystywane jako swoiste „słowa klucze” i niekoniecznie zapisy takie muszą przekładać się 
na rzeczywiste działania. Działania w tym zakresie mogą odbywać się na dwóch poziomach: 

                                                
34  Różnica istotna statystycznie w odniesieniu do odsetka fundacji informujących o szkoleniach. 
35  Ze względu na niewielką liczebność próby wyniki należy jednak traktować z ostrożnością.  
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• Podstawowym – pomagają rozwijać aktywność obywatelską i samopomoc, prowadzić 
mogą do pobudzania rozwoju nowych inicjatyw obywatelskich i w dalszej konsekwencji 
– do powstawania nowych organizacji pozarządowych. 

• Istniejących inicjatyw społecznych – kierowane są do inicjatyw społecznych, obywatel-
skich, które już powstały, i udzielają im wsparcia w sformalizowaniu działań, wzmocnie-
niu kompetencyjnym, nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami (np. poprzez pomoc 
w zawiązywaniu partnerstw lokalnych).  

Powyższe rozróżnienie jest ważne dla określenia specyfiki działania organizacji infrastruktural-
nej. Działanie na każdym z tych dwóch poziomów wymaga innego sposobu pracy i innych kom-
petencji. W praktyce organizacje infrastrukturalne, pomimo deklaracji, nie koncentrują się na 
działaniach na poziomie podstawowym. Na przykład organizacja infrastrukturalna z wojewódz-
twa dolnośląskiego prowadzi działania skierowane do młodzieży i kobiet z terenów wiejskich. 
Działania te nie muszą zakończyć się założeniem stowarzyszenia, jednak mają być pozytywnym 
impulsem do dalszej pracy.  

Wydaje się jednak, że bliższe misji organizacji infrastrukturalnych jest oddziaływanie na poziom 
podstawowy, czyli aktywności obywatelskiej, w sposób pośredni – poprzez wyposażanie lokal-
nych organizacji pozarządowych w odpowiednią wiedzę i umiejętności do pobudzania społecz-
ności lokalnych.  

Taki sposób animowania lokalnej działalności prezentuje mazowiecka organizacja. Zajmuje się 
uczeniem lokalnych organizacji, jak mają animować lokalne inicjatywy i jak poznawać potrzeby 
mieszkańców, tak aby działania były pozytywnie odbierane przez społeczność. Organizacja ta 
zwraca uwagę, by w pracy angażować cały zespół tworzący organizację: 

W naszej Akademii Umiejętności Animatora próbujemy po pierwsze właśnie takimi tre-
ningami psychologicznymi wzmocnić jakoś, nauczyć ich komunikowania z ludźmi na wsi 
czy w organizacji, bo to nie zawsze musi być na wsi. Czasami najpierw w organizacji 
trzeba ludzi też zmotywować, żeby to nie była ciągle jedna czy dwie osoby, które działa-
ją, ale jeżeli jest to stowarzyszenie, to członków przynajmniej mają 15, więc jak to zro-
bić, żeby ci ludzie zaczęli czuć się odpowiedzialni troszkę za tę organizację. To z nimi 
robimy, potem uczymy wspólnie, uczymy ich pisania projektów, ale zanim projekty, no 
to uczymy badania potrzeb, że to nie jest tak, że im się wydaje, tylko muszą dowiedzieć 
się w tej swojej lokalności tak jak to naprawdę wygląda, czego ludzie oczekują. 

Kilka badanych organizacji, jako odbiorców swoich działań, definiuje grupy nieformalne, ponie-
waż mają ciekawe bardzo pomysły i często one są na drodze do założenia stowarzyszenia – tak 
twierdzi przedstawiciel jednej ze śląskich organizacji infrastrukturalnych. A ponieważ, jego zda-
niem, jesteśmy w okresie w Polsce, po zakończeniu pewnego boomu związanego z zakładaniem 
organizacji (…) spada dynamika nowo zakładanych organizacji – należy szczególnie dbać o tego 
rodzaju inicjatywy. I organizacje infrastrukturalne dbają o to, a pomoc dla tych grup jest  
prowadzona zwykle jako doradztwo: jaką formę prawną organizacji należy wybrać, by najsku-
teczniej realizować swoje cele, jak poradzić sobie z rejestracją podmiotu w KRS, jak wreszcie 
pozyskać pierwsze środki na działalność.  

Pomoc w zakładaniu organizacji, formalizacja działań, szkolenia, doradztwo i informacja w tym 
zakresie traktowane są przez przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych jako jeden z waż-
niejszych elementów ich działań. 40% przebadanych organizacji stwierdziło, że udzielają po- 
mocy w zakładaniu nowych organizacji pozarządowych. Przy czym takiej odpowiedzi udzieliło 
niemal 60% centrów informacji i wspierania organizacji pozarządowych i 66% instytucji dzia- 
łających jako związki stowarzyszeń. Może to wskazywać, że skąpo definiowane organizacje  
infrastrukturalne, czyli te, dla których głównym celem jest dostarczanie wsparcia organizacjom 
pozarządowym, prowadzą częściej tego typu działanie.  

Obserwację powyższą potwierdzają też zrealizowane studia przypadku, w ramach których wyko-
rzystano technikę „tajemniczego klienta”: do 6 organizacji, w tym pozarządowych i samorządo-
wych, zwrócono się z prośbą o pomoc w założeniu organizacji. We wszystkich podmiotach, już 
na etapie rozmowy telefonicznej, udzielono wielu szczegółowych informacji: dotyczących kwestii 
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prawnych oraz organizacyjnych. W 5 przypadkach zaproponowano spotkanie w siedzibie organi-
zacji infrastrukturalnej i udział w szkoleniu albo zindywidualizowane doradztwo już na etapie 
tworzenia statutu czy rejestrowania organizacji w KRS. 

Organizacje infrastrukturalne współtworzą też partnerstwa lokalne, co polega na przykład na 
budowaniu lokalnych koalicji organizacji działających w gminie lub powiecie albo inicjowaniu 
branżowych koalicji. Takie działania podejmuje łódzka instytucja zajmująca się wspieraniem 
organizacji. Oto wypowiedź jej przedstawiciela: 

Takim tematem, którym się zajmujemy od początku naszej działalności, są próby bu- 
dowania koalicji organizacji na szczeblu podstawowym, na szczeblu gminy, powiatu,  
ale także koalicji branżowych, czyli „sklejania” organizacji wokół jakiegoś wspólnego 
problemu. 

W animowaniu aktywności lokalnej organizacje infrastrukturalne starają się kierować zasadą 
pomocniczości, czyli w danej społeczności podejmować tylko te działania, które są niezbędne,  
a później przekazywać pałeczkę tym, którym początkowo pomagały: 

Tu jest taki delikatny balans pomiędzy niezawłaszczaniem przestrzeni przez nas. My je-
steśmy dużą organizacją i możemy więcej. Ale mamy świadomość, że nie możemy być 
wszędzie i robić wszystko. Inspirować pewne rzeczy (…) powinniśmy i to robimy. Nato-
miast chcemy się wycofywać z tej sytuacji – to zasada pomocniczości – gdzie widzimy, 
że organizacje czy porozumienia organizacji czy jakaś sieć, dali sobie radę. 

 
3. Formułowanie misji organizacji, planowanie strategiczne  

Niektóre badane organizacje infrastrukturalne udzielają pomocy w zakresie tworzenia misji  
organizacji. Co prawda małe organizacje potrzebują najczęściej pomocy o charakterze tech- 
nicznym – czyli na przykład szkoleń dotyczących pozyskiwania środków, realizacji i rozliczania 
projektów, to jednak rolą organizacji infrastrukturalnej jest zwracanie uwagi na sprawy podsta-
wowe, bo jak mówi jeden z respondentów: (…) pieniądze można znaleźć, jednak trzeba  
najpierw wiedzieć, na co i dlaczego? Zdarza się bowiem zjawisko podążania organizacji za do-
stępnymi funduszami, czyli sponsor driving, i że organizacje zapominają o swojej misji i celach, 
które powinny realizować, do których zostały powołane.  

Zresztą kwestia podążania za dostępnymi funduszami nie jest obca samym organizacjom infra-
strukturalnym. Choć cały czas starają się one pamiętać o swojej misji i realizować ją poprzez 
kolejne projekty, to nie zawsze im się to udaje, na co zwraca uwagę jeden z ich przedstawicieli: 

Czasami jednak musieliśmy schodzić na pobocza, marnować siły na coś innego, co nie 
było najpilniejsze, ale żeby przeżyć, trzeba było to realizować. No ale tutaj, to jest  
normalna sytuacja w tym sektorze niestety. 

W województwie wielkopolskim organizacja infrastrukturalna pomaga małym, niedoświadczo-
nym podmiotom w planowaniu strategicznym i w ten sposób przyczynia się z jednej strony  
do profesjonalizacji działań, z drugiej zaś – do identyfikacji wspólnych celów, wartości wśród 
członków czy pracowników danej organizacji:  

Nawet takie specjalne działania mieliśmy dla młodych organizacji, którym pomagaliśmy 
wypracowywać takie właśnie strategie działań i pomagaliśmy je też wdrożyć, łącznie  
z superwizją tych działań. Także tego typu działania również podejmujemy. 

I są to działania ważne dla rozwoju organizacji, choć obecnie mówienie o wartościach, misji, 
etosie III sektora zwykle zastępuje dyskusja o pieniądzach, procedurach i skuteczności działań. 
Jednak organizacje infrastrukturalne same są nośnikiem pewnego systemu wartości, nazwanego 
przez badacza sektora trzeciosektorowym36. Organizacje te stają się, szczególnie dla młodych 
organizacji pozarządowych, pewnym wzorcem działania w III sektorze.  

                                                
36  P. Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? 

Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2006. 
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Niemniej jednak, jak zauważa jeden z ekspertów, ta sfera aktywności i oddziaływania organiza-
cji infrastrukturalnych, koncentrująca się nie tylko na technicznych umiejętnościach, lecz także 
wartościach i misji, jest nadal zbyt słaba i powinna być rozwijana w ofercie organizacji infra-
strukturalnych.  
 

4. Reprezentowanie interesów organizacji, rzecznictwo  

Organizacje infrastrukturalne nie tylko realizują działania kierowane bezpośrednio do III sekto-
ra, lecz także podejmują wysiłki w celu kształtowania sprzyjających warunków dla jego rozwoju 
i działania. Równocześnie część z nich jest naturalnym liderem środowiska pozarządowego (do-
tyczy to zwłaszcza federacji), dlatego też podejmują one działalność związaną z reprezentowa-
niem interesów organizacji pozarządowych. Zwłaszcza wobec sektora publicznego. Rzecznictwo 
odbywa się na każdym szczeblu: lokalnym, regionalnym i krajowym.  

Rzecznictwo może mieć różne formy. Może polegać na inspirowaniu i zachęcaniu administracji 
publicznej do budowania na poziomie regionalnym i lokalnym ciał konsultacyjnych, służących 
dyskutowaniu ważnych, z punktu widzenia III sektora, kwestii.  

Może również polegać na udziale w pracach takich ciał. Konsultowaniu projektów aktów praw-
nych, programów, skali i zasad finansowania działalności organizacji pozarządowych. Dzięki 
takim działaniom organizacjom tym udaje się wynegocjować np. bardziej korzystne warunki 
udzielania dotacji czy też przekazanie na rzecz organizacji budynku. Warto jednak zaznaczyć, że 
dla części organizacji infrastrukturalnych, szczególnie jeśli są przynajmniej częściowo finanso-
wane ze środków samorządu terytorialnego, reprezentowanie interesów organizacji pozarządo-
wych, szczególnie jeśli wymaga to wchodzenia w konflikt z władzą, może być dosyć trudne. 
Dlatego też ważne jest zapewnienie dla tych organizacji niezależnych źródeł finansowania.  
 

5. Działalność sieciująca i integrująca  

Inną rolą organizacji infrastrukturalnych jest integrowanie środowiska organizacji pozarzą- 
dowych. Ma to znaczenie dla umacniania potencjału poszczególnych organizacji, ale też dla 
budowania marki sieci i pośrednio III sektora. Organizacje infrastrukturalne mogą prowadzić do 
integracji środowiska pozarządowego na kilka sposobów. Przede wszystkim organizacje te czę-
sto stają się naturalnym centrum życia pozarządowego w danej okolicy lub nawet regionie.  
W trakcie prowadzonych działań organizacje pozarządowe spotykają się, poznają i mogą nawią-
zywać współpracę. Organizacje infrastrukturalne zbierają i dystrybuują informacje o aktywności 
III sektora (np. w formie newslettera, tak jak w województwie kujawsko-pomorskim) czy też 
organizują wydarzenia promujące działania organizacji pozarządowych (jak np. w województwie 
zachodniopomorskim). Zdarza się również, że organizacje celowo starają się budować bardziej 
trwałe struktury współpracy: prowadzenie tego typu działań deklaruje 54% organizacji infra-
strukturalnych.  

Część organizacji sama działa w formach sieciowych: związków stowarzyszeń, federacji, sieci 
(np. SPLOT). Bycie organizacji w sieci często wiąże się też z utrzymaniem pewnych standardów 
pracy. Tu przykładem może być sieć Banków Żywności i rozróżnienie w niej małych i dużych 
Banków Żywności, gdzie kryterium jest nie tylko zasięg terytorialny, lecz także ilość zdobytej  
i przekazanej żywności. Oto fragment wypowiedzi przedstawiciela jednego z Banków Żywności: 

W tej chwili jest ponad trzydzieści Banków w Polsce. Z tym że chyba dwadzieścia osiem 
jest zrzeszonych w ramach Federacji. (…) To nie jest tak, że powstaje podmiot i od  
razu należy do Federacji. Nie. Musi spełnić określone wymogi, dlatego jedne były, nie 
spełniały wymogów, potem znowu zostały „przywrócone do łask”, więc to jest liczba  
płynna. 

Należy zauważyć, że część tego typu organizacji prowadzi działania wspierające tylko dla swoich 
członków: szkolą liderów i pracowników, pomagają uzyskać dostęp do finansowania, stają się 
też reprezentacją środowiska. Tego typu organizacje nie mają ambicji związanych z rozwojem 
szeroko rozumianego III sektora, ale raczej koncentrują się na wzmacnianiu danego sektora.  
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Innym przykładem jest sieć organizacji pozarządowych „HEROLD” w województwie warmińsko- 
-mazurskim, gdzie organizacja infrastrukturalna integruje organizacje z terenu całego woje-
wództwa: (…) to jest 60 prawie podmiotów, z którymi współpracujemy na co dzień. 
 

6. Badania dotyczące III sektora  

Część organizacji infrastrukturalnych prowadzi działalność badawczą dotyczącą III sektora. Są 
to na przykład ośrodki, których liderzy wywodzą się ze środowiska naukowego. W jednej orga-
nizacji, która prowadzi badania, nie ma stałego zespołu badawczego. Realizacją badań zajmuje 
się członek stowarzyszenia, który równocześnie gwarantuje ich jakość swoim autorytetem na-
ukowym. Jak mówią przedstawiciele tej organizacji: (…) jest takim wolontariuszem przez duże 
W. Do realizacji badań często włączani są też wolontariusze – studenci.  

Przykład innego modelu działalności badawczej stanowi organizacja z województwa śląskiego. 
Jest to stowarzyszenie, które dochody ze swojej działalności gospodarczej przeznacza na cele 
statutowe. Dzięki temu organizacja może prowadzić innowacyjne działanie, jakim było badanie 
ankietowe wśród wszystkich organizacji pozarządowych i mieszkańców w jednym z powiatów. 
Zdaniem badanych tego rodzaju diagnoza III sektora, nawet na poziomie lokalnym, ma ogromy 
sens, nie tylko jeśli chodzi o planowanie wsparcia dla organizacji pozarządowych, lecz także  
o wskazówki, jak powinny być wykorzystywane środki publiczne. Oto fragment uzasadniający 
konieczność podejmowania tego typu działań w sektorze: 

Uważamy, że jest to cenna wskazówka dla działań (…) i wskazuje to na potrzebę syste-
matycznego badania organizacji pozarządowych – tego sektora obywatelskiego na pozio-
mie lokalnym, bo uwarunkowania lokalne, naszym zdaniem, są istotne i zdecydowanie 
wpływają na osiągane rezultaty i wyniki badań. To po pierwsze. Biorąc pod uwagę fakt, 
że jednak znacząca większość organizacji, polskich organizacji pozarządowych to organi-
zacje, które czerpią ze źródeł publicznych, to, naszym zdaniem, ten transfer powinien być 
poprzedzony jednak szczegółowym namysłem nad kierunkami transferu środków publicz-
nych. A w związku z tym po pierwsze ta działalność badawcza jest potrzebna. 

Warto jednak zaznaczyć, że działania badawcze prowadzone są przez niewielką liczbę organi- 
zacji. Są to też zawsze badania, z których dana organizacja korzysta. Jedynie organizacja 
Klon/Jawor prowadzi działalność badawczą nastawioną (w części) na rozpowszechnianie tej 
wiedzy i jej służenie sektorowi.  
 

7. Udzielanie wsparcia technicznego  

Jednym z głównych problemów nowych oraz małych organizacji pozarządowych jest brak pod-
stawowego zaplecza technicznego, które pozwoliłoby na ich sprawne funkcjonowanie. W takim 
przypadku najlepszą ofertą, która może zaspokoić te potrzeby, okazują się inkubatory organiza-
cji prowadzone przez niektóre z badanych instytucji infrastrukturalnych.  

Inkubatory wspierają kompleksowo organizacje pozarządowe w początkowym etapie ich funk-
cjonowania – od doradztwa w zakresie wyboru formy organizacji (stowarzyszenie, fundacja), jej 
rejestracji, przez stawianie pierwszych kroków, po profesjonalizację działań. Inkubatory najczę-
ściej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, rzadziej przez jednostki administracji  
publicznej czy podmioty prywatne.  

Zakres wsparcia oferowany przez inkubatory jest tożsamy z działaniami organizacji infrastruktu-
ralnych. Bardzo często inkubatory są prowadzone przez organizacje infrastrukturalne jako jeden 
z ich programów, w których nacisk położony jest głównie na wspieranie nowych inicjatyw.  
Inkubatory mogą być także miejscem aktywności obywatelskiej, ciekawych akcji i wydarzeń. 
Oferują też partnerstwo przy realizacji projektów. Często jest to także miejsce spotkań grup 
tematycznych.  

W województwie lubuskim od 5 lat prowadzony jest inkubator dla młodych organizacji. Obecnie 
organizacja infrastrukturalna stara się o odrębny lokal, gdzie inkubator mógłby się przenieść  
i rozwijać dalszą działalność, nie kolidując z innymi inicjatywami tej organizacji. 
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W nieco innej sytuacji jest natomiast organizacja w województwie śląskim, która utworzyła inkuba-
tor w ramach projektu, zaś osobny lokal został na preferencyjnych warunkach wynajęty od urzędu 
miasta. Jednak projekt się skończył i obecnie organizacja boryka się z tym, aby utrzymać to miejsce 
i dalej służyć organizacjom pozarządowym jako miejsce spotkań, szkoleń czy konferencji. 

Inny przykład to powstały w Gdańsku inkubator organizacji pozarządowych. Po czterech latach 
starania organizacji infrastrukturalnej udało się otrzymać od urzędu miasta lokal na 15 lat.  
Jest to jeden z dobrych przykładów zrozumienia samorządu potrzeb III sektora. Oto fragment  
wypowiedzi przedstawiciela organizacji: 

Mamy 600 metrów kwadratowych, niezwykle wygodne warunki do pracy, tyle że jest 
konieczność remontu, jako że budynek jest ponaddwustuletni. To pokazuje zmianę wi-
zerunku i sposobu funkcjonowania z samorządem. Najpierw z 2 maleńkich pokoików, 
potem 6 maleńkich pokoików aż do 600 metrów powierzchni użytkowej, gdzie mamy 
sale szkoleniowe. Oczywiście korzystają z nich organizacje pozarządowe nieodpłatnie 
albo na bardzo dogodnych warunkach. 

Przytaczane przykłady są jedynie namiastką w stosunku do skali potrzeb mniejszych organizacji 
pozarządowych. Wydaje się, że kluczem do sukcesu inkubatorów organizacji pozarządo-
wych jest dobra współpraca z samorządem. Organizacje infrastrukturalne są zbyt słabe, aby 
wynająć, kupić czy też zbudować odpowiedni lokal. Natomiast samorząd często dysponuje odpo-
wiednimi zasobami – konieczna jest decyzja o ich przekazaniu na rzecz organizacji pozarządo-
wych. Wymaga to pewnej odwagi i determinacji – nie zawsze rezygnacja z potencjalnych docho-
dów z komercyjnego wynajmu powierzchni jest politycznie akceptowalna (co pokazuje np. 
przypadek Szczecina, opisany w studium przypadku). Na przykład w województwie wielkopolskim 
władze miasta nie zgadzają się na użyczenie organizacji infrastrukturalnej lokalu na dogodnych 
warunkach finansowych, oczekując wyższych dochodów z wynajmu na wolnym rynku37.  

Zaangażowanie samorządu pozwala też zapewnić trwałość takiego przedsięwzięcia. Finansowa-
nie inkubatorów ze środków projektów, np. z PO FIO lub PO KL, umożliwia rozpoczęcie tego 
typu działań, ale istnieje poważne ryzyko, że po zakończeniu jego realizacji, bez wsparcia sa- 
morządu, inkubator znajdzie się w trudnej sytuacji. Z kolei prowadzenie inkubatorów przez in-
stytucje publiczne nie zawsze się sprawdza – choćby ze względu na ograniczone godziny funk-
cjonowania. Dlatego wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem jest powierzanie organizacji  
i zarządzania inkubatorem organizacji pozarządowej – tak jak to następuje w załączonym  
studium przypadku Sektora3 z Wrocławia. 

Doświadczenia zebrane w ramach projektu pt. Partnerstwo na rzecz profesjonalizacji trzeciego 
sektora, realizowanego w ramach Programu EQUAL, wskazują, że oprócz zapewnienia przez 
organizację infrastrukturalną odpowiednich warunków lokalowych, konieczne jest uwzględnienie 
również innych aspektów: 

• Bardzo uważnej selekcji organizacji objętych wsparciem – powinna być ona kierowana 
do podmiotów z jednej strony najbardziej potrzebujących, ale z drugiej – dających 
szansę na sukces; w tych dwóch warunkach zawarta jest pewna sprzeczność i prawdo-
podobnie za każdym razem konieczne będzie podejmowanie indywidualnych decyzji  
o udzieleniu wsparcia. 

• Stałego monitoringu postępów organizacji objętych wsparciem. 

• Zapewnienia elastycznej oferty wsparcia, dopasowanej do indywidualnych potrzeb  
organizacji, obejmującej szkolenia, doradztwo i konsultacje38. 

                                                
37  Niechętny stosunek władz samorządowych w województwie wielkopolskim do tworzenia korzystnych 

warunków działania dla organizacji pozarządowych opisuje Marcin Janasik w artykule: Obywatelskość 
kontrolowana, w: Obywatel, nr 3(47)/2009. 

38  Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora – dobre praktyki, Śląskie Forum Organizacji 
Socjalnych KaFOS, Katowice 2008. 
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Pomocy o charakterze technicznym potrzebują też organizacje, które działają i mają już siedzi-
bę. Zwykle jest to lokal użyczany przez samorząd nieodpłatnie lub na preferencyjnych warun-
kach z zasobów komunalnych. Wadą tych lokali jest jednak często ich słaby stan techniczny.  
W tym zakresie organizacje pozarządowe potrzebują ogromnego wsparcia. Natomiast przedsta-
wiciele organizacji infrastrukturalnych nie mogą pomóc w pozyskaniu środków na remont czy 
przebudowę, ponieważ w ogromnej większości dostępne fundusze nie mogą być wykorzystywa-
ne na ten cel. Zresztą ten sam problem dotyczy też samych organizacji infrastrukturalnych. 
 

8. Udzielanie wsparcia finansowego  

Z wywiadów wynika jednoznacznie, że organizacje pozarządowe stale potrzebują wsparcia  
finansowego. Dotyczy to nie tylko małych, niedoświadczonych organizacji, lecz także organizacji 
dużych i działających od długiego czasu.  

Respondenci z organizacji infrastrukturalnych, jako główny problem organizacji pozarządowych, 
wskazują brak środków na wkład własny do projektów finansowanych np. z funduszy unijnych. 
Poważnym problemem dla organizacji pozarządowych, również tych infrastrukturalnych, jest 
utrata płynności w związku z opóźnieniami w dokonywaniu płatności w ramach projektów finan-
sowanych ze środków europejskich. Niewiele organizacji wspierających ma ofertę, która mogła-
by pomóc rozwiązać ten problem, jedna z nich to Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy 
Inicjatyw Obywatelskich. Ale i ta organizacja, choć działa w Polsce od kilku lat, nie zawsze jest 
w stanie pomóc organizacji, bo koszt udzielanej pożyczki jest dla małych organizacji za wysoki. 
A z kolei gdy o pomoc finansową proszą organizacje duże, potrzebujące wsparcia na obszerne 
projekty, Fundusz ma problem z zamrożeniem znacznej części kapitału w jednej inicjatywie. 
Brak mu tym samym dostępu do kapitału, ale jak dotąd nie udało się nawiązać efektywnej 
współpracy z bankami, od których kapitał można byłoby pozyskać.  

Usługi świadczone przez sektor bankowy są dla organizacji pozarządowych w zasadzie niedo-
stępne, co wynika między innymi z niedostosowania ram prawnych do specyfiki III sektora 
i problemów związanych z finansowaniem projektów unijnych (znaczne opóźnienia): 

Banki mają dwa segmenty klienta: klient indywidualny i przedsiębiorstwa. I w związku  
z tym organizacja jako osoba prawna wpada w segment przedsiębiorców i oni mają  
jakieś swoje wskaźniki. Jak wrzucają te dane z dokumentów finansowych organizacji  
to wskaźnik im pokazuje „absolutnie nie” i jest odmowa [kredytu]. 

Ograniczony dostęp do źródeł finansowania (kredytu) jest też barierą dla rozwoju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez podmioty III sektora. W tym kontekście zdecydowanie brakuje 
wyspecjalizowanych funduszy pożyczkowych, a także poręczeniowych. Innym rozwiązaniem jest 
poszukiwanie rozwiązań umożliwiających bankom w większym stopniu zaangażowawanie się we 
wsparcie finansowe III sektora. Wymaga to jednak zmian prawnych.  

Biorąc pod uwagę ogromne obciążenia oraz ryzyko finansowe związane z realizacją projektów, 
organizacje infrastrukturalne, prowadzące doradztwo w zakresie przygotowania wniosków, stają 
przed dylematem, czy zamiast zachęcać organizacje do pozyskiwania funduszy unijnych, nie 
powinny im tego odradzać. Ponadto z doświadczeń organizacji udzielającej pożyczek wynika, że 
jest bardzo słaby poziom, jeśli chodzi o zrozumienie zarządzania finansami, a jeden z respon-
dentów zauważa, że cały sektor organizacji jest pod tym względem kiepski. To jest znaczącym 
utrudnieniem w rozwijaniu tej formy wsparcia w środowisku organizacji pozarządowych. Zda-
niem badanych bowiem tylko te organizacje, które profesjonalnie zarządzają swoimi zasobami, 
są w stanie właściwie wykorzystać otrzymane wsparcie: 

Uważam, że osoba zarządzająca musi na pewne podstawowe zobowiązania odpowie-
dzieć: co to są za zobowiązania, czy one zostały już spłacone i jaką Państwo mają 
strukturę przychodów. Nie potrafię sobie wyobrazić, że ktoś, kto zarządza organizacją, 
nie potrafił powiedzieć, że 30% to są dotacje samorządowe, 30% to są sponsorzy  
prywatni, a 10% to jest 1%. 
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Stosunkowo niewiele jest organizacji udzielających wsparcia poprzez granty dla organizacji po-
zarządowych. A te organizacje, które udzielają grantów, przyznają, że popyt organizacji jest 
ogromny, często niewspółmierny do możliwości organizacji grantodawczej. Wsparcia finanso-
wego udzielają między innymi fundusze lokalne – ważne organizacje na mapie III sektora  
w Polsce, które od kilkunastu lat zajmują się zbieraniem i przyznawaniem środków finansowych 
w celu poprawy warunków życia konkretnych społeczności lokalnych. 

W ich działaniach ważne jest zaangażowanie miejscowego samorządu oraz indywidualnych dar-
czyńców. Dzięki środkom zgromadzonym w ten sposób fundusze lokalne finansują między in-
nymi niewielkie projekty organizacji pozarządowych. Jak zauważa jeden z respondentów: (…) 
największym problemem, na który odpowiada fundusz, który jest trochę spychany na margines, 
jest brak wsparcia małych inicjatyw lokalnych. Fundusze we współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce realizują program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności. Program ten wychodzi naprzeciw tym obawom, pozwala ludziom podjąć 
próbę, nabrać doświadczenia. Pozwala małym, niedoświadczonym organizacjom spróbować 
swoich sił w aplikowaniu o środki, zanim zaczną się zgłaszać do dużych, centralnych instytucji. 
Można zatem zauważyć, że działalność grantodawcza funduszy często ma wymiar aktywizujący, 
a dodatkowo też pozwala zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne w rozwijaniu każdej organi-
zacji. 

Pewną formą wsparcia finansowego są też partnerstwa organizacji infrastrukturalnej i małych 
podmiotów, które wspólnie realizują projekty. Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest  
to, że jak mówi nasz respondent: możemy ten wkład własny [finansowy] zagwarantować do 
projektu.  
Podsumowując, warto podkreślić, że wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych powin-
no się zwiększać. Do tego jednak niezbędne jest większe zaangażowanie samorządów.  
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolanta- 
riacie przedstawiciel jednego z funduszy lokalnych wyraził nadzieję, że samorządy będą miały 
podstawę prawną, aby wspierać organizacje także materialnie, finansowo. Wydaje się  
jednak, że równie ważna, obok podstaw prawnych, jest jeszcze świadomość i znajomość  
III sektora oraz jego roli w rozwoju lokalnym przez pracowników samorządów, a także ich  
gotowość do partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z kolei wydaje się  
konieczne rozwijanie alternatywnych metod finansowania działalności III sektora – w tym  
m.in. poprzez rozwój ekonomii społecznej. Choć ekonomizacja III sektora budzi wątpliwości, to 
jednak wydaje się, przynajmniej dla jego części, ważnym kierunkiem rozwoju. Należy jednak 
podkreślić, że dla rozwoju działalności gospodarczej w III sektorze konieczne są dalszy rozwój 
wiedzy finansowej i ekonomicznej, a także większa dostępność organizacji pozarządowych do 
usług finansowych39. 
 

5.2.6.  Zróżnicowanie regionalne oferowanego wsparcia 

W badaniu analizowano również zróżnicowanie regionalne usług oferowanych przez organiza- 
cje infrastrukturalne. Z danych ilościowych wynika, że organizacje infrastrukturalne nie wy- 
kazują zróżnicowania regionalnego pod względem rodzajów oraz hierarchii działań na rzecz 
organizacji pozarządowych. Niezależnie od regionu doradztwo lub konsultacje, działania in- 
formacyjne, szkolenia i wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi były 
 realizowane najczęściej. Jednakże badanie wykazało różnice regionalne ze względu na odsetek  
organizacji świadczących poszczególne usługi. Negatywnie wyróżniały się regiony centralny  
i wschodni, gdzie 4 na 11 analizowanych działań realizowało mniej niż 25% organizacji infra-
strukturalnych. 

 

                                                
39  J.J. Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność, Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, Warszawa 2008. 
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Tabela 12. Rodzaj świadczonych usług w podziale na regiony (n = 417) 
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N 417 104 69 79 58 49 60 

Doradztwo lub konsultacje dla  
organizacji pozarządowych  73% 62% 72% 77% 71% 84% 81% 

Szkolenia dla organizacji  
pozarządowych  70% 61% 77% 66% 81% 73% 70% 

Działania informacyjne dla  
organizacji pozarządowych  65% 46% 73% 77% 67% 65% 73% 

Wspieranie współpracy pomiędzy  
organizacjami pozarządowymi 54% 45% 62% 61% 57% 65% 38% 

Pomoc w zakładaniu organizacji  
pozarządowych lub grup  
nieformalnych  

40% 27% 48% 38% 47% 61% 31% 

Udostępnianie pomieszczeń  38% 32% 40% 26% 53% 41% 44% 

Użyczanie sprzętu organizacjom  
pozarządowym  32% 29% 30% 21% 34% 40% 42% 

Udzielanie wsparcia finansowego  
organizacjom pozarządowym  28% 16% 28% 37% 32% 28% 32% 

Rzecznictwo, reprezentacja interesów 
organizacji pozarządowych, promowanie 
polityki lub rozwiązań prawnych  
korzystnych dla organizacji  
pozarządowych 

26% 17% 35% 15% 36% 30% 36% 

Prowadzenie badań, analiz na temat 
organizacji pozarządowych  23% 17% 29% 14% 28% 31% 29% 

Wsparcie organizacji pozarządowych  
w prowadzeniu działalności  
zarobkowej/prowadzeniu  
przedsiębiorstw społecznych  

17% 16% 13% 17% 36% 9% 12% 

Tym kolorem zaznaczone są działania, które 
realizuje mniej niż 1/4 organizacji 

Tym kolorem 
zaznaczone  
są działania, 

które realizuje 
mniej niż  

2/4 organizacji 

Tym kolorem 
zaznaczone  
są działania, 

które realizuje 
mniej niż  

3/4 organizacji 

Tym kolorem 
zaznaczone  
są działania, 

które realizuje 
ponad  

3/4 organizacji 
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5.2.7.  Zmiany w zakresie świadczonych usług 

Na podstawie analizy wywiadów z przedstawicielami organizacji infrastrukturalnych można 
stwierdzić, że dominującym rodzajem wsparcia, z którego w ostatnich pięciu latach mogły ko-
rzystać organizacje pozarządowe, były szkolenia. Głównie dotyczące tematyki związanej z pozy-
skiwaniem środków unijnych (aplikowanie o fundusze unijne, pisanie wniosków, realizacja  
i rozliczanie projektów itp.). Przedstawiciele organizacji zauważają jednak, że ten rodzaj wspar-
cia powoli traci znaczenie na rynku usług dla III sektora, ponieważ szkolenia się już przejadły.  

Fakt ten nie przesądza o tym, że organizacje pozarządowe zostały wyposażone w dostateczną 
wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Badani przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, pomimo udziału w kilku szkoleniach z podobnej tematyki, są zdania, 
że nie wszystkie umiejętności mogą zdobyć na szkoleniach. W związku z tym coraz większym 
powodzeniem cieszy się doradztwo. To jest najważniejsza zmiana w zakresie świadczonych 
usług, na jaką wskazują przedstawiciele organizacji infrastrukturalnych.  

Ważną zmianą jest też dostrzeżenie konieczności wspierania organizacji w sposób długofalowy, 
zróżnicowany i zindywidualizowany. Kilku przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych było zda-
nia, że nawet najbardziej zaawansowane szkolenia czy specjalistyczne doradztwo nie zastąpią 
takich form wsparcia, jak coaching czy tutoring (są to sformułowania używane wymiennie). Po-
trzebne są takie rozwiązania, które pozwolą objąć opieką daną organizację w dłuższej perspekty-
wie, a także poznać jej problemy, potrzeby i oczekiwania w kontekście jej środowiska lokalnego. 
Niektóre z badanych organizacji już próbowały oferować podobne usługi w swoich projektach, 
jednak ograniczeniem jest to, że wsparciem obejmuje się wówczas dużo mniejszą liczbę benefi-
cjentów. W związku z tym przedstawicielka jednej z organizacji wyraziła wątpliwość tego rodzaju: 
(…) marzy nam się taki projekt, ale czy on nie będzie miał zbyt małych wskaźników? 

Kolejna zmiana dotyczyć będzie potrzeb w zakresie tematyki szkoleń. Jako forma wsparcia nigdy 
nie przestaną być one potrzebne, zmieni się jedynie ich proporcja do innych form wsparcia,  
a także poziom specjalizacji. A zatem organizacje, które do tej pory mogły otrzymać wiedzę  
w zakresie podstawowym o realizacji projektów, będą potrzebować wiedzy i umiejętności na bar-
dziej zaawansowanym poziomie, z dużą dozą praktycznych rozwiązań. Przedstawiciele organizacji 
infrastrukturalnych zauważają bowiem, że organizacje w dużej mierze są już na innym etapie 
rozwoju i potrzebują innego wsparcia. Zdaniem przedstawicielki jednej z wielkopolskich organiza-
cji: (…) organizacje się profesjonalizują coraz bardziej i też bardziej dbają o swoje działania, toteż 
myślę, że będziemy chcieli dostosować ofertę właśnie do tych coraz węższych potrzeb. 

Organizacje infrastrukturalne w coraz większym stopniu uświadamiają sobie również, że działa-
nia kierowane być powinny do szerokiego zespołu członków i pracowników organizacji.  

Dobrą praktykę stosuje jedna z wielkopolskich organizacji infrastrukturalnych, ponieważ pomaga 
organizacjom w planowaniu strategicznym. Zwykle ma to formę warsztatów dla zespołu danej 
organizacji (co jest określane jako planowanie partycypacyjne) i łączy się z superwizją działań 
wynikających z planowania. Innym przykładem jest organizacja z województwa mazowieckiego, 
która współpracując z organizacjami pozarządowymi, zwraca szczególną uwagę, aby w spotka-
niach brało udział jak najwięcej członków danego stowarzyszenia, a także mieszkańców lokalnej 
społeczności, ponieważ to pozwala przypominać o wspólnych wartościach, stopniowo włączać  
w działalność coraz więcej osób i czynić je odpowiedzialnymi za daną organizację. 

Oddzielną kwestią, w niewielkim stopniu poruszaną w trakcie wywiadów, a dyskutowaną  
w trakcie panelu ekspertów, jest rozwijanie umiejętności zarządzania zdobytą wiedzą w organi-
zacjach pozarządowych. Organizacje pozarządowe z jednej strony nie wiedzą, jakiego wsparcia 
potrzebują (oczywiście poza finansowym), a z drugiej – jak wykorzystać nową wiedzę i umiejęt-
ności. Organizacje nie budują też planów rozwoju zawodowego pracowników, w efekcie czego 
prowadzona polityka szkoleniowa jest zazwyczaj reaktywna. Pasywny sposób wykorzystania 
dostępnych szkoleń i doradztwa wzmacnia jego relatywna dostępność i brak odpłatności. Można 
w związku z tym przypuszczać, że duża część aktywności organizacji infrastrukturalnych przyno-
si efekty słabsze od oczekiwanych.  
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5.2.8.  Efekty prowadzonych działań 

Badani przedstawiciele organizacji infrastrukturalnych, zapytani o rezultaty prowadzonych przez 
nich działań, najczęściej deklarowali, że w efekcie prowadzonych działań nastąpił wzrost aktyw-
ności społeczności lokalnej, poprawiła się wiedza na temat III sektora, a wspierane organiza- 
cje mogły zrealizować nowe projekty. Nieznacznie rzadziej w efekcie działań organizacji infra-
strukturalnych następowała poprawa jakości funkcjonowania NGO (lepsze planowanie, wzrost  
kompetencji pracowników). Najrzadziej natomiast w następstwie działań organizacji infrastruk-
turalnych NGO tworzyły sieci lub federacje, poszerzał się zakres działalności wspieranych NGO 
czy też powstawały nowe organizacje pozarządowe.  

Rezultaty prowadzonych działań były zróżnicowane ze względu na formę prawną organizacji 
infrastrukturalnej, chociaż niezależnie od typu organizacji zazwyczaj te same rezultaty działań 
wymieniano najczęściej. 

Tabela 13. Rezultaty działań prowadzonych na rzecz organizacji pozarządowych a forma 
prawna organizacji infrastrukturalnej 
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N 417 87 233 46 16 35 

Mieszkańcy (społeczność lokalna) bardziej aktywnie 
działają w sprawach lokalnych 59% 41% 66% 49% 54% 72% 

Poprawiła się wiedza ludzi na temat III sektora  
(organizacji pozarządowych) 57% 56% 58% 56% 87% 47% 

Organizacja(-e), którą(-e) wspieramy, zrealizowały  
nowe przedsięwzięcia, projekty 56% 55% 57% 61% 76% 40% 

Organizacja(-e), którą(-e) wspieramy, lepiej  
planuje(ą) swoje działania 55% 58% 55% 55% 77% 42% 

Poprawiły się kompetencje pracowników wspieranych 
organizacji 52% 51% 52% 54% 65% 46% 

Poprawiły się stosunki między organizacjami  
pozarządowymi, które wspieramy 47% 34% 54% 29% 72% 50% 

Organizacja(-e), którą(-e) wspieramy, dzięki naszej 
pomocy poradziła(-y) sobie z problemami prawnymi, 
formalnymi itp. 

43% 42% 44% 50% 50% 23% 

Organizacje, które wspieramy, poprawiły swoją  
sytuację materialną 42% 43% 43% 42% 41% 33% 

Poprawiły się stosunki między organizacjami  
pozarządowymi, które wspieramy, a administracją 
publiczną 

40% 34% 45% 35% 47% 27% 

Organizacja(-e), którą(-e) wspieramy, rozszerzyła(-y) 
zakres swoich działań (np. wprowadziły nowe usługi) 39% 38% 37% 55% 49% 32% 

Powstała(-y) nowa(-e) organizacja(-e)  
pozarządowa(-e) 39% 42% 40% 33% 48% 30% 

Organizacja(-e), które wspieramy, nawiązały trwałą 
współpracę (utworzyły sieć lub federację) 32% 34% 32% 28% 62% 18% 

Trzy najrzadziej deklarowane rezultaty wspierania NGO Trzy najczęściej deklarowane 
rezultaty wspierania NGO 
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5.3.  Znajomość potrzeb organizacji pozarządowych  
oraz sposoby ich diagnozowania  

Skuteczność działań organizacji infrastrukturalnych zależy oczywiście od ich wiedzy o odbiorcach 
usług. W ramach badania analizowano, jaką wiedzę o potrzebach organizacji pozarządowych 
mają organizacje infrastrukturalne, a także w jaki sposób je diagnozują.  

Jak wynika z badania ankietowego, według przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych, orga-
nizacje pozarządowe zasadniczo nie mają problemów. Natrafiają przede wszystkim na trudności 
natury finansowej. Za podstawowy problem uznało go 58% badanych respondentów, w tym 
32% było o tym zdecydowanie przekonanych. Był to jedyny obszar, w którym uzyskano bez-
względną przewagę negatywnych odpowiedzi40. Respondenci proszeni byli o udzielenie od- 
powiedzi na skali od 1 (taki problem nie istnieje) do 5 (bardzo poważny problem). Zatem odpo-
wiedzi powyżej 3 mogły wskazywać na występowanie problemu, a odpowiedzi poniżej 3 – na 
brak problemu. 
 
Wykres 20. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mówią nam o różnych problemach, 
z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy. Proszę powiedzieć, które z tych problemów 
napotykają organizacje pozarządowe, z jakimi Państwo współpracujecie? (N = 417) 

 
                                                
40  Jak wspomniano, odsetek respondentów uznających ten obszar za problemowy (organizacja napotyka 

trudności) wyniósł 58%. Odmienną opinię wyraziło natomiast 25% badanych. 
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Kwestie związane z niewystarczającą liczbą pracowników, tylko nieznacznie bardziej dolegliwe 
od trudności w spełnianiu wymagań formalnych w konkursach o dotacje, oceniane były blisko 
poziomu neutralnego. Stosunkowo często za problematyczne uznawano również: konieczność 
dostosowywania do działań, do których jest przyznawane dofinansowanie, co niekiedy skutkuje 
odchodzeniem od pierwotnej misji organizacji, niewystarczający poziom współpracy z jednost-
kami sektora publicznego, trudności w wyznaczaniu i osiąganiu długofalowych celów oraz niską 
znajomość prawa. 

Z kolei stwierdzano niewielką skalę problemów w takich obszarach, jak komunikacja i współpra-
ca z innymi organizacjami, identyfikacja potrzeb społeczności lokalnych czy poziom profesjonali-
zacji działania. Odpowiedzi te wskazują, że przedstawiciele organizacji infrastrukturalnych mają 
dosyć pozytywny wizerunek kompetencji III sektora.  
 
Tabela 14. Problemy organizacji pozarządowych według przedstawicieli organizacji infra-
strukturalnych* 
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N 417 104 69 79 58 49 60 

Niewystarczające środki finansowe, brak  
płynności finansowej 3,5 3,2 3,9 3,7 3,4 4 3,1 

Trudność w spełnieniu wymagań formalnych  
w konkursach o dotacje 3 2,9 3,2 3,1 3,2 2,9 2,6 

Niedostateczna liczba pracowników 3 2,8 3,4 3,1 2,9 3,4 2,5 

Konieczność dopasowania się do tych działań, 
na które jest przeznaczone dofinansowanie, 
odchodzenie od własnej misji 

2,9 2,7 3 2,9 3 3 2,7 

Niska znajomość przepisów prawa 2,8 2,7 3,1 2,8 2,7 3 2,4 

Trudność w wyznaczeniu i osiąganiu  
długofalowych celów 2,8 2,8 3,1 2,8 2,8 3,2 2,3 

Niewystarczająca współpraca z jednostkami  
z sektora publicznego 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,2 

Niedostatki wiedzy lub umiejętności członków 
bądź pracowników 2,7 2,6 2,8 2,7 2,8 2,9 2,5 

Konflikty interesów w środowisku lokalnym  
lub branżowym/problem układów politycznych 2,6 2,9 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 

Oparcie działania organizacji na jednej  
osobie – liderze 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,3 

Niewystarczająca współpraca z innymi  
organizacjami pozarządowymi 2,6 2,7 2,8 2,7 2,5 2,7 2,2 

Nieprofesjonalne, akcyjne działania 2,5 2,5 2,7 2,6 2,5 2,5 2,2 

Trudność w identyfikacji (diagnozowaniu)  
problemów lokalnych, na które może  
odpowiedzieć organizacja 

2,5 2,7 2,4 2,6 2,7 2,4 2,2 

Trudności w zarządzaniu organizacją 2,5 2,5 2,7 2,4 2,6 2,7 2,1 

Problemy z komunikacją, współpracą  
w zespole organizacji 2,3 2,6 2,1 2,2 2,5 2,3 1,9 

*Kolorem niebieskim zaznaczono obszary, w których wartość średniej wyniosła 3 lub więcej. Kolorem żółtym – obszary, 
w których wielkość średniej wyniosła 2,5 lub mniej pkt. Skala 5-stopniowa: 1 – taki problem nie istnieje, 5 – bardzo 
poważny problem.  
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Opinie o problemach NGO są zróżnicowane regionalnie. Szczególnie niekorzystnie (na tle innych 
regionów) wyglądają regiony południowy i południowo-zachodni. W pierwszym z wymienionych 
aż 6 obszarów uzyskało wartość średniej 3 lub więcej, w drugim – oceniono tak 5 obszarów. 
Natomiast bardzo pozytywnie oceniali sytuację NGO przedstawiciele regionu północnego – war-
tość średniej w 12 ocenianych obszarach wyniosła nie więcej niż 2,5 pkt.  

 
Tabela 15. Problemy utrudniające działania na rzecz organizacji pozarządowych, lokalizacja 
organizacji infrastrukturalnej* 
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N 417 104 69 79 58 49 60 

Niewystarczające środki finansowe, brak  
płynności finansowej 59% 51% 69% 63% 60% 69% 47% 

Biurokratyzacja działań, usztywnianie struktury 
organizacji, zatracanie ducha spontanicznej 
inicjatywy 

50% 42% 59% 59% 46% 59% 41% 

Konieczność dopasowania się do tych działań, 
na które jest przeznaczone dofinansowanie, 
odchodzenie od własnej misji 

40% 40% 44% 41% 45% 46% 29% 

Trudność w spełnieniu wymagań formalnych  
w konkursach o dotacje 38% 39% 40% 39% 34% 35% 34% 

Niedostateczna liczba pracowników 36% 30% 53% 37% 31% 43% 25% 

Niewystarczająca współpraca z jednostkami  
z sektora publicznego 33% 37% 33% 33% 30% 41% 17% 

Niewystarczająca współpraca z innymi  
organizacjami infrastrukturalnymi 27% 25% 24% 27% 29% 34% 24% 

Konflikty interesów w środowisku lokalnym  
lub branżowym/problem układów politycznych 26% 29% 27% 22% 30% 34% 9% 

Konkurencja ze strony innych instytucji 23% 29% 24% 26% 19% 22% 12% 

Niewystarczające zainteresowanie organizacji 
pozarządowych ofertą Państwa organizacji 23% 24% 18% 27% 21% 32% 14% 

Oparcie działania organizacji na jednej  
osobie – liderze 23% 23% 22% 24% 34% 26% 10% 

Niedostatki wiedzy lub umiejętności  
u pracowników 20% 26% 17% 12% 20% 26% 17% 

Trudności w zarządzaniu organizacją 19% 27% 18% 15% 18% 21% 12% 

Problemy z komunikacją, współpracą  
w zespole organizacji 17% 24% 15% 11% 20% 17% 8% 

Obszary uznane za problemowe  
przez nie więcej niż 1/4 organizacji 

Obszary uznane  
za problemowe przez 

nie więcej niż  
2/4 organizacji 

Obszary uznane  
za problemowe przez 

nie więcej niż  
3/4 organizacji 

*W tabeli przedstawiono sumę odsetka odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „tak”.  
 Badani mogli udzielić więcej niż jedną odpowiedź, dlatego odpowiedzi nie sumują się do 100. 
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Niezależnie od regionów najpoważniejszą trudnością są problemy natury finansowej. Jednakże  
o ile w regionie centralnym zgłaszała je nieco ponad połowa organizacji, a w północnym – mniej 
niż połowa, to w południowym i południowo-zachodnim ich występowanie deklarowało ponad 
2/3 ankietowanych. Podobne różnice można było zaobserwować pod względem występowania 
trudności natury biurokratycznej. W regionach centralnym, północno-zachodnim oraz północ-
nym wskazywała na nie poniżej połowa badanych, podczas gdy w południowym, południowo- 
-zachodnim oraz wschodnim ponad połowa. Odnotowane różnice były w tym przypadku istotne 
statystycznie.  

W analizie zróżnicowania regionalnego występowania problemów utrudniających działania na 
rzecz organizacji pozarządowych zwraca także uwagę fakt relatywnie korzystnej sytuacji orga- 
nizacji z regionu północnego. Żaden z przedstawionych obszarów problemowych nie został 
wskazany przez więcej niż połowę badanych, a aż 10 obszarów było udziałem nie więcej niż  
1/4 organizacji z tego regionu. Z kolei in minus wyróżniały się regiony południowy i południowo-
zachodni. W pierwszym z wymienionych trzy obszary problemowe uzyskały odsetek wskazań 
przekraczający 50%, w drugim natomiast – tylko trzy typy trudności występowały w mniej niż 
1/4 organizacji infrastrukturalnych.  

Badanie miało też wskazać, na jakich przesłankach instytucje infrastrukturalne opierają ofertę 
kierowaną do organizacji pozarządowych. By jednak móc odnieść się do działań prowadzo- 
nych przez organizacje w celu zbadania potrzeb i sprawdzić, czy faktycznie te potrzeby badają, 
niezbędne jest określenie, jak definiowane są potrzeby organizacji pozarządowych, oraz ich 
badanie.  

Jako potrzebę można określić różnicę między stanem obecnym a pożądanym. Można powie-
dzieć, że potrzeba to pewien deficyt, który zwykle motywuje organizację, która go odczuwa 
lub widzi, do poszukiwania źródeł jego zaspokojenia. Nie zawsze jednak potrzeba jest  
uświadomiona, na co zwracali uwagę także respondenci badania. Niekiedy przedstawiciele 
organizacji nie wiedzą dokładnie, czego jej brakuje, by np. działać skutecznie i efektywnie. 
Trudności z autodiagnozą w organizacjach pozarządowych mogą wynikać z braku wiedzy, jak 
powinno być, lub ze zbyt optymistycznej samooceny (skoro działamy, to znaczy, że działamy 
dobrze).  

Pomoc przy identyfikacji tych deficytów mogłaby należeć do zadań organizacji infrastruktural-
nych, gdyby posiadały one wiedzę i umiejętności, a także (co pokazuje badanie) odpowiednie 
zasoby do przeprowadzenia analizy potrzeb. Wyniki takich badań, w połączeniu z wiedzą, którą 
posiadają organizacje wspierające, dawałaby im możliwość dobrania odpowiedniej oferty dla 
organizacji z danego regionu czy konkretnej branży. 

Za badanie potrzeb uznano działanie mające na celu poznanie obszarów deficytów organizacji, 
którym potencjalnie można udzielić wsparcia (np. z konkretnego terenu). Niezbędnym elemen-
tem badania potrzeb, drugim etapem po zebraniu danych, jest ich analiza. Samo zebranie da-
nych przez organizację nie powinno być traktowane jako badanie potrzeb. Wnioski na temat 
potrzeb można wysnuć dopiero po przeanalizowaniu zebranego materiału, skorelowaniu po-
szczególnych odpowiedzi, odniesieniu ich do kontekstu i sytuacji w regionie. Zadanie pytania: 
Jakie są Państwa potrzeby? nie można traktować jako wyczerpującego temat. Często daje ono 
odpowiedź, która de facto nie dotyczy rzeczywistych potrzeb, ale zapotrzebowania chwili (np. 
konieczności wypełnienia wniosku w związku z ogłoszonym konkursem) lub jest niepełna ze 
względu na potrzeby nieuświadamiane. Także z tego powodu zebranie danych na temat kondy-
cji, rozumianej jako stan organizacji i jej zasobów, bez odniesienia np. do planów organizacji, 
wiedzy o jej problemach, do opinii klientów, perspektyw sytuacji gospodarczej itp., może być 
działaniem nieprzynoszącym spodziewanych rezultatów. 

Z wywiadów indywidualnych wynika, że instytucje infrastrukturalne rzadko prowadzą badanie 
potrzeb rozumiane w powyższy sposób. Kierując ofertę do organizacji pozarządowych, instytu-
cje infrastrukturalne czerpią wiedzę (lub wyobrażenie) na temat ich potrzeb z następujących 
źródeł: 
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1. Z doświadczenia i codziennej pracy  

W tym przypadku można powiedzieć, że organizacje infrastrukturalne nie prowadzą badania 
potrzeb jako takiego. Ich przedstawiciele przyznają, że współpracują z konkretnymi organiza-
cjami i w wyniku tej współpracy mają na ich temat dużą wiedzę i znają ich potrzeby. Pokazuje 
to jednak, że grupa instytucji współpracujących czy korzystających z organizacji infrastruktural-
nych w wielu przypadkach jest zamknięta i kręgi odbiorców nie są poszerzane. Eksperci, z któ-
rymi przeprowadzono wywiady, a także respondenci z niektórych województw reprezentujący 
instytucje infrastrukturalne, podkreślają, że problemem jest pewnego rodzaju endogeniczność 
grup: wspierających i wspieranych. Instytucje bazują na stałych „klientach”, ponieważ to jest 
dla nich łatwiejsze do przewidzenia i, w konsekwencji, do realizacji. 

Wśród działań, które mają znamiona badania potrzeb, warto przytoczyć praktykę jednego  
z Banków Żywności, który prowadzi ewidencję organizacji, zwracających się o pomoc żywno-
ściową. Są one zobowiązane do wypełnienia tzw. karty odbiorcy. W niej muszą wskazać nie 
tylko potencjał, jakim dysponuje organizacja, lecz także oczekiwania wobec Banku Żywności,  
a także opisać swoje plany na przyszłość. Te informacje są zbierane cyklicznie – w każdym roku 
kalendarzowym. Przedstawiciel banku deklaruje, że dzięki temu banki mają wiedzę, czy i w jaki 
sposób zmienia się na przestrzeni lat zapotrzebowanie na pomoc banku oraz poszczególne jej 
rodzaje, o ile z daną organizacją bank współpracuje dłużej. 

 

2. Z dostępnych badań dotyczących III sektora  

Jako inne źródło, z którego instytucje infrastrukturalne czerpią informacje o potrzebach organi-
zacji pozarządowych, podawano dane zbierane w wyniku badania „Barometr Współpracy”, za-
projektowanego i zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej przy współpracy 
Stowarzyszenia Klon/Jawor. Zdaniem przedstawiciela organizacji z województwa lubuskiego 
wyniki tych badań ukazują nie tylko wzajemne relacje między samorządem i III sektorem, lecz 
także właśnie potrzeby sektora, na które – być może – samorząd lub organizacje infrastruktu-
ralne mogą odpowiedzieć.  

Podczas badania powoływano się wielokrotnie na wcześniejsze badania prowadzone w III sek-
torze, głównie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. A niektórzy rozmówcy przyznawali, że to jest 
podstawa, na której opierają decyzje dotyczące podejmowanych działań. Opinie te dowodzą 
wagi prowadzonych w sposób systematyczny badań kondycji III sektora i podkreślają znaczenie 
tego typu wiedzy dla jego rozwoju. 

 

3. Przy okazji innych działań, np. w ramach projektów  

Organizacje infrastrukturalne niekiedy badają potrzeby organizacji w związku z projektem, który 
jest aktualnie realizowany. Tego rodzaju badania odbywały się na przykład: 

• W związku z tworzeniem strategii rozwoju gminy przez jedną z Lokalnych Grup 
Działania (np. w województwie kujawsko-pomorskim).  

• W województwie wielkopolskim, przy okazji realizacji projektu: To są informacje, 
które na różnego rodzaju ankietach, którymi badamy potrzeby przy okazji spotkań  
i szkoleń, ale też z wiedzy naszych doradców i trenerów, po prostu z tych usług, 
które oni świadczą, to dowiadują się dużo na temat potrzeb tych organizacji.  

• W województwie kujawsko-pomorskim narzędziem, które służy zbieraniu informacji 
o potrzebach organizacji, jest sondaż zamieszczony na internetowym serwisie re-
gionalnym dla organizacji pozarządowych. Przedstawiciel organizacji przyznał jed-
nak, że narzędzie to nie może być bardzo wiarygodne, ponieważ nie jest wykluczo-
ne, iż sondaż będzie wypełniony także przez osoby spoza województwa i dane te 
będą mało obiektywne.  
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4. Z badania celowego, najczęściej ankietowego 

Niektóre (choć zdecydowanie nieliczne) badane instytucje infrastrukturalne prowadziły także 
działania, które można określić badaniem potrzeb. Oto przykłady zidentyfikowane podczas wy-
wiadów: 

• W organizacji infrastrukturalnej (w województwie podlaskim) na przełomie września 
i listopada 2009 roku przeprowadzono badanie ponad 100 organizacji pozarządo-
wych, w którym poruszano między innymi temat potrzeb. Wcześniej – na mniejszą 
skalę – pytania dotyczące potrzeb, a właściwie zapotrzebowania na konkretne rze-
czy umieszczono w ankietach ewaluacyjnych, podsumowujących działania w projek-
cie (np. szkolenie, doradztwo). Zwykle pytania te były bezpośrednie: jakie Państwo 
mają potrzeby? Realizatorzy tych badań byli przy tym świadomi, że w ten sposób 
zbierano w większym stopniu informacje od poszczególnych osób – uczestników 
szkoleń, a nie potrzeby organizacji.  

• Każdego roku organizacja w województwie zachodniopomorskim przesyła ankietę 
do organizacji pozarządowych, która zawiera pytania o aktualność danych teleadre-
sowych, ale także o inne kwestie ważne, dotyczące organizacji pozarządowych.  
W 2009 roku około trzystu organizacji odpowiedziało na tę ankietę. To narzędzie 
służyło zweryfikowaniu pewnych założeń organizacji, np.: czy organizacjom byłby 
potrzebny inkubator, czy organizacje są zainteresowane podjęciem współpracy mię-
dzynarodowej, ilu podmiotom zależałoby na utworzeniu instytucji poręczeniowej lub 
pożyczkowej. 

• W województwie lubuskim organizacja infrastrukturalna zleciła w 2007 roku ze-
wnętrznej firmie badanie dotyczące III sektora w regionie i część badania dotyczyła 
potrzeb: Badanie pokazało, że w lubuskim działa 1700 organizacji. Pokazało ich 
problemy. Pokazało ich współpracę i z biznesem, i z samorządami. To wyszło może, 
nie powiem, że źle, ale nie za dobrze, dlatego że jednak… tak jak wspomnieliśmy, 
cały czas o tych problemach finansowych, płynności, fluktuacji. 

• W województwie dolnośląskim przeprowadzono badanie ankietowe organizacji le-
gnickich, dotyczące ich działań w tym mieście i potrzeb. Dzięki badaniu określano 
potrzeby kierowane do innych organizacji pozarządowych oraz te do Urzędu Miasta. 
Warto podkreślić, że to działanie jest kolejnym krokiem do przybliżenia i uszczegó-
łowienia potrzeb organizacji w tym województwie, bowiem w poprzednich latach 
prowadzono rozmowy z liderami organizacji pozarządowych i na tej podstawie wy-
ciągano wnioski o potrzebach sektora. W Legnicy także powołano w 2005 roku Ra-
dę Konsultacyjną do spraw Organizacji Pozarządowych, w której są obecni, poza 
przedstawicielami samorządu, także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jej 
zadaniem jest konsultowanie, omawianie zgłaszanych projektów oraz działania. 
Zdaniem przedstawiciela organizacji Rada i wspólna praca sektorów daje możliwość 
nie tylko poznania potrzeb, lecz także omówienia sposobów odpowiadania na nie. 

• Niejednokrotnie inicjatorem takiego celowego badania są samorządy, które chcąc 
rzetelnie przygotować program współpracy z organizacjami pozarządowymi, naj-
pierw starają się zbadać ich potrzeby np. w 2009 roku jedna z publicznych instytucji 
infrastrukturalnych zachęcała do wypełnienia ankiety badającej potrzeby organizacji 
pozarządowych na Dolnym Śląsku. Wyniki badania miały być uwzględnione przy 
tworzeniu oferty dla III sektora oraz przy planowaniu współpracy samorządu z or-
ganizacjami na kolejne lata. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że to właśnie samorządy 
zwykle dysponują odpowiednim budżetem, by takie badania zrealizować. Warto 
przy tym zaznaczyć, że taka inicjatywa samorządu świadczyć może o zrozumieniu, 
świadomości znaczenia III sektora. I w związku z tym powinna być rozpowszech-
niana jako dobra praktyka, a zarazem odpowiedź na potrzebę wielu organizacji  
infrastrukturalnych, którą jeden z badanych określił następująco: 
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Żeby samorządy we współpracy z organizacjami nie robiły tego z sufitu. Żeby 
miały ten nawyk badania tego, co się dzieje, a dopiero na bazie tej wiedzy kre-
owały jakąś współpracę, rozwój. Bo z tym bywa bardzo źle. Bardzo źle. 

Wyniki badania ilościowego potwierdzają powyższe wnioski. Z jednej strony respondenci mówili, 
że wiedza na temat potrzeb NGO jest efektem doświadczenia oraz rozmów z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych (odpowiednio 79% i 72%), co teoretycznie powinno zapewniać wy-
soki poziom dopasowania do potrzeb beneficjentów. Jednakże z drugiej – warto zwrócić uwagę, 
że informacje są najczęściej pozyskiwane od organizacji będących klientami instytucji infrastruk-
turalnych. W efekcie oferta może opierać się jedynie na potrzebach bardziej prężnych NGO – 
nie tylko świadomych istnienia organizacji infrastrukturalnych, lecz także korzystających z ich 
pomocy. Taka selektywność niesie zagrożenie pomijania przez organizacje infrastrukturalne 
niektórych (być może istotnych) zjawisk zachodzących w grupie potencjalnych beneficjentów 
wsparcia. Jednocześnie może prowadzić do dwutorowego rozwoju organizacji pozarządowych, 
szybszego rozwoju NGO już korzystającego ze wsparcia podmiotów infrastrukturalnych (i mają-
cych wpływ na kreowanie oferty wsparcia) i wolniejszego rozwoju NGO, które nie mają żadnych 
doświadczeń we współpracy z podmiotami świadczącymi pomoc na rzecz III sektora. Ponadto 
brak oparcia swojego działania na systematycznie prowadzonych badaniach prowadzić może do 
bazowania na intuicjach i obiegowych opiniach lub przypadkowych rozmowach i zgłaszanych 
propozycjach, które nie zawsze muszą być trafne i rzetelne.  

Warto zauważyć, że zaledwie 32% respondentów zadeklarowało, iż informacje na temat orga- 
nizacji pozarządowych czerpie z badań prowadzonych przez inne podmioty41. Ale prawie tyle 
samo (30%) deklaruje, że samodzielnie prowadzi badanie potrzeb wśród organizacji pozarzą-
dowych. 
 
Wykres 21. Źródła wiedzy o potrzebach organizacji pozarządowych (N = 417) 
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Kolejnym problemem jest możliwość ulepszania wsparcia adresowanego do NGO na podstawie 
analizy dotychczasowych doświadczeń. Zaledwie nieco ponad 1/3 respondentów zadeklarowała 
prowadzenie oceny (ewaluacji) własnych działań. Wartość wskaźnika była niezależna od typu 
                                                
41  Co prawda 30% organizacji deklaruje, że prowadzi własne badania, jednak można domniemywać, że  

w dużej mierze są to badania prowadzone w ramach np. ewaluacji projektów szkoleniowych, a zatem 
ograniczają się do znanej respondentowi zbiorowości NGO.  
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organizacji42. Miała na nią natomiast wpływ wielkość wsparcia kierowanego do organizacji poza-
rządowych. Im więcej dany podmiot przeznaczał środków finansowych na działania pomocowe, 
tym częściej mieliśmy do czynienia z realizacją projektów ewaluacyjnych. W grupie organizacji 
infrastrukturalnych, które na wsparcie NGO w 2009 roku przeznaczyły nie więcej niż 20 tys. zł, 
odsetek prowadzących ocenę działań wyniósł 23%, podczas gdy wśród podmiotów, które zasili-
ły NGO kwotą w przedziale od 20 tys. do 60 tys. zł, ewaluację prowadziło 31%. Tam, gdzie 
wsparcie przekroczyło kwotę 60 tys. zł, ocenę działań prowadziło niemal 2/3 organizacji infra-
strukturalnych.  

 
Efekty prowadzonych badań dotyczących potrzeb organizacji 

Nie można jednoznacznie określić, czy w wyniku prowadzonych badań poznawane są faktyczne 
potrzeby, czy też określany jest w większym stopniu np. jedynie stan zasobów (ludzkich, mate-
rialnych) organizacji. Trudno określić też, jak bardzo organizacje infrastrukturalne wykorzystują 
zebrane informacje. Rozmówcy, którzy przytaczali przykłady realizowanych badań czy pytania  
o potrzeby zadawane w regularnych ankietach ewaluacyjnych (na przykład po szkoleniach), 
przyznawali, że starają się uwzględniać zgłaszane uwagi. Niektóre organizacje podejmują dzia-
łania w pewnym sensie dwutorowo – reaktywnie i proaktywnie, czyli odpowiadając na potrzeby, 
ale też podejmując takie działania, w wyniku których są uświadamiane nowe potrzeby w organi-
zacjach:  

My dostosowujemy nasze działania do tego, co identyfikujemy i też na te uświadamiane 
potrzeby odpowiadamy. Staramy się, jak najszerzej odpowiadać i na te, które my wi-
dzimy, że są potrzebne, a organizacje jeszcze tego póki co nie widzą, czy też nie mają 
takiej świadomości. Więc my przygotowujemy ofertę. Wtedy też w odpowiedni sposób 
musimy dobrać sposób dotarcia. Chcemy im pokazać, że na przykład ważne jest plano-
wanie strategiczne, chociażby (…).  

Powyższe działanie może być uznane za dobrą praktykę. Jest ono perspektywicznym „wycho-
dzeniem do klienta”, jakim są organizacje pozarządowe. Na tym przykładzie widać również,  
że organizacje infrastrukturalne mają zwykle większą wiedzę na temat perspektyw i wyzwań, 
którym organizacje pozarządowe będą musiały sprostać. 

Ci rozmówcy, którzy nie prowadzili badań, ale przygotowywali ofertę, bazując w dużej mierze na 
własnym doświadczeniu i obserwacji, zwykle twierdzili, że trafiają w zapotrzebowanie. Na po-
parcie słuszności dobrze „zbadanych” potrzeb mówili, że skoro są chętni np. na prowadzone 
przez nich szkolenia, to znaczy, że trafiają one w potrzeby. Wydaje się jednak, że takie działanie 
jest raczej działaniem w krótkiej perspektywie, gdyż w znaczącej mierze odpowiada się w ten 
sposób na tzw. potrzebę chwili, zapotrzebowanie wygenerowane przez sytuację zewnętrzną 
(np. szkolenie dotyczące kosztów kwalifikowanych w PO KL). Nie oznacza to, że organizacje 
infrastrukturalne takiej pomocy nie powinny udzielać. Jednak ważne jest też podejmowanie 
takich działań, które pozwolą wesprzeć organizację w dłuższej perspektywie, dostarczyć jej 
wiedzę i umiejętności, nie tylko by zdobyła pieniądze na kolejne pół roku, ale by mogła stać się 
np. kompetentnym partnerem dla samorządu. I to wymaga namysłu, zaangażowania oraz dzia-
łań badawczych nieco bardziej pogłębionych niż bieżąca obserwacja.  
 
Problemy i wyzwania 

Należy zwrócić uwagę na brak wyraźnego podziału między badaniem potrzeb, określonym we 
wstępie, a badaniem potencjału organizacji pozarządowych. Przedstawiciele organizacji infra-
strukturalnych odpowiadając na pytanie dotyczące badania potrzeb, wymieniają je niekiedy 
zamiennie. Nieczęsto pojawiało się w badaniu określenie „analiza potrzeb”. Mowa jest raczej  
o zbieraniu danych, zapisywaniu zgłaszanych próśb, niż o tym, że podejmuje się systematyczną 
refleksję nad tym, co zostało zebrane poprzez narzędzia badawcze. 

                                                
42  Fundacje (37%), stowarzyszenia (34%), instytucje publiczne (33%). 
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Niektóre organizacje podając informację o badanych potrzebach, de facto mówiły o zbieraniu 
danych o sytuacji, kondycji organizacji pozarządowych. Dane te niejednokrotnie zbierane są  
w sposób systematyczny. Ponieważ trudno określić, jaka jest metodologia diagnozy potrzeb oraz 
jakiego rodzaju analizie zostają poddane uzyskane dane, trudno też mówić, w jakim stopniu 
dobierane później działania faktycznie odpowiadają na potrzeby, które zdefiniowano (lub też 
których nie zdefiniowano). 

Biorąc pod uwagę wypowiedzi respondentów dotyczące badania potrzeb, można stwierdzić,  
że znacząca część z nich nie ma świadomości, czym są potrzeby organizacji pozarządowych ani 
też w jaki sposób je badać. Twierdzą oni, że znają organizacje, zwłaszcza te, z którymi współ-
pracują. Można również przypuszczać, że niejednokrotnie zadeklarowanie przez przedstawiciela 
organizacji, czego im aktualnie brakuje w codziennej pracy, jest dla organizacji infrastruktur- 
ralnej zebraniem wyczerpujących informacji o tym, jakie potrzeby ma organizacja. Czasem też  
na tej podstawie wnioskuje się o potrzebach większej grupy organizacji pozarządowych (np.  
w regionie).  

W związku z tym wyzwaniem dla organizacji infrastrukturalnych jest podniesienie włas- 
nej wiedzy i umiejętności o potrzebach organizacji. Należy jednak podkreślić, że działania te 
wymagają także finansowania, z czym obecnie jest problem. Uświadomienie przedstawicielom 
infrastruktury wagi rzetelnego badania potrzeb odbiorców ich działań nie dokona się samo,  
co zresztą zauważa jeden z ekspertów zajmujących się problematyką trzeciego sektora:  

Brakuje bodźców, by robić diagnozę. Przy Komitetach Monitorujących, w których są 
przedstawiciele NGO, powinna się taka inspiracja odbywać. (…) Trudno więc mówić  
o jakiejkolwiek diagnozie w infrastrukturach, skoro nikt od nich tego nie wymaga –  
oni idą za grantami, a nie za potrzebami NGO. (…) Brak jest procedur, by oddolnie  
wpisywać w agendę problemy, potrzeby. Brak mechanizmów konsultacyjnych – brak 
dialogu.  

 
5.4.  Potencjał organizacji infrastrukturalnych 

W niniejszym rozdziale omawiany jest potencjał organizacji infrastrukturalnych. Potencjał defi-
niuje się, po pierwsze, jako wewnętrzne zasoby organizacji, m.in. materialne, techniczne oraz 
zasoby ludzkie. Po drugie, zaś do potencjału zaliczyć należy kwestie zewnętrzne wobec organi-
zacji infrastrukturalnych, czyli relacje badanych organizacji z innymi sektorami. 

Badane organizacje, zapytane o ocenę własnego potencjału, stwierdzały, że żaden z ocenianych 
obszarów (zasobów) nie może zostać określony jako deficytowy. A przynajmniej w żadnym  
z analizowanych obszarów bilans ocen nie uzyskał wartości minusowej. Oznacza to, że w każ-
dym obszarze odsetek ocen pozytywnych był wyższy niż odsetek ocen negatywnych. Dotyczyło 
to również zasobów finansowych, pomimo że wcześniej respondenci obszar ten wskazali jako 
wymagający wzmocnienia.  

Ocena zasobów w mniejszym stopniu różnicowała poszczególne organizacje, wyróżnione ze 
względu na formę prawną. Aczkolwiek fundacje i stowarzyszenia korzystniej od pozostałych 
podmiotów oceniły swoje relacje z organizacjami wspierającymi NGO. W przypadku wspomnia-
nych organizacji obszar ten zajął trzecie miejsce pod względem wartości bilansu ocen. Ponadto 
można zauważyć, że bardzo pozytywne oceny dotyczące własnych zasobów charakteryzowały 
respondentów reprezentujących instytucje publiczne (tylko jeden obszar uzyskał wartość poniżej 
50 pkt). Zwraca także uwagę bardzo korzystna ocena infrastruktury biurowej w przypadku 
związków stowarzyszeń. W całej badanej populacji obszar ten należał do najgorzej ocenianych, 
podczas gdy we wspomnianej grupie znalazł się wśród trzech o najwyższej wartości bilansu 
ocen.  
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Tabela 16. Jak ocenia Pan(-i) zasoby Pana(-i) instytucji wykorzystywane przy pracy na rzecz 
organizacji pozarządowych? (N = 417) 

Zasoby 
Pozytywna 

ocena  
zasobów* 

Negatywna 
ocena  

zasobów** 

Bilans 
ocen*** 

kompetencje pracowników 91 2 89 

wiedza i doświadczenie 88 2 86 

relacje z organizacjami pozarządowymi, do których 
kierują Państwo usługi 

85 4 81 

relacje z innymi podmiotami wspierającymi organizacje 
pozarządowe 

83 4 79 

rozpoznawalność Państwa instytucji, organizacji 75 6 69 

relacje z władzami, samorządem lub administracją 
publiczną 

77 3 74 

warunki lokalowe 71 8 63 

sprzęt biurowy/wyposażenie 69 7 62 

liczba pracowników 64 12 52 

zasoby finansowe 43 18 25 

* suma odsetka deklaracji „bardzo dobrze” i „dobrze” 
** suma odsetka deklaracji „bardzo źle” i „źle” 
*** różnica „pozytywna ocena zasobów” – „negatywna ocena zasobów” 

 
 

Tabela 17. Jak ocenia Pan(-i) zasoby Pana(-i) instytucji wykorzystywane przy pracy na rzecz 
organizacji pozarządowych? (N = 417) Bilans ocen 

 Ogółem fundacja stowarzyszenie publiczne związek  
stowarzyszeń inna 

kompetencje  
pracowników 89 85 91 93 88 86

wiedza i doświadczenie 86 88 85 84 94 77

relacje z organizacjami  
pozarządowymi, do których 
kierują Państwo usługi 

81 84 79 88 95 70

relacje z władzami,  
samorządem  
lub administracją publiczną 

74 69 73 80 80 69

rozpoznawalność Państwa 
instytucji, organizacji 69 55 71 77 88 68

relacje z innymi  
podmiotami wspierającymi  
organizacje pozarządowe 

79 89 79 77 93 67

warunki lokalowe 63 64 60 73 70 66

sprzęt  
biurowy/wyposażenie 62 69 53 83 94 59

liczba pracowników 52 52 51 63 47 49

zasoby finansowe 25 22 23 37 7 18

 zasoby najgorzej oceniane zasoby najlepiej oceniane 
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Zasoby finansowe 

Jest to obszar najgorzej oceniany, choć obecną sytuację materialną organizacji infrastruktural-
nych większość ich przedstawicieli ocenia jako dobrą. Dotyczy to tych, które w dużej mierze 
korzystają ze środków europejskich. Stabilną sytuację finansową mają Regionalne Ośrodki EFS, 
podobnie jak podmioty typu Euroregion, które dysponują transgranicznymi środkami europej-
skimi, a także instytucje samorządowe wspierające organizacje. Należy jednak podkreślić, że 
niewiele jest zewnętrznych źródeł finansowania działalności organizacji infrastrukturalnych. 
Dlatego też organizacje te podejmują się realizacji projektów, które są na pograniczu misji: 
właśnie ROEFS, Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej. Na szczęście w ostatnim okresie moż-
liwości finansowania tego typu działań się zwiększają.  

Natomiast niezwykle poważną trudnością jest zachowanie płynności finansowej w realizowanych 
projektach:  

Od nas, od organizacji, czy firm wymaga się ogromnej punktualności. Jak składamy 
wnioski o płatność, to do dziesiątego każdego miesiąca, jak nie złożymy, to się nas 
sztorcuje. A my mamy bardzo jasno powiedziane w umowie, ile dni od złożenia wniosku 
o płatność powinniśmy dostać pieniądze na konto. 

Zdarza się niejednokrotnie, że organizacje muszą z dużym trudem zaciągać kredyty na komer-
cyjnych zasadach, aby finansować działania, które – gdyby nie było opóźnień w wypłatach – 
byłyby finansowane z budżetu projektów. Sytuacje tego rodzaju znacząco osłabiają kapitał or-
ganizacji, a dodatkowo rodzą frustracje członków czy pracowników organizacji i pogarszają 
wizerunek grantodawców, o czym świadczą następujące wypowiedzi: 

I nikt nam za kredyt nie zwróci pieniędzy. Muszę z naszych pieniędzy to zapłacić. I nikt 
się nie czuje winny. Po prostu to jest największy skandal, nikt się nie czuje temu  
winny. Można wszystko zwalić na trudną sytuację na rynku. Ja po prostu tego nie  
rozumiem. 

Nie jest to łatwe. Są pieniądze, ale są one trudne, bardzo drogie, tak naprawdę i stre-
sogenne (…). Nikt się nie liczy z naszym stresem, naszymi nerwami, z tym że my mamy 
pewne zobowiązania wobec innych ludzi zaciągnięte. 

Opinie o trudnościach pozarządowych organizacji infrastrukturalnych w utrzymywaniu stabilnej 
sytuacji finansowej potwierdza jeden z ekspertów: 

Tu zawsze jest duży kłopot i to od zawsze. Tu – według mnie – właśnie nie ma instytu-
cji finansowych, które pożyczałyby organizacjom. Nie ma specjalnych przywilejów  
dla organizacji – wręcz przeciwnie. 

Sposobem zapewnienia kapitału dla organizacji infrastrukturalnej jest też w kilku przypadkach, 
obok działalności non profit, działalność gospodarcza. Dzięki temu organizacja gromadzi kapitał, 
który ma zapewnić ciągłość działania i zwiększa poziom niezależności od zewnętrznych granto-
dawców.  

Dobrą sytuację finansową mają też duże ogólnopolskie fundacje z prywatnym kapitałem za- 
granicznym. Nieliczne z badanych organizacji posiadają kapitał żelazny. W przypadku jednej  
z federacji kapitał powstał ze składek członków – organizacji pozarządowych. Inna organizacja 
otrzymała swój kapitał żelazny od fundatora.  

Sytuacja finansowa organizacji infrastrukturalnej w pewnym stopniu zależy od tego, w jakim 
obszarze czy też branży działa. Te, które z założenia docierają do szeroko pojętego sektora 
usług społecznych, mają, zdaniem badanych, dużo łatwiejszą sytuację niż organizacje branżo-
we, np. działające w obszarze usług bankowych związanych z przechowywaniem i dystrybucją 
żywności (Banki Żywności). Podobnie trudne jest pozyskanie funduszy na działalność rzeczniczą.  

Podsumowując, sytuacja organizacji infrastrukturalnych jest zadowalająca, co wynika przede 
wszystkim z dużej dostępności funduszy europejskich. Jedno, co może w tym kontekście mar-
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twić, to opinia jednego z przedstawicieli infrastrukturalnej organizacji branżowej, że organizacje, 
owszem, wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu tych źródeł finansowania, ale zaniedbały jedno-
cześnie inne źródła przychodów. Może to rodzić w organizacjach fałszywe przekonanie o dobrej 
kondycji finansowej, jednak w dłuższej perspektywie – po zakończeniu finansowania z Unii  
Europejskiej – będzie to stanowić problem dla wielu z nich.  

Innym problemem dotyczącym kondycji finansowej organizacji jest fakt, że ogłaszane konkursy, 
np. w ramach PO FIO, nie uwzględniają różnic cen obowiązujących w małych i dużych miejsco-
wościach: 

Wysokość administracyjnych kosztów FIO jest na zbyt niskim poziomie. W sytuacji,  
w której organizacja ma w Warszawie czynsz na poziomie mniej więcej dwóch czy 
dwóch i pół tysiąca, to jest naprawdę w miarę tanio. FIO ogranicza bardzo administra-
cyjne koszty (…) jak się nie prowadzi działalności gospodarczej nie ma z czego czerpać, 
także jest to rzeczywiście wtedy dla nas problem. 
 

Zasoby techniczne 

Zdecydowana większość badanych organizacji infrastrukturalnych ocenia swój potencjał tech-
niczny jako dobry. Niewiele badanych organizacji posiada jednak na własność lokal. Są to zwy-
kle największe organizacje infrastrukturalne, które otrzymały wsparcie zagraniczne z prywat-
nych funduszy, na kapitał żelazny czy na zakup/wybudowanie siedziby. Inna sytuacja jest  
w przypadku samorządowych instytucji wspierających. Wtedy lokal nie stanowi problemu.  
Zapewniają go władze samorządowe. 

Organizacje infrastrukturalne korzystające ze środków Unii Europejskich nie mają szans na ku-
pienie lokalu, ponieważ programy operacyjne nie przewidują w zasadzie możliwości takiego 
wsparcia dla organizacji. 

Toteż w większości badanych organizacji ich siedziby to lokale wynajmowane na preferencyj-
nych warunkach od władz samorządowych. Są to często wieloletnie umowy najmu. Zdarzają się 
jednak sytuacje, gdy organizacja wynajmuje lokal od właściciela prywatnego. Przedstawiciele 
organizacji przyznają, że rodzi to poczucie niestabilności, szczególnie gdy lokal jest w dobrym 
punkcie miasta (w centrum, przy głównej ulicy), bo wtedy interesują się nim firmy, a one mogą 
zaproponować wyższą cenę za wynajem. Jedna z organizacji przyznaje wprost, że jest to po-
wód, dla którego nie chcą inwestować w remont obecnej siedziby, ponieważ nie mają pewności, 
jak długo w niej będą działać.  

Lokale zajmowane obecnie przez organizacje infrastrukturalne mają powierzchnie średnio od  
80 do 120 m2, choć zdarzają się także większe lokale. Poważną bolączką, na którą skarżą się 
przedstawiciele niektórych organizacji, jest brak sali szkoleniowej. Generuje to bowiem dodat-
kowe koszty wynajmu. Organizacja, która ma własną salę szkoleniową, traktuje to jako ważny 
zasób w prowadzonej działalności – na przykład przy aplikowaniu o środki. Ponadto sala szkole-
niowa w siedzibie organizacji infrastrukturalnej umożliwia lepszą rozpoznawalność w III sekto-
rze – gdy już ktoś uczestniczy w szkoleniu, później łatwiej mu przyjść do organizacji w innych 
sprawach. 
 
Kapitał ludzki 

Przedstawiciele większości badanych organizacji infrastrukturalnych deklarują, że mają wy- 
starczającą liczbę pracowników. Są to zwykle osoby zaangażowane w poszczególne projekty, 
zatrudnione w organizacji na etat. W większości organizacji pracownicy stanowią stały zespół 
pracujący w organizacji także między projektami. Ale często jest też grono współpracowników, 
którzy realizują działania dla organizacji infrastrukturalnej na zasadzie umowy o dzieło lub zle-
cenia. Jak pokazują badania ilościowe, ważnym wsparciem dla organizacji infrastrukturalnych są 
wolontariusze, których średnio w organizacji pracuje 6, ale jeśli uwzględnimy odpowiedzi tylko 
tych podmiotów, które korzystają z ich pracy, wtedy wartość ta wzrasta do niemal 18. 
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Badane organizacje zatrudniają średnio 30 pracowników. Ten wysoki wynik jest generowany 
głównie przez instytucje publiczne, które zatrudniają wyraźnie więcej pracowników. Jest to efekt 
tworzenia instytucji wspierających w ramach większych struktur. Natomiast bezpośrednio 
wsparciem organizacji pozarządowych zajmuje się 13,7 osób.  

W niektórych organizacjach wspierających liczba pracowników, zdaniem respondentów, nie jest 
wystarczająca wobec potrzeb sektora w danym regionie: 

Ciągle mam taki niedosyt. Ja na przykład mam takie poczucie, że ciągle mamy za mało 
zasobów ludzkich, żeby rzeczywiście objąć wsparciem, jeśli nie całe tak idealnie, to 
większą część regionu (…). Jest coraz lepiej, ale ciągle jeszcze to nie jest tak, jak sobie 
wymarzyliśmy. Cel gdzieś, do którego dążymy. To nie jest to. 

Stan zatrudnienia w organizacjach stabilizuje się w ciągu ostatnich lat, w dużej mierze dzięki 
funduszom europejskim, a nawet można mówić o pewnym jego wzroście:  

W tej chwili my jesteśmy, rzekłbym, na takim bardzo dobrym poziomie rozwoju. Ponie-
waż mamy przede wszystkim doświadczenie, mamy załogę, która jest bardzo zmoty-
wowana, kompetentna. Od 15 lat po raz pierwszy, powiedzmy, od 2 lat ta załoga się 
wykrystalizowała i jest naprawdę bardzo dobra.  

Wiele organizacji deklaruje też, że zamierza zatrudniać nowych pracowników. Być może zacz- 
nie zanikać dzięki temu stereotypowe przekonanie, że w organizacjach pracuje się za darmo. 
Zdaniem badanych ma to duże znaczenie dla tworzenia wizerunku III sektora jako solidnego 
pracodawcy. Może to też przełożyć się na stabilizację kadr w organizacjach infrastrukturalnych  
i związaną z tym poprawę jakości oferowanych usług. 

Zdarzają się jednak i takie organizacje infrastrukturalne, które zatrudniają pracowników tylko na 
czas trwania danego projektu, a ponieważ nie zawsze udaje się zachować ciągłość projektów, 
zaangażowane osoby są później zwalniane. Taka sytuacja jest niekorzystna nie tylko ze wzglę-
dów wizerunkowych, lecz także w ciągle zmieniającym się gronie pracowników trudno jest sku-
tecznie realizować misję organizacji i wspierać inne organizacje.  

Kompetencje pracowników są oceniane przez większość respondentów jako dobre, a nawet 
bardzo dobre. Wyjątek stanowią prawnicy – tych w organizacjach brakuje. W większości przy-
padków osoby zaangażowane w pracę organizacji infrastrukturalnej mają wykształcenie wyższe 
(społeczne, politologiczne, ekonomiczne itp.), a ponadto osoby te posiadają kwalifikacje przy-
datne w III sektorze. Wielu pracowników stale się kształci, tak aby swoimi kompetencjami lepiej 
odpowiadać na potrzeby środowiska. W doskonaleniu pracowników organizacji infrastruktural-
nych ważną rolę odgrywają wyspecjalizowane organizacje: Szkoła Trenerów Organizacji Poza-
rządowych, Szkoła Animatorów Społecznych czy Szkoła Liderów PAFW itp. Pracownicy organiza-
cji infrastrukturalnych mogą też podnosić kwalifikacje dzięki kontaktom z organizacjami 
zagranicznymi. Jest to wieloletnia już praktyka mająca korzenie w początkach lat 90. Przed po-
jawieniem się możliwości finansowania wyjazdów z funduszy unijnych pracownicy III sektora 
brali udział w zagranicznych szkoleniach, wizytach studyjnych, stażach finansowanych między 
innymi z funduszy przedakcesyjnych lub funduszy prywatnych. Obecnie organizacje infrastruktu-
ralne korzystają z tych zasobów i zdobytych doświadczeń, a specjaliści z III sektora często znaj-
dują uznanie w administracji publicznej, instytucjach naukowych czy firmach (co ma negatywne 
konsekwencje dla III sektora), na co zwraca uwagę jeden z respondentów:  

Poprzednie zasoby ludzkie rozpierzchły się w komercję. Tak to jest, że w wielu instytu-
cjach rządowych ludzie się przyuczają i idą do biznesu, tak i tutaj zdobywają wysokie 
kwalifikacje i pozycje na rynku, a potem idą na swoje. I jest to ciągły proces, bo od kil-
ku lat mamy z tym do czynienia. 

Dlatego, także w kontekście opisanych wyżej tendencji i problemów finansowania organizacji 
infrastrukturalnych, niezmiernie istotne jest, by wspierać stabilność kadry sektora pozarządowe-
go, zwłaszcza tych osób, które mają wieloletnie doświadczenie i wiedzę:  
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Warunkiem jest, żebyśmy mieli stałe, przewidywalne finansowanie tych ludzi. (…) Sta-
ramy się kontraktować projekty z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby ta stabilizacja  
była, bo tego w organizacjach bardzo brakuje wśród pracowników.  

Liderami organizacji infrastrukturalnych są zwykle osoby od lat obecne w III sektorze. Posiadają 
nie tylko wiedzę czy wszechstronne doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowych, 
lecz także pewne cechy charakteru niezbędne do pełnienia tej funkcji: 

Na pewno ważne są cechy osobowościowe, bo to w dużej mierze jest oparte na kon- 
taktach z ludźmi (…). Musi być ktoś otwarty, potrafiący słuchać, a nie taki, który uważa, 
że przeszedł wiele szkoleń i wszyscy muszą go słuchać, bo on wie, jak musi to być zor-
ganizowane. 

Liderzy często mają poczucie misji, którą powinna wypełniać kierowana przez nich organiza- 
cja. Deklarują, że poprzez swoją pracę chcą przyczynić się do zmiany społecznej w danym  
obszarze:  

Naszą „ideą fixe” jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. No nie jest to łatwy 
kawałek chleba, tak bym powiedziała. Ale udało nam się przez te ładnych parę lat sporo 
ciekawych programów rozwojowych… wdrożyć. 

W przypadku badanych instytucji publicznych wspierających organizacje, liderzy, zwłaszcza ci, 
którzy nie wywodzą się ze środowiska organizacji pozarządowych, charakteryzują się mniejszym 
zaangażowaniem i pełnią funkcję bardziej etatowych pracowników niż oddanych sprawie przy-
wódców. Warto przytoczyć tu wypowiedź osoby prowadzącej samorządową organizację infra-
strukturalną: 

Ja próbuję sobie nie stwarzać problemów w prowadzeniu organizacji, więc ja bym mo-
gła spokojnie powiedzieć, że nie posiadam takiego problemu, który by mi utrudniał 
prowadzenie. 

Potwierdza to również opinia jednego z liderów organizacji infrastrukturalnej na temat samorzą-
dowej instytucji wspierającej organizacje pozarządowe: 

Ci ludzie również nie pracują w oparciu o projekty i nie zdobywają pieniędzy, więc nie 
znają problemów organizacji w ten sposób, bo sami żyją w innym świecie, to też troszkę 
się odbija na wzajemnych stosunkach. Generalnie 70% dobrego się dzieje, ale nie jest 
to dobre rozwiązanie modelowe. 

 
Potencjał zewnętrzny organizacji – współpraca z sektorami 

Większość badanych organizacji infrastrukturalnych w 2009 roku prowadziła swoje działania, 
współpracując z innymi instytucjami. Najczęściej z administracją samorządową (84%), ale  
często też współpracowano z lokalnymi oraz regionalnymi instytucjami wspierającymi NGO (od-
powiednio 79% i 77%). Rzadziej zdarzała się współpraca z podmiotami działającymi w skali 
ogólnopolskiej (61%), najrzadziej z administracją rządową (48%). Należy podkreślić, że zaled-
wie 5% badanych organizacji nie współpracowało z żadną z powyższych instytucji.  

Poruszając kwestie współpracy trzech sektorów, należy podkreślić, na co zwrócił uwagę jeden  
z ekspertów reprezentujących III sektor, że ich współistnienie i równowaga są niezmiernie  
istotne:  

Gdyby sektor pozarządowy osiągnął status, który potwierdzałby jego prawo obywa- 
telstwa w kształtowaniu polityk rozwoju, polityk publicznych, zmiany społecznej, kiedy  
ta instytucja wpływu byłaby traktowana na zasadzie równoprawnego komponentu  
w trójsektorowym ujęciu, to ja widziałbym w tym szansę.  

Ale trudnością, którą potwierdzają respondenci pracujący w regionach, jest to, że w wielu miej-
scach w Polsce III sektor jest uwikłany w klientelizm. Wynika to przede wszystkim z faktu za-
leżności organizacji pozarządowych od środków publicznych, ponieważ nie ma pieniędzy gdzie 
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indziej i w efekcie, przy niskiej wiedzy samorządów na temat III sektora, trudno uniknąć tego 
problemu. 

Współpraca organizacji infrastrukturalnych z sektorem publicznym wymaga długofalowych  
działań o charakterze strategicznym. Jednak, zdaniem innego eksperta uczestniczącego w ba- 
daniu, trudne będzie wzmacnianie potencjału nie tylko organizacji infrastrukturalnych, lecz także  
w ogóle III sektora: 

Należy pomóc organizacjom pozarządowym wrócić do swojej misji – na tym powinno 
zależeć państwu, by mieć aktywnych obywateli. Tą drogą próbować oddziaływać na po-
ziom aktywności obywatelskiej. Jeżeli tak zostanie ustawiona polityka państwa, wtedy 
jest szansa dla organizacji infrastrukturalnych na powrót do swojej misji i odzyskanie 
dużej – tak naprawdę – roli. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakłada, że współpraca między 
samorządem i organizacjami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, part-
nerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Jednak zapisy te muszą być realizowane 
jako: 

Poważne potraktowanie zasady pomocniczości – pomocy społeczeństwu przez państwo: 
asystowanie i tworzenie środowiska, które będzie powodowało, że ludziom chce się róż-
ne rzeczy robić akurat w tej sferze. Myślę, że tu jest główny impuls. Jeśli organizacje  
i ich infrastruktura zostaną pozostawione same sobie, to będzie coraz bardziej traktowa-
ła resztę sektora jako swój „rynek” – rynek swoich usług. W większości tak jest. 

Jakość współpracy konkretnej organizacji infrastrukturalnej z otoczeniem zewnętrznym zależy 
od doświadczenia, a także pozycji, jaką organizacja wypracowała sobie w tym zakresie. Ponadto 
zależy od środowiska, w jakim działa, od nastawienia i chęci współpracy władz lokalnych z III 
sektorem. Te dwa czynniki przenikają się i są od siebie uzależnione: jeśli nie ma sprzyjających 
warunków, organizacji trudno jest działać i zdobywać doświadczenie.  

Mimo dostępności funduszy strukturalnych, krajowe środki publiczne nadal stanowią ogromną 
część budżetów organizacji infrastrukturalnych. Jednak współpraca organizacji infrastruktural-
nych z władzami samorządowymi jest ważna nie tylko ze względu na możliwość finansowania. 
Organizacje infrastrukturalne stanowią dla samorządu ważnych partnerów, ponieważ skutecznie 
uzupełniają działalność samorządu. Ale też są często partnerami, od których władze samorzą-
dowe mogą się uczyć. 

Wśród badanych są organizacje, które przez lata pomagały władzom w tworzeniu lokalnych 
strategii rozwoju, dbając przy tym o zaangażowanie nie tylko władz, lecz także mieszkańców.  

Zwykle organizacje tworzą stopniowo relacje z samorządem, co od 2003 roku – uchwalenia 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – teoretycznie jest łatwiejsze.  
Samorząd jest zobowiązany do współpracy, choć w ocenie przedstawicieli organizacji infrastruk-
turalnych układa się ona bardzo różnie:  

My z różnymi organami administracji publicznej współpracujemy (…). W niektórych ta 
świadomość roli organizacji jest bardzo duża i bardzo fajnie się współpracuje i właśnie 
te rzeczy, które tam z organizacjami wypracowują, są bardzo ciekawe. Natomiast w nie-
których to są tylko jakieś polityczne rzeczy i traktują organizacje tak bardzo przedmio-
towo, więc myślę, że jest też potrzeba edukacji urzędników. 

Trudności we współpracy czy brak świadomości urzędników potwierdza inny respondent z orga-
nizacji infrastrukturalnej, która działa w mieście wojewódzkim: 

Staramy się współpracować z pełnomocnikami do spraw organizacji, chociaż to z tymi peł-
nomocnikami różnie jest. Jest kilkanaście osób, które są chętne do współpracy, próbowali-
śmy docierać. Powoływanie tych pełnomocników ma miejsce, ponieważ jest taki prawny 
obowiązek, ustawowy, ale wygląda to różnie. Zdarzały się takie sytuacje, że ktoś nie wie-
dział, że jest tym pełnomocnikiem, bo gdzieś tam to było przydzielone i on zapomniał. 
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Ponadto samorządy też mogą aplikować o środki na projekty tzw. miękkie i tu rodzi się konku-
rencja, a nie zawsze udaje się stworzyć partnerstwo. Ale konkurencja między sektorami czy 
obawa ze strony samorządu związana może być także z nieco innym problemem, co zauważa 
przedstawicielka organizacji działającej w gminach wiejskich: 

Takie prężniejsze organizacje tak naprawdę nie są dobrze postrzegane przez gminy, 
dlatego że działający samorząd boi się przede wszystkim, że ludzie z organizacji wystar-
tują w kolejnych wyborach do władz. 

 
Współpraca z firmami (sektorem prywatnym) 

Na podstawie badania jakościowego można wskazać nieliczne przykłady współpracy między 
sektorem prywatnym i III sektorem. Są jednak organizacje, które wymieniają wśród prowadzo-
nych przez siebie usług umożliwianie takiej współpracy i niekiedy inicjowanie jej, np. w woje-
wództwie wielkopolskim: 

Czasami pomagamy nawiązywać partnerstwa organizacjom z sektorem prywatnym. Od 
niedawna też zajmujemy się społeczną odpowiedzialnością biznesu, bo to jest jakby 
druga strona ekonomii społecznej, więc chcemy zachęcać firmy do tego, żeby właśnie 
to społeczne zaangażowanie realizowały poprzez współpracę już z istniejącymi stowa-
rzyszeniami i fundacjami. 

Zdaniem jednego z ekspertów współpracy z firmami nadal jest za mało. Jest to więc obszar, 
który wymaga dalszego rozwijania:  

Ewidentnie rozwijanie partnerstwa z sektorem prywatnym. Nad tym się nie pracuje.  
W ogóle nie ma prywatnej infrastruktury sektora pozarządowego… „Dobroczyńca Roku” 
itd. – to jest za mało. 

Potwierdzają to też wyniki badania ilościowego. Wśród organizacji infrastrukturalnych, prowa-
dzących szkolenia z zakresu współpracy z innymi podmiotami, 83% stwierdza, że szkolenia te 
dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi, a tylko 54% wskazuje również na współ-
pracę z sektorem prywatnym.  

Należy przyznać, że badanie dało niewiele przykładów współpracy organizacji infrastruktural-
nych z biznesem. W kontekście relacji organizacji infrastrukturalnych z sektorem prywatnym 
badani częściej podawali przykłady konkurencji, której wcześniej nie było (w staraniu się  
o środki, np. w prowadzeniu Regionalnych Ośrodków EFS), czy nierównej konkurencji w stara-
niu się o wpływy z 1% z podatków (do czego mają prawo także np. fundacje utworzone przy 
dużych firmach komercyjnych).  

Współpracę z firmami podejmują fundusze lokalne. Ale są to przeważnie małe firmy działające 
na tym samym terenie, na którym działa fundusz, i ich wsparcie dla organizacji infrastruktural-
nych jest dość ograniczone. 

W kontekście współpracy organizacji z I i II sektorem warto wspomnieć, że niektórzy badani 
zwracali też uwagę na organizacje typu tzw. GoNGO oraz BoNGO43. Podmioty te tworzone są  
w celu pozyskania dodatkowego finansowania (zdobycia środków zarezerwowanych dla orga- 
nizacji pozarządowych) lub dla przekazania realizacji pewnych zadań organizacjom poza- 
rządowym, jednak we współpracy (lub pod kontrolą) instytucji szczebla samorządowego albo 
prywatnego (w zależności, jaki podmiot zainicjował powstanie organizacji).  
 
Współpraca z III sektorem  

Współpraca organizacji infrastrukturalnych z innymi organizacjami to, można powiedzieć, tra- 
dycja w III sektorze. Ale jednocześnie, ponieważ wszystkie te podmioty mają przynajmniej  
jedno wspólne źródło finansowania, powoduje to konkurencję. Dzieje się tak w przypadku  

                                                
43 GoNGO: Govenment + NGO, BoNGO: Business + NGO.  
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PO FIO czy PO KL, gdzie konkurencja bywa silniejsza niż chęć – czy możliwość – nawiązania 
owocnej współpracy. Zdarza się niejednokrotnie, że organizacje infrastrukturalne konkurują  
z organizacjami, którym oferują pomoc lub też federacje konkurują ze swoimi organizacjami 
członkowskimi.  

Należy jednak podkreślić, że według wyników badania ankietowego, w działaniach organizacji 
infrastrukturalnych znacznie rzadziej (niż współpraca) zdarzały się przypadki konkurowania  
z innymi podmiotami. W sumie 60% ankietowanych nigdy nie znalazło się w sytuacji rywalizacji 
o pozyskanie środków czy odbiorców usług. Jednocześnie nieco ponad 1/3 respondentów 
stwierdziła, że konkuruje o środki, a jeden na czterech ankietowanych, iż konkuruje o odbior-
ców usług. Omawiane sytuacje znacząco częściej omawiają fundacje niż inne typy organizacji 
infrastrukturalnych. W sumie 59% z nich musiało rywalizować o środki finansowe, a 44%  
o odbiorców usług44.  

Konkurowanie pociąga za sobą negatywne skutki:  

Więc albo federacja jest słaba [jeśli nie konkuruje i nie stara się o pieniądze – przy 
aut.], albo zaczyna żyć swoim życiem i w ogóle ją członkowie nie interesują, bo intere-
suje ją zdobycie pieniędzy na to i robienie tego, na co są pieniądze, a nie słuchanie te-
go, co członkowie potrzebują. Bo jeżeli oczywiście dostaną pieniądze, żeby pomóc 
członkom, to jest fajnie, ale jak dostaną na co innego i muszą zrobić co innego. Więc 
zasada jest taka, że powoli cała infrastruktura odchodzi bardziej lub mniej od samej  
początkowej idei i zaczyna iść w kierunku normalnej organizacji takiej samej, tylko że 
wyspecjalizowanej w służeniu innym organizacjom, albo przynajmniej udowadniania 
swojego istnienia potrzebą tamtych organizacji. 

Ekspert przywoływał przykład organizacji, która podjęła decyzję o niekonkurowaniu o środki ze 
swoimi organizacjami członkowskimi, ale był to podmiot, który miał inne źródła funduszy na 
funkcjonowanie. „Być albo nie być” tej organizacji nie było uzależnione od tego konkretnego 
źródła. Innym przykładem może być fundacja z Warszawy, która podjęła decyzję o nieapliko-
waniu o środki z miasta ani z mniejszych programów, w celu unikania konkurencji z mniejszymi 
podmiotami. Na to jednak mogą pozwolić sobie nieliczne, najsilniejsze organizacje mające do-
stęp do funduszy z innych źródeł.  

Współpracę organizacji III sektora wzmacnia tworzenie sieci przez organizacje. Przynależność 
do sieci ma duże znaczenie dla budowania potencjału organizacji infrastrukturalnej:  

Na początku mieliśmy od razu wsparcie, bo od razu weszliśmy w projekt sieciowy, jako 
partner sieci. To też był taki dobry punkt. To nie był duży projekt, ale to było, coś się 
działo, dawało rozpęd, żeby iść dalej. 

Poza korzyścią, którą jest udział w danym projekcie realizowanym w ramach sieci, można wy-
mienić jeszcze co najmniej pięć korzyści płynących z faktu przynależności organizacji do sieci: 

1. Wsparcie kompetencyjne – to ma szczególne znaczenie w przypadku nowych organizacji 
wchodzących do istniejącej już sieci. Ale także w przypadku rozszerzania spektrum dzia-
łania, nowej oferty – wtedy można czerpać z doświadczenia innej organizacji członkow-
skiej.  

2. Większą możliwość (zarówno w obszarze wiedzy, jak i umiejętności) rozwiązywania pro-
blemów różnego rodzaju (nie tylko merytorycznych, lecz także np. technicznych). 

3. Zwiększenie znaczenia podmiotów, które reprezentuje sieć, zatem zwiększenie znacze-
nia w działaniach lobbingowych. 

                                                
44  Odsetek respondentów reprezentujących fundacje, którzy twierdzili, że ich organizacja nie musi rywali-

zować (ani o środki, ani o odbiorców usług), wyniósł 34%. Analogiczną odpowiedź udzieliło 64% 
przedstawicieli stowarzyszeń i 76% przedstawicieli instytucji publicznych.  
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4. Możliwość refleksji nad działaniem, ponieważ sieci zwykle mają system regularnych spo-
tkań i wymiany doświadczeń oraz planowania kolejnych działań. Jest to czas, w którym 
można przeanalizować, czego się dokonało i dokąd się zmierza. 

5. Dbałość o jakość działań. Sieci zwykle tworzą standardy pracy, obowiązujące organiza-
cje zsieciowane. Oczywiście ich waga jest duża tylko wtedy, gdy są na bieżąco weryfi-
kowane, a także monitorowane jest ich przestrzeganie przez organizacje członkowskie. 

 
5.5.  Potrzeby organizacji infrastrukturalnych 

Kondycja organizacji infrastrukturalnych przekłada się na ich potrzeby. W ujęciu statystycznym 
pod względem potrzeb organizacje infrastrukturalne są podzielone na dwie grupy. Pierwszą  
z nich charakteryzuje „subiektywny deficyt”45 w wielu obszarach, drugą z kolei – wysoki poziom 
zaspokojenia (respondenci nie widzieli potrzeby wzmacniania ich instytucji). Cechą wspólną obu 
grup jest natomiast zdecydowanie wyrażana potrzeba wzmocnienia pod względem finansowym.  

Wsparcie w zakresie finansowym (zwiększenie zasobów finansowych) było potrzebą najczęściej 
zgłaszaną przez respondentów. Obszar ten w ogólnym bilansie ocen uzyskał wartość minus  
66 pkt, co oznacza, że odsetek badanych niewidzących potrzeby wsparcia był sześciokrotnie 
niższy od odsetka ankietowanych wyrażających odmienną opinię. Odnotowano jeszcze kolejne  
8 obszarów, gdzie uwidoczniła się przewaga głosów o potrzebie wzmacniania: relacje pomiędzy 
organizacjami infrastrukturalnymi, relacje z władzami, samorządem lub administracją publiczną, 
rozpoznawalność, relacje z organizacjami pozarządowymi oraz warunki lokalowe, wyposażanie 
(infrastruktura biurowa). Stosunkowo najniższa minusowa wartość bilansu przypadła na ocenę 
zasobów ludzkich. Wzmocniony liczebnie powinien zostać zarówno zespół pracowników, jak  
i w niewielkiej mierze również ich umiejętności. Jedynym obszarem niewymagającym znacz- 
nego wzmocnienia (opinie respondentów były podzielone) była sfera dotycząca wiedzy oraz  
doświadczenia.  

 
Tabela 18. Proszę powiedzieć, w jakich obszarach Pana(-i) instytucja potrzebowałaby wzmoc-
nienia, aby zwiększyć skuteczność działań na rzecz organizacji pozarządowych? (N = 417) 

Obszar potrzeb Brak  
potrzeby* 

Potrzeba  
wzmocnienia** 

Bilans  
ocen*** 

zasoby finansowe 12 78 –66 

relacje z innymi podmiotami wspierającymi  
organizacje pozarządowe 

33 47 –14 

relacje z władzami, samorządem  
lub administracją publiczną 

35 47 –12 

rozpoznawalność Państwa instytucji, organizacji 37 48 –11 

relacje z organizacjami pozarządowymi,  
do których kierują Państwo usługi 

37 46 –9 

sprzęt biurowy/wyposażenie 37 45 –8 

warunki lokalowe 36 44 –8 

liczba pracowników 37 43 –6 

umiejętności pracowników 40 43 –3 

wiedza i doświadczenie 42 41 1 

    *  suma odsetka deklaracji „zdecydowanie nie potrzebujemy wzmocnienia” i „raczej nie potrzebujemy wzmocnienia” 
  **  suma odsetka deklaracji „zdecydowanie potrzebujemy wzmocnienia” i „raczej potrzebujemy wzmocnienia” 
***  różnica „brak potrzeb” – „potrzeba wzmocnienia” 

                                                
45  Jak się okazało w trakcie dalszych analiz, zgłaszane przez respondentów potrzeby wzmocnienia nie 

wynikały bezpośrednio ze złej sytuacji danej organizacji.  
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Potrzeby organizacji infrastrukturalnych były stosunkowo silnie zróżnicowane ze względu na 
formę prawną organizacji. Wyróżniały się tutaj szczególnie związki stowarzyszeń, które, w prze-
ciwieństwie do pozostałych podmiotów, silnie wyrażały potrzebę wzmocnienia zasobów ludzkich 
– wiedzy i doświadczenia oraz umiejętności pracowników. Niemniej jednak stowarzyszenia wy-
różniały się także niewielką liczbą obszarów, gdzie wartość bilansu ocen była ujemna. Były pod 
tym względem podobne do instytucji publicznych. W tej grupie zaledwie w trzech obszarach 
odnotowano ujemną wartość bilansu ocen. Najmniej korzystnie prezentowały się fundacje  
i stowarzyszenia – w każdym obszarze odsetek odpowiedzi „potrzebujemy wzmocnienia” prze-
ważał nad odsetkiem odpowiedzi „nie potrzebujemy wzmocnienia”.  

 
Tabela 19. Proszę powiedzieć, w jakich obszarach Pana(-i) instytucja potrzebowałaby 
wzmocnienia, aby zwiększyć skuteczność działań na rzecz organizacji pozarządowych?  
(N = 417) Bilans ocen 

 Ogółem fundacja stowarzyszenie publiczne związek 
stowarzyszeń inna 

zasoby finansowe –66 –71 –70 –51 –80 –58 
relacje z innymi podmiotami  
wspierającymi organizacje 
pozarządowe 

–14 –21 –14 –4 6 –27 

relacje z władzami, samorzą-
dem lub administracją publiczną –12 –20 –12 0 10 –21 

rozpoznawalność Państwa  
instytucji, organizacji –11 –18 –21 21 7 21 

relacje z organizacjami  
pozarządowymi, do których  
kierują Państwo usługi 

–9 –20 –5 –25 14 –3 

sprzęt biurowy/wyposażenie –8 –19 –10 14 41 –16 
warunki lokalowe –8 –11 –11 0 15 –4 
liczba pracowników –6 –11 –7 2 –17 10 
umiejętności pracowników –3 –11 –2 4 –25 17 
wiedza i doświadczenie 1 13 –5 4 –23 18 

 obszary najmniejszych potrzeb obszary największych potrzeb 

Wykres 22. Porównanie bilansu ocen potencjału i potrzeb wsparcia organizacji infrastruktu-
ralnych 
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Uzyskane wyniki pozwalają na porównanie oceny własnego potencjału i potrzeb wsparcia. 
Skrajne kategorie są zgodne: organizacje infrastrukturalne słabo oceniają swój potencjał,  
a równocześnie w tym obszarze deklarują największą potrzebę wsparcia. Z kolei oceniają bardzo 
wysoko swój kapitał ludzki i w tych obszarach najmniej potrzebują wsparcia. W pozostałych 
obszarach zależność jest już mniej jednoznaczna.  

 
5.6.  Potrzeba powstawania nowych organizacji infrastrukturalnych 

Według przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych poziom wsparcia dla NGO jest korzystny. 
Zaledwie w 4 na 11 ocenianych obszarów odsetek odpowiedzi negatywnych (niewystarczający 
poziom wsparcia) był wyższy od odsetka odpowiedzi pozytywnych. Najgorzej oceniono wsparcie 
finansowe NGO (61% negatywnych odpowiedzi), wsparcie organizacji w prowadzeniu działalno-
ści zarobkowej (48%), prowadzenie badań i analiz (46%) oraz rzecznictwo (47%). Na przeciw-
ległym biegunie, ze zdecydowaną przewagą odpowiedzi pozytywnych (wystarczający zakres 
wsparcia), uplasowały się natomiast: szkolenia, doradztwo oraz działania informacyjne, a zatem 
przedsięwzięcia bardzo często podejmowane przez badane podmioty.  

 
Wykres 23. Proszę ocenić aktualny stan wsparcia, jakie mogą otrzymać organizacje pozarzą-
dowe w województwie (N = 417) 

 
 
Nie dziwi więc, że przedstawiciele organizacji infrastrukturalnych nie byli przekonani co do po-
trzeby powstawania nowych organizacji ukierunkowanych na wspieranie podmiotów III sektora. 
W sumie 40% badanych było zwolennikami takich działań, ale tylko 21% zdecydowanie określi-
ło swoje stanowisko. Nieco liczniejsza była grupa przeciwników. Negatywne stanowisko zostało 
wyrażone przez 45% ankietowanych, w tym 8% zdecydowanie odrzucało pomysł tworzenia 
nowych organizacji. Jednocześnie 15% respondentów nie zajęło jednoznacznego stanowiska  
w tej sprawie.  
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Opinie badanych były niezależne od formy prawnej organizacji (przeważali przeciwnicy powsta-
wania nowych podmiotów). Różniły się natomiast w zależności od regionu, w którym była zloka-
lizowana badana organizacja infrastrukturalna. W regionie wschodnim i południowo-zachodnim 
większość respondentów opowiedziała się za tworzeniem nowych organizacji (odpowiednio 54% 
i 50% zwolenników). W regionie południowym analogiczną postawą wykazała się względna 
większość badanych (46% wobec 43% przeciwników). W pozostałych regionach większość  
respondentów wyraziła negatywną opinię. Przy czym w regionie północno-zachodnim była  
to większość względna (38% przeciwników wobec 34% zwolenników), a w centralnym i pół- 
nocnym – bezwzględna (odpowiednio 58% i 59%).  
 
Wykres 24. Czy Pana(-i) zdaniem istnieje potrzeba powstawania nowych podmiotów wspie- 
rających organizacje pozarządowe w województwie? (N = 417) 

 

Respondenci najczęściej twierdzili, że nowe podmioty wspierające NGO powinny zajmować się 
przede wszystkim rozwiązywaniem problemów finansowych, czyli udzielaniem grantów i poży-
czek, a następnie szkoleniami i doradztwem. O ile czołowa pozycja wsparcia finansowego nie 
dziwi – problemy finansowe były często podkreślane przez ankietowanych – to dwa kolejne  
z wymienionych potencjalnych obszarów działania nowych instytucji zastanawiają. Z jednej 
strony ankietowani świadczą często właśnie takie usługi, z drugiej zaś zarówno szkolenia, jak  
i doradztwo nie należały do obszarów wymienianych wśród zagrożonych deprywacją potrzeb 
NGO.  
 
Wykres 25. Jakie działania powinny realizować te podmioty? (N = 163)*  

 
* Pytanie było zadawane tylko tym respondentom, którzy widzieli potrzebę powstawania nowych organizacji.  

 
Barierą dla powstawania nowych organizacji infrastrukturalnych są przede wszystkim problemy 
natury finansowej. Taką opinię wyraziła ponad połowa badanych. Inne trudności, jakie mogą 
towarzyszyć tworzeniu nowej organizacji mającej na celu wspieranie trzeciego sektora, były 
wymieniane przez mniej niż 1/5 ankietowanych.  
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Wykres 26. Jakie są bariery powstawania nowych organizacji infrastrukturalnych? (N = 163)*  

 
* Pytanie było zadawane tylko tym respondentom, którzy widzieli potrzebę powstawania nowych organizacji.  
 
 
5.7.  Podsumowanie 

 
Organizacje infrastrukturalne rozwijały się w sposób nierównomierny i dziś tworzą bardzo zróż-
nicowany zbiór instytucji: pozarządowych i samorządowych, o ogólnopolskim albo o regional-
nym zasięgu działania. Od początku istnienia organizacje infrastrukturalne charakteryzowały się 
stosunkowo szerokim zakresem działalności, który od lat w zasadzie się nie zmienia. Od lat  
odgrywają one ważną rolę nie tylko w budowaniu trzeciego sektora, lecz także podnoszeniu 
wiedzy o organizacjach pozarządowych w środowisku administracji publicznej.  

Od 1989 roku dokonał się ogromny rozwój organizacji pozarządowych, w tym również organiza-
cji infrastrukturalnych. Ważnym wsparciem, zwłaszcza na początku lat dziewięćdziesiątych, były 
fundusze pochodzące od prywatnych organizacji zagranicznych oraz fundusze przedakcesyjne, 
dzięki którym organizacje infrastrukturalne mogły budować swój potencjał. 

W ciągu dwudziestu lat nastąpił też znaczący rozwój ram prawnych, w których funkcjonują  
organizacje pozarządowe i infrastrukturalne, czego zwieńczeniem jest znowelizowana niedawno 
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto ogromne znaczenie dla 
rozwoju organizacji infrastrukturalnych miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, bowiem 
znaczna część tych organizacji stała się beneficjentami dostępnych funduszy.  

Dominującym polem działania organizacji infrastrukturalnych jest III sektor, ale część orga- 
nizacji czy prowadzone przez nie działania przenikają na pozostałe sektory: państwowy i pry-
watny.  

Organizacje infrastrukturalne zwykle udzielają pomocy innym organizacjom pozarządowym bez 
względu na to, jaki rodzaj działalności one prowadzą i w jakiej branży działają. Można też wyod-
rębnić grupę organizacji o branżowym charakterze, działających najczęściej w formie sieci lub 
federacji.  

Wśród przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych nie ma dużej wiedzy o Strategii Lizbońskiej 
i jej priorytetach. W swoich działaniach raczej nie uwzględniają one perspektywy Strategii  
Lizbońskiej, co może powodować, że instytucje III sektora nie przyczyniają się do realizacji  
jej celów. 
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Średnia liczba NGO wspieranych w 2009 r. przez organizację infrastrukturalną wyniosła 25,7. 
Zdolność do obsłużenia określonej liczby organizacji pozarządowych zależy przede wszystkim  
od zasobów finansowych i osobowych, jakie mają do dyspozycji organizacje infrastrukturalne. 
Przy czym środki finansowe, przeznaczane na wsparcie organizacji pozarządowych, w większości 
przypadków nie przekraczają połowy budżetu instytucji infrastrukturalnych. 

Większość badanych organizacji nie odnotowała zmiany liczby podmiotów w ciągu kolejnych  
lat, którym udzielono pomocy. Warto też zauważyć, że 2009 rok był korzystny dla organizacji 
infrastrukturalnych oraz ich klientów, ponieważ w większości organizacji nie zmienił się poziom 
finansowania albo następowało jego zwiększenie. 

Podstawowym celem organizacji infrastrukturalnych jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wspieranie organizacji i aktywnych obywateli. Cel ten jest realizowany poprzez do- 
starczanie informacji, wiedzy i umiejętności w formie szkoleń, doradztwa oraz informacji o moż-
liwości uzyskania środków finansowych. Poza tym organizacje infrastrukturalne wspomagają 
tworzenie sieci organizacji czy partnerstw lokalnych, a także pomagają w zakładaniu organizacji 
pozarządowych i następnie prowadzą wsparcie techniczne w formie inkubatora dla nowych 
podmiotów. Ważne są też działalność rzecznicza, związana z reprezentowaniem interesów  
organizacji pozarządowych, oraz integrowanie i sieciowanie środowiska organizacji. Natomiast 
najrzadsze formy wsparcia to pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz badania 
dotyczące III sektora.  

Wsparcie oferowane przez organizacje infrastrukturalne zmienia się w czasie: zmniejsza się 
popyt na szkolenia podstawowe i ogólne, za to coraz częściej pojawia się konieczność wspiera-
nia organizacji w sposób długofalowy, zróżnicowany i zindywidualizowany. Istotne jest tu także 
takie wspieranie organizacji, aby realizując misję, stawały się coraz bardziej profesjonalne.  

Organizacje pozarządowe stale potrzebują wsparcia finansowego i potrzeba ta dotyczy organi-
zacji małych i dużych, niezależnie od ich stażu i doświadczenia. Dużym problemem jest brak 
płynności finansowej, szczególnie w kontekście realizacji projektów unijnych. Poważnym ograni-
czeniem jest również niedostępność kredytów dla organizacji pozarządowych. Dlatego konieczne 
jest rozwijanie nowych form finansowania organizacji.  

Współpraca z innymi sektorami może przyczynić się do rozwiązania większości problemów,  
z jakimi borykają się organizacje infrastrukturalne. Dlatego w realizacji misji istotna jest współ-
praca. Większość badanych organizacji infrastrukturalnych w 2009 roku prowadziła swoje dzia-
łania, współpracując najczęściej z administracją samorządową oraz z lokalnymi i regionalnymi 
instytucjami wspierającymi NGO.  

Zdaniem przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych dzięki ich działalności następuje wzrost 
aktywności w małych społecznościach lokalnych, poprawia się też wiedza na temat III sektora, 
a wspierane organizacje mogą realizować nowe projekty. Następuje również poprawa jakości 
funkcjonowania organizacji.  

Przedstawiciele organizacji infrastrukturalnych deklarują, że znają potrzeby organizacji, na rzecz 
których działają. Ich zdaniem organizacje pozarządowe natrafiają przede wszystkim na pro- 
blemy finansowe i związane z niewystarczającą liczbą pracowników. Problemami są również 
konieczność dostosowywania do działań, do których jest przeznaczone dofinansowanie, co nie-
kiedy skutkuje odchodzeniem od misji organizacji, a ponadto niewystarczająca współpraca  
z administracją publiczną, trudności w wyznaczaniu i osiąganiu długofalowych celów organizacji 
oraz niska znajomość prawa. Z kolei najmniej problemów sprawia organizacjom komunikacja  
i współpraca z innymi organizacjami. 

Wiedzę o potrzebach organizacji pozarządowych instytucje infrastrukturalne czerpią przede 
wszystkim z własnego doświadczenia i codziennej pracy, a także z dostępnych badań. Nieliczne 
organizacje infrastrukturalne prowadzą badania diagnozujące potrzeby, ale wydaje się, że ich 
znacząca część nie ma świadomości, czym są potrzeby organizacji pozarządowych ani też w jaki 
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sposób je badać. Wyzwaniem dla organizacji infrastrukturalnych jest zatem podniesienie wła-
snej wiedzy i umiejętności w zakresie badania i analizy potrzeb organizacji, które są odbiorcami 
ich działań. Należy jednak podkreślić, że działania te wymagają także finansowania, z czym 
obecnie jest problem. 

Z roku na rok organizacje infrastrukturalne posiadają coraz większy potencjał. Obecną sytuację 
materialną organizacji infrastrukturalnych większość ich przedstawicieli ocenia jako dobrą. Spo-
sobem zapewnienia kapitału dla organizacji infrastrukturalnej jest też w kilku przypadkach, obok 
działalności non profit, działalność gospodarcza.  

Istnieje zagrożenie, że chociaż organizacje wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu funduszy unij-
nych, to jednak zaniedbały jednocześnie inne źródła przychodów. Może to rodzić w organiza-
cjach fałszywe przekonanie o dobrej kondycji finansowej. 

Większość badanych organizacji infrastrukturalnych, jako dobry, ocenia także swój potencjał 
techniczny, choć wiele z nich podaje, że potrzebny byłby lokal. Podobne oceny dotyczą pracow-
ników: są to zwykle osoby zaangażowane w poszczególne projekty, zatrudnione w organizacji 
na etat. Pracownicy organizacji infrastrukturalnych posiadają wysokie kompetencje w zakresie 
pracy w III sektorze. 

O potencjale organizacji infrastrukturalnych decyduje też ich współpraca z administracją pu-
bliczną. W wielu miejscach ta współpraca układa się poprawnie, a nawet bardzo dobrze, jednak 
nadal wymaga długofalowych działań o charakterze strategicznym, zwłaszcza w mniejszych 
miastach, z dala od metropolii. Natomiast niewiele jest obecnie przykładów współpracy między 
sektorem prywatnym i III sektorem.  

Tradycją organizacji pozarządowych, w tym organizacji infrastrukturalnych, jest współpraca, co 
niekiedy przybiera formę sieci, federacji podmiotów. 

Choć z badania jakościowego wynika, że potencjał organizacji infrastrukturalnych jest zado- 
walający, to jednak w badaniu ilościowym zdiagnozowano pewne potrzeby organizacji infra-
strukturalnych. Najczęściej organizacje infrastrukturalne wyrażają potrzebę wzmocnienia pod 
względem finansowym. W mniejszym stopniu mają potrzeby w zakresie rozwoju współpracy  
z innymi organizacjami infrastrukturalnymi, z samorządem lub administracją publiczną oraz 
całym sektorem pozarządowym. Poprawy wymagają też warunki lokalowe wielu organizacji  
i wyposażenie techniczne. Stosunkowo najmniejsze potrzeby są diagnozowane w zakresie  
zasobów ludzkich: zarówno pod względem liczebności pracowników, jak i ich umiejętności.  
Jedynym obszarem niewymagającym znacznego wzmocnienia była sfera dotycząca wiedzy oraz 
doświadczenia.  
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6.  Organizacje pozarządowe  
a organizacje infrastrukturalne 

 
 
6.1.  Opis struktury próby 

Wśród przebadanych organizacji pozarządowych dominowały stowarzyszenia, które stanowiły 
69% nieprzeważonej próby. Ponadto 14% przebadanych organizacji stanowiły organizacje  
zaliczane do Kościoła katolickiego, 10% to fundacje, a 4% to organizacje społeczne, oddzielnie 
niewymienione.  

W próbie najliczniej były reprezentowane organizacje z terenu województw mazowieckiego 
(12%) oraz wielkopolskiego (11%). Najmniejszy udział stanowiły organizacje z terenu woje-
wództwa opolskiego.  
 
Wykres 27. Struktura badanych organizacji pozarządowych ze względu na województwo 
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Badane organizacje pozarządowe działały najczęściej w obszarze sportu i turystyki (42%) oraz 
edukacji i wychowania (41%). Zdecydowanie mniej organizacji zajmowało się działalnością mię-
dzynarodową (4%), działalnością naukowo-badawczą czy też sprawami zawodowymi (po 5%).  
Ponad 2/3 przebadanych organizacji (69%) działa na poziomie lokalnym. 16% – na poziomie 
regionu, a 10% ma zasięg krajowy. Około 5% deklaruje prowadzenie działań na poziomie mię-
dzynarodowym.  

Jedna trzecia przebadanych organizacji zadeklarowała, że wchodzi w skład sieci, federacji, lo-
kalnego partnerstwa.  

Jedna czwarta badanych organizacji deklaruje, że nie osiągnęła żadnych przychodów. Najrza-
dziej tego typu deklaracje składały fundacje (85% z nich osiąga jakiś dochód), a najczęściej: 
organizacje zaliczane do Kościoła katolickiego. Mediana przychodów w ostatnim roku wyniosła 
10 tys. zł, zaś średnie przychody 64,5 tys. zł. Różnica między medianą a średnią wartością pro-
jektu wynika z dużej asymetrii rozkładu przychodów.  
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Wykres 28. Obszary działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe 
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Niemal połowa organizacji (46%) zatrudnia pracowników. Przy czym niemal jedna czwarta za-
trudnia do 5 pracowników, a zaledwie 4% organizacji zatrudnia powyżej 20 osób. Średnia liczba 
pracowników wyniosła 4,9 osoby.  
 
 
Wykres 29. Struktura badanych organizacji ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników 
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W ramach analizy zebranego materiału badawczego uwzględniono co najmniej takie zmien- 
ne niezależne, jak: zatrudnienie, przychody, typ organizacji (forma prawna), województwo, 
obszar działania, terytorialny zakres działania, wolontariusze, wchodzenie w skład sieci i fede- 
racji.  
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6.2.  Czy organizacje pozarządowe korzystają ze wsparcia? 

Zdecydowana większość organizacji pozarządowych, objętych badaniem ilościowym, korzysta 
ze wsparcia instytucji infrastrukturalnych – 74%. Z żadnego wsparcia nie korzysta 26%  
organizacji pozarządowych. Odsetek organizacji korzystających ze wsparcia organizacji infra-
strukturalnych jest silnie zróżnicowany ze względu na województwo, co przedstawia poniższy 
wykres.  
 
Wykres 30. Odsetek organizacji korzystających z jakiejkolwiek formy wsparcia dla organizacji 
pozarządowych w podziale na województwa (n = 1650) 
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Wyróżnia się tutaj szczególnie województwo łódzkie, gdzie prawie połowa organizacji nie korzy-
stała ze wsparcia. Ponadto w województwach: podlaskim, podkarpackim, lubelskim i wielkopol-
skim ze wsparcia nie korzysta co najmniej 30% organizacji. 

Z kolei wyróżnia się województwo pomorskie, gdzie tylko 1% organizacji nie korzystało z żad-
nego wsparcia.  

Oprócz zróżnicowania terytorialnego również inne cechy wiążą się z korzystaniem ze wsparcia 
przez organizacje. Przede wszystkim widoczne jest zróżnicowanie ze względu na uzyskiwane 
przychody. Organizacje nieuzyskujące żadnych przychodów rzadziej deklarują, że korzystają ze 
wsparcia (72%), niż te, które deklarują, że uzyskują dochody (83%).  

Widoczna jest również różnica ze względu na fakt zatrudnienia personelu. Wśród organizacji 
niezatrudniających żadnego personelu korzystało ze wsparcia 67% z nich, natomiast wśród 
zatrudniających do pięciu osób już 80%, a wśród organizacji zatrudniających powyżej 20 osób 
nie korzystało z żadnej formy wsparcia już tylko 89%. Warto jednak podkreślić, że organizacji, 
które zatrudniają na stałe tak dużą liczbę osób, jest stosunkowo niewiele.  

Jeśli potraktować fakt uzyskiwania dochodów lub też zatrudniania personelu jako wskaźnik po-
tencjału organizacji pozarządowych, może to sugerować, że ze wsparcia korzystają głównie 
organizacje znajdujące się w lepszej kondycji. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić o kierun-
ku tej zależności – czy ze wsparcia częściej korzystają organizacje o większym potencjale, czy 
też organizacje korzystające, dzięki otrzymywanemu wsparciu, rozwijają się i uzyskują większy 
potencjał. 

Warto też spojrzeć na uzyskane wyniki z innej strony: struktury organizacji korzystających ze 
wsparcia. Choć organizacje niezatrudniające żadnego personelu korzystają z pomocy rzadziej 
niż organizacje taki personel zatrudniające, to stanowią 45% wszystkich organizacji korzystają-
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cych ze wsparcia, a kolejne 25% korzystających zatrudnia do 5 pracowników. Jak zatem widać, 
choć mniejsze organizacje są niedoreprezentowane wśród odbiorców usług organizacji infra-
strukturalnych, to stanowią i tak większość. 

Widoczna jest słaba, choć istotna statystycznie, korelacja między wiekiem organizacji a korzy-
staniem z usług organizacji infrastrukturalnych. Nieznacznie częściej korzystają organizacje 
młodsze. Korelacja ta jest nieco silniejsza (choć nadal słaba) w przypadku korzystania z pomocy 
w zakładaniu organizacji, co może wskazywać, że młodsze organizacje stosowały różne formy 
wsparcia na etapie powstawania.  

Obszar działania danej organizacji w niewielkim stopniu różnicuje korzystanie ze wspar- 
cia. Najczęściej korzystały z różnych form wspierania organizacje działające w obszarze  
rynku pracy, ochrony zdrowia czy też zajmujące się wspieraniem organizacji pozarządowych 
(a więc organizacje infrastrukturalne). Najrzadziej z tego rodzaju wsparcia korzystają orga- 
nizacje wskazujące jako swój obszar działania religię, ale również sprawy zawodowe i pra-
cownicze. 
 
Wykres 31. Korzystanie ze wsparcia dla organizacji pozarządowych a obszar działania 
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Odsetek organizacji korzystających z poszczególnych form wsparcia był zróżnicowany ze wzglę-
du na zakres działania danej organizacji. Organizacje działające na poziomie lokalnym (gmina, 
powiat) korzystały ze wsparcia rzadziej (72%) niż organizacje działające na poziomie wojewódz-
twa czy też kraju (80% i 81%). Pewne zróżnicowanie w częstotliwości korzystania ze wsparcia 
jest widoczne również ze względu na fakt wchodzenia w skład sieci lub federacji bądź partner-
stwa – organizacje należące do większych struktur nieco częściej korzystają ze wsparcia (81%) 
niż te, które do takich struktur nie należą (71%).  

Analiza danych ilościowych pokazuje, że brak jest wyraźnej korelacji między subiektywną oceną 
potencjału organizacji pozarządowej a faktem korzystania ze wsparcia organizacji infrastruktu-
ralnych. Przykładowo, organizacje oceniające swoją kondycję finansową bardzo źle korzystały 
ze wsparcia organizacji infrastrukturalnych, podobnie często jak te organizacje, które oceniały 
swoją kondycję bardzo dobrze. 
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Wykres 32. Odsetek organizacji pozarządowych, korzystających ze wsparcia organizacji  
infrastrukturalnych, w zależności od oceny sytuacji finansowej danej organizacji 
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Stwierdzono występowanie słabego, choć istotnego statystycznie, związku między deklarowaną 
potrzebą wsparcia a faktycznym korzystaniem ze wsparcia organizacji pozarządowych.  

Wyniki przeprowadzonych badań jakościowych wśród organizacji pozarządowych pozwalają  
na lepsze zrozumienie mechanizmów korzystania lub niekorzystania ze wsparcia organizacji 
infrastrukturalnych. Wsparcie jest szczególnie istotne dla organizacji dopiero powstających lub 
bardzo młodych, działających ok. roku, dwóch. Zapotrzebowanie na wsparcie zgłaszają również 
organizacje prowadzone przez osoby, które nie miały wcześniejszego doświadczenia związanego 
z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi i pozyskiwaniem środków na działalność. 

Pierwszym, krytycznym momentem jest sam fakt założenia organizacji i jej rejestracji w KRS. 
Wiedza o dostępnych formach prawnych, a także o korzyściach i kosztach związanych z każdą  
z form oraz zasadach rejestracji organizacji pozarządowej nie jest powszechna. Osoby mające 
pomysł na organizację pozarządową muszą najczęściej samodzielnie szukać tych informacji. 
Brak wsparcia na tym etapie może zniechęcać. Niektórzy jednak starają się pozyskać wiedzę od 
organizacji już działających. W ten sposób docierają do organizacji infrastrukturalnych. Przykła-
dem takiej organizacji może być stowarzyszenie działające na terenie województwa podlaskiego 
i zajmujące się głównie promocją produktów lokalnych i regionalnych oraz wspieraniem dzieci  
z terenów wiejskich. Liderka tej organizacji dowiedziała się o możliwości realizacji projektów. 
Jak mówi: 

Jak się dowiedziałam od koleżanki, że ona pisze projekty, to mnie to bardzo zaciekawi-
ło. Jak napisać projekt na konkurs i dostać pieniądze. Wtedy pierwszy projekt pisałam, 
ta koleżanka mi telefonicznie pomagała. I ja się dowiedziałam, że są takie ośrodki 
wspierające takie organizacje pozarządowe i można pójść, oni powiedzą, nauczą i tam 
się u nich uczyłam. (…) to były takie sesje wyjazdowe (…) to nas 3 pojechały i pan L. 
siadał z nami i nas uczył pisać projekty. Mój akurat przeszedł, a koleżanek nie. Później 
ja cały czas byłam chłonna na pozyskiwanie wiedzy, bo człowiek nigdy nie jest za mą-
dry (…). Zatem korzystałam z ich pomocy i korzystam do dzisiaj. 

Na podstawie wywiadów z liderami organizacji pozarządowych wyróżnić można kilka elemen-
tów, które charakteryzują organizacje czy też ich liderów korzystających ze wsparcia. 

1. Duże znaczenie ma aktywna postawa lidera – część rozmówców to osoby posiadające 
doświadczenie w realizacji różnego typu inicjatyw społecznych, aktywnie poszukujące 
sposobów osiągania swoich celów. Organizacja pozarządowa jawi się jako narzędzie do 
osiągania celów, a wsparcie organizacji infrastrukturalnych jest sposobem na zdobycie 
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wiedzy, jak to narzędzie wykorzystywać. Ważne, że osoby te starają się wykorzystać 
wszelkie możliwe formy wsparcia: zarówno formalne, jak i nieformalne. 

2. To otwartość na nowe formy działania, chęć nauki i zdobywania nowej wiedzy, idąca 
często w parze ze świadomością własnych deficytów i potrzeb wsparcia. Jak opisuje to 
cytowana powyżej liderka stowarzyszenia: 

Jeszcze wtedy stowarzyszenia nie było, bo ja jako pierwsza dowiedziałam się, że jest 
takie szkolenie. (…) Na tym szkoleniu dowiedziałam się jak założyć stowarzyszenie i za-
częłam próbować zakładać i pomógł mi w tym pracownik (…) Doradztwa Rolniczego. 
Ten statut, ustawy to zwróciłam się do niego, bo on po prostu był bliżej. Gdybym poszła 
do ośrodka wspierania, to na pewno by mi pomogli. 

3. To gotowość do korzystania z różnorodnych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych 
kanałów zdobywania wiedzy i wsparcia – szczególnie w początkowym okresie zakła- 
dania organizacji pozarządowej. Lider innej organizacji, stowarzyszenia z województwa 
lubuskiego, działającego od połowy 2009 r., zajmującego się terapią osób niepełno-
sprawnych, również wskazuje na wykorzystanie kanałów nieformalnych w poszukiwaniu 
informacji o organizacjach pozarządowych:  

Ja po prostu szukałem różnych podpowiedzi, rozwiązań w rożnych sytuacjach. Nie mam 
dużego doświadczenia, zacząłem poszukiwać, natrafiłem na znajomych, których znałem 
z innych sytuacji i jakby po nitce do kłębka, od słowa do słowa, wyszło, że możemy  
jakieś organizacyjne czy merytoryczne sprawy omówić. (…) Ja należę do ludzi dość 
upartych i brnących cały czas do przodu, jeżeli postawiłem sobie za cel coś, co chciałem 
zrobić, to ja musiałem znaleźć rozwiązania i to ja znalazłem te rozwiązania poprzez do-
cieranie... 

Inny przykład stanowi młode stowarzyszenie zajmujące się działalnością artystyczną  
z województwa kujawsko-pomorskiego. Jedna z jego liderek tak opisuje swoje początki: 

To było tak, że my… zakładając organizację artystyczną, teatralną (…) szukałam  
w Internecie odnośników, żeby wiedzieć, jak się zakłada organizację, bo to wymaga 
ogromnego nakładu czasowego i wiedzy. I była taka sytuacja, że skontaktowałam się  
z przedstawicielem stowarzyszenia teatralnego z Płocka. Zapytałam, (…) on powiedział: 
„w urzędzie marszałkowskim musi być punkt doradczy u was, ty się tam zgłoś i na pew-
no Ci pomogą wszystko i ze statutem, i całą procedurą (organizacyjną)”. Ja się zgłosi-
łam do urzędu marszałkowskiego. A oni mi powiedzieli, że koniecznie jeszcze muszę się 
zapisać na newsletter, ponieważ oni bardzo aktywnie działają.  

Jak zatem wynika z prowadzonych wywiadów – duże znaczenie ma osoba lidera organizacji: 
jego aktywność i otwartość, a także jego sieć kontaktów.  
 

6.3.  Organizacje niekorzystające ze wsparcia 

Analiza tego, jakie organizacje korzystają z usług organizacji infrastrukturalnych, może zyskać 
dzięki przyjrzeniu się tym organizacjom, które w niewielkim stopniu dotychczas korzystały z tej 
oferty. Należy jednak zaznaczyć, że w trakcie wywiadów pogłębionych organizacje, które  
w pierwszej chwili deklarują, że z żadnych usług nie korzystały, w toku wywiadu wskazywały 
jednak na różne formy wsparcia. Z kolei organizacje deklarujące, że korzystają ze wsparcia 
organizacji infrastrukturalnych, często rozumieją przez to wsparcie finansowe, takie jak granty 
czy dotacje, uzyskiwane np. od samorządu. Dlatego też dalej mowa będzie o organizacjach 
stosunkowo rzadko korzystających ze wsparcia organizacji infrastrukturalnych.  

Przykładem może być fundacja działająca w województwie kujawsko-pomorskim od 18 lat, zaj-
mująca się aktywną rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Fundacja może wykazać się imponu-
jącym dorobkiem – zrealizowała wiele przedsięwzięć, zatrudnia pracowników merytorycznych, 
dysponuje własną siedzibą, choć wymagającą remontu. Została ona poddana analizie jako  
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przykład organizacji, która nie korzysta ze wsparcia organizacji infrastrukturalnych. Jednak pro-
wadzona rozmowa wykazuje, że tego typu wsparcie, w różnej skali i formie, otrzymywała, choć 
z jej punktu widzenia było ono marginalne:  

(…) zdarzało nam się np. chyba z Fundacją PZU troszkę przy dofinansowaniu organizacji 
obozu [współpracować – przyp. aut]. To tam co mi się nasuwa. Kiedyś to tak w jakimś 
kawałku z Fundacją Batorego. To takie sporadyczne w zasadzie. (…) Chyba nie pominę-
łam żadnej fundacji. No może tak nie do końca wszystko pamiętam, ale to już jest  
kilkanaście lat, jak tu jestem. Ale tak jak to mówię, specjalnie nie ma tego często. 

Fundacja koncentruje się bardzo silnie na swoich statutowych działaniach. Jej pracownicy, po-
szukując informacji, korzystają z informacyjnego wsparcia organizacji infrastrukturalnych 
(newslettera). Współpracują również z wieloma instytucjami, głównie publicznymi, które mogą 
zapewnić środki na finansowanie działalności fundacji. Jak stwierdza rozmówczyni: (…) wiedzy 
nigdy dosyć, podając dalej, że pracownicy fundacji korzystali głównie ze szkoleń meryto- 
rycznych, związanych z prowadzeniem rehabilitacji czy wspieraniem osób niepełnosprawnych  
– a więc takich, których organizacje infrastrukturalne, nastawione na bardziej uniwersalne 
wsparcie, dostarczają wyraźnie rzadziej.  

Można stwierdzić, że organizacja ta posiada bardzo silną świadomość swoich celów i obsza- 
ru działania i niechętnie myśli o „naginaniu się” do specyfiki czy też tematyki dostępnych  
programów. O Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki rozmówczyni ma raczej negatywną 
opinię: 

Ale tam przede wszystkim są takie projekty miękkie. Generalnie: szkolenia, szkolenia, 
szkolenia. Natomiast do nas one [nie pasują]. Można zrobić jakiś wycinek szkoleń dla 
osób niepełnosprawnych czy też dla opiekunów tychże osób, ale generalnie nie jest to 
tą podstawą, którą my się zajmujemy. My się zajmujemy tą faktyczną namacalną (…) 
rehabilitacją. 

Równocześnie rozmówczyni ma dużą wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania, jak 
również duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z innych źródeł. W praktyce to fundacja 
staje się nieformalną organizacją infrastrukturalną, udzielając informacji i wsparcia osobom, 
które poszukują wiedzy na temat działania organizacji pozarządowych. Jest to zatem organiza-
cja dojrzała, o dużym potencjale zarówno ludzkim, materialnym, jak i społecznym. Świadoma 
swoich celów działania oraz kompetencji, w związku z tym nieodczuwająca potrzeby korzystania 
ze wsparcia – a nawet przeciwnie – sama tego typu wsparcia udziela. 

Innym przykładem organizacji pozarządowej, która nie korzysta ze wsparcia organizacji infra-
strukturalnych, jest działające od siedmiu lat stowarzyszenie z województwa podlaskiego,  
zajmujące się wspieraniem ofiar przemocy i promocją wolontariatu. Główny powód nieskorzy- 
stania to pozytywna ocena własnych kompetencji. Jak stwierdza respondent reprezentujący  
tę organizację: 

Chyba nie ma potrzeby w sumie [korzystać z pomocy]. Jesteśmy raczej na bieżąco, jeśli 
chodzi o pisanie wniosków, mamy kompetencje i w miarę nam to idzie. 

Organizacja ta skupia osoby generalnie z wyższym wykształceniem, oraz młode, które coś chcą 
robić na terenie miasta i w regionie. Podkreśla się kompetencje, zdolność do pozyskania nowych 
informacji i śledzenia zmian:  

Napisałem doktorat na temat organizacji pozarządowych, więc moja wiedza jest dość 
duża (…) My jako że jesteśmy organizacją, mamy dużo [środków]: pół miliona rocznie. 
Realizujemy projekty z unijnych środków – koło ośmiu rocznie – i nie mamy jakichś tam 
problemów. 

Rozmówca podkreśla zarówno dużą wiedzę teoretyczną (doktorat), jak i sprawność w pozyski-
waniu środków, co dla niego jest tożsame ze sprawnością w zarządzaniu organizacją. Zwraca 
uwagę duża koncentracja na wnioskach i projektach – przez ten pryzmat przedstawiciel organi-
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zacji ocenia jej sprawność. Zdecydowanie rzadziej w wywiadzie pojawia się kwestia osiągania 
celów statutowych organizacji. 

Członkowie tego stowarzyszenia są zapraszani przez organizacje infrastrukturalne do prowadze-
nia szkoleń lub udziału w konferencjach. Można stwierdzić, że organizacja ta jest w regionie 
swego rodzaju elitą w sektorze pozarządowym. Dysponuje wysokim kapitałem intelektualnym, 
prawdopodobnie niezłym też kapitałem materialnym (posiada lokal, choć oczywiście przydał- 
by się większy, dysponuje relatywnie dużym budżetem). Na podstawie wywiadu trudno wprost 
ocenić kapitał społeczny, ale pośrednio można wnioskować, że umiejętność współpracy  
z innymi, w tym szczególnie z samorządem, jest też na stosunkowo wysokim poziomie. Można 
stwierdzić, że organizacja ta nie potrzebuje wsparcia i zachowuje się racjonalnie, nie korzystając 
z niego. 

Obserwację tę potwierdzają również wyniki badania ilościowego. Stwierdzono słabą, ale istotną 
statystycznie korelację między oceną poziomu przygotowania merytorycznego osób zaangażo-
wanych w wykonywanie zadań statutowych organizacji, a niekorzystaniem ze wsparcia organi-
zacji infrastrukturalnych. 

Innym interesującym przykładem stowarzyszenia niekorzystającego ze wsparcia organizacji 
infrastrukturalnych jest organizacja zajmująca się wspieraniem osób bezdomnych i ubogich. 
Wywiad prowadzony był z prezesem jednego z regionalnych kół tej organizacji. Stowarzyszenie 
stale współpracuje z lokalnym i regionalnym samorządem, od którego otrzymuje dotacje na 
swoje działania. Rozmówca bardzo mocno podkreśla znaczenie tego wsparcia: 

(…) wpływ [tych dotacji] jest bardzo wyraźny, ponieważ osoby, które są dotknięte pato-
logiami, codziennie pracują, codziennie funkcjonują w społeczeństwie i to jest bardzo 
ważne. Z jednej strony są one nakarmione, ponieważ nie mają środków finansowych na 
zdobycie żywności, z drugiej są aktywne, ponieważ uczestniczą w życiu społecznym. 

Wypowiedź dowodzi wagi nie tylko bezpośredniego wpływu projektu, lecz także jego szerszego 
oddziaływania.  

Priorytetem dla rozmówcy jest wspieranie osób potrzebujących. Przedstawiciele organizacji ma-
ją dobre kontakty z samorządem, a uzyskiwane stąd środki uznawane są za wystarczające.  
W efekcie, członkowie stowarzyszenia nie korzystają z żadnych szkoleń, doradztwa, informacji 
itd. Jak stwierdza rozmówca:  

Nie bardzo była taka potrzeba i nie znam tych instytucji [które udzielają takiej pomocy], 
raczej współpracujemy z najbliższymi urzędami. (…) Na szkolenie raczej nie ma czasu, 
ponieważ nie mamy tylu pracowników, którzy by uczestniczyli w tych szkoleniach – jest 
księgowa, jest kierownik i praktycznie nie ma po prostu na to czasu. (…) problemów nie 
ma dużo, ponieważ mamy taki plan pracy, który realizujemy i sobie dajemy radę. 

Organizacja, realizując swoje cele, nie angażuje się w sprawy III sektora. Rozmówca nie zna 
żadnych organizacji infrastrukturalnych, a na pytanie o potrzeby organizacji pozarządowych  
w regionie wyraźnie wzburzony odpowiada: Czyli ja musiałbym odpowiedzieć, czego potrzebują 
te organizacje? Można stwierdzić, że się niemal do nich dystansuje. Nie postrzega swojej orga-
nizacji jako elementu większej grupy podmiotów realizujących pewne cele społeczne. Zdecydo-
wanie priorytetem jest działalność na rzecz osób potrzebujących. 

Jest to zatem wyraźnie inny typ organizacji pozarządowej niż opisana poprzednio. Niemniej jej 
sytuacja jest również stabilna. Z kolei jednak rozmówca ma świadomość, że są również inne 
możliwości działania i realizowania swoich celów. Jednak wydają się one dla niego trudno do-
stępne. Jak stwierdza:  

Może te wszystkie projekty, w które należy wchodzić, to są zbyt skomplikowane i nie 
każdy potrafi dać sobie radę merytorycznie z tymi projektami. Myślę, że jakoś te projek-
ty nie powinny być tak bardzo szerokie, jakieś rozbudowane i jakieś finansowo o bardzo 
dużym znaczeniu. Tylko po prostu mniejsze i… konkretne, krótkoterminowe po prostu. 
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Rozmówca zatem dostrzega, że rozwój organizacji wymaga poszukiwania innych sposobów dzia-
łania (projekty, w które należy wchodzić). Woli jednak koncentrować się na działaniach prostych, 
konkretnych, prawdopodobnie łatwych do zarządzania i najbardziej dla niego dostępnych.  

Przytoczone opisy organizacji niekorzystających ze wsparcia znajdują swoje potwierdzenie  
w wynikach badań ilościowych. Ponad połowa z tych, które nie korzystają, jako powód podaje 
brak takiej potrzeby. Prawie co szósta organizacja nie korzysta z usług organizacji infrastruktu-
ralnych, gdyż w swoim mniemaniu nie spełnia warunków, aby uzyskać wsparcie. Część organi-
zacji wskazuje na niedopasowanie oferty oraz brak odpowiednich organizacji infrastrukturalnych 
w okolicy – może to wskazywać na niezaspokojony popyt na usługi organizacji infrastruktur- 
ralnych. Dotyczy to jednak niewielkiego odsetka ogółu organizacji pozarządowych. Szczegóły 
prezentuje poniższy wykres. 
 
Wykres 33. Dlaczego nie korzystali Państwo dotychczas ze wsparcia? (N = 415) 
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Warto jednak zaznaczyć, że deklaracje organizacji o braku potrzeby nie muszą oznaczać,  
że organizacja taka, gdyby taką potrzebę zidentyfikowała, nie miałaby trudności w dotarciu  
do odpowiedniej instytucji. Jak wynika z prowadzonych wywiadów, część organizacji nie inte- 
resowała się możliwościami wsparcia i nie poszukiwała aktywnie oferty skierowanej do organi-
zacji pozarządowych. Potwierdzają to wyniki badania ilościowego: ponad połowa organizacji, 
które nie odczuwają potrzeby wsparcia, nie zna żadnych podmiotów, które tego typu wsparcie 
świadczą.  

Wyniki badania pokazują, że część organizacji może mieć mylne wyobrażenie o dostępności 
wsparcia. 17% spośród tych, które nie korzystały z żadnej formy wsparcia, uważa, że nie speł-
nia warunków, aby takie wsparcie otrzymać. Równocześnie niemal dwie trzecie z nich nie zna 
żadnego podmiotu oferującego usługi dla organizacji pozarządowych (wykres poniżej) – zatem 
prawdopodobnie nie miały okazji przekonać się, czy z takiego wsparcia mogą korzystać. 

Równocześnie prowadzone wywiady stawały się nieraz okazją do uświadomienia organizacjom 
oferty wsparcia skierowanej do nich. Rozmówcy w pierwszej chwili deklarujący, że nie potrzebu-
ją wsparcia, w miarę pogłębiania wątku uświadamiali sobie, że jednak różne formy pomocy 
mogłyby się okazać przydatne. 

Wyniki te wskazują, jak ważne jest prowadzenie przemyślanej akcji promocyjnej, skierowanej 
do potencjalnych odbiorców działań organizacji infrastrukturalnych.  
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Wykres 34. Czy zna Pan(-i) podmioty, które udzielają wsparcia takim organizacjom jak  
Pana(-i)? 
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Jak zaznaczono wcześniej, organizacje o zasięgu lokalnym rzadziej korzystają ze wsparcia. 
Równocześnie wyraźnie częściej (59%) przyznają, że nie znają organizacji, które świadczą tego 
typu usługi (organizacje działające na poziomie regionalnym w 44% udzielały takiej odpowiedzi, 
a na poziomie krajowym – w 38%). Ponownie zatem można stwierdzić, że dla części organizacji 
barierą do korzystania ze wsparcia nie jest brak odpowiedniej oferty, ale brak znajomości tej 
oferty.  
 

6.4.  Rodzaje otrzymanego wsparcia  

Katalog usług, z jakich korzystają organizacje pozarządowe, jest dosyć szeroki. Jest on oczy- 
wiście wynikiem oferty infrastruktury III sektora, ale również potrzeb samych organizacji.  
Potrzeby te zmieniają się wraz z rozwojem organizacji – organizacje bardziej doświadczone 
potrzebują bardziej zaawansowanego i zindywidualizowanego wsparcia – jak również wraz ze 
zmianami w otoczeniu – np. dostępnością funduszy strukturalnych czy zaostrzającą się konku-
rencją o środki z 1%.  

Z jakiejkolwiek usługi organizacji infrastrukturalnych korzystało 75% organizacji pozarządo-
wych. Najczęstszą formą wsparcia było uzyskanie dofinansowania (grantu, dotacji lub pożyczki).  

Druga w kolejności forma wsparcia to korzystanie z pomieszczeń na spotkania. Dopiero trzecie i 
czwarte miejsce zajmują szkolenia i doradztwo, a na piątym – jest informacja. A zatem organi-
zacje korzystają przede wszystkim ze wsparcia materialnego (niekoniecznie w formie pienięż-
nej), a dopiero potem ze wsparcia w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.  

Wydaje się, że wiele organizacji pozarządowych poprzez wsparcie rozumie dofinansowanie  
ze strony samorządu – np. dotacje, granty, zlecanie usług, ale również wsparcie ze strony pry-
watnych sponsorów (wskazują na to wywiady indywidualne). Nie należy tych podmiotów trak-
tować jako infrastruktury, w rozumieniu przyjętym na potrzeby niniejszego badania. W praktyce 
jednak dla organizacji pozarządowych te możliwości wsparcia materialnego są nieodłącznym 
elementem infrastruktury III sektora. Jeden z respondentów badania, przedstawiciel stowarzy-
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szenia z województwa łódzkiego, korzysta z lokalu udostępnionego przez parafię katolicką,  
a także ze wsparcia firmy szkoleniowej przy organizacji szkoleń dla odbiorców swoich usług,  
i współpracuje z innymi stowarzyszeniami przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Praw-
dopodobnie żadna z tych instytucji nie spełnia kryteriów organizacji infrastrukturalnej, jednak  
w praktyce dostarczają ważnego wsparcia dla konkretnej organizacji. Podobne wypowiedzi zda-
rzają się w wielu wywiadach. Każe to spojrzeć na infrastrukturę III sektora szerzej. Nie jest  
to zamknięta lista wyspecjalizowanych podmiotów, ale cała rzesza instytucji, organizacji i firm, 
które w różny sposób współpracują z III sektorem i go wspierają. W praktyce od zaradności 
liderów, członków i pracowników tych organizacji zależy, na ile uda im się pozyskać wsparcie.  
 
Wykres 35. Z jakich form wsparcia dla organizacji pozarządowych korzystała Pana(-i) organi-
zacja? (N = 1650) 
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Przykładem może być tutaj stowarzyszenie z Podlasia, które cały czas aktywnie współpracuje  
z wieloma jednostkami samorządowymi, firmami prywatnymi i innymi stowarzyszeniami. Jak 
ujmuje to liderka: 

Do kogo się nie zwrócę, to nigdy nie odmawiają i wtedy możemy jakiś wyjazd zorgani-
zować. Tutaj nie mogę zapomnieć, że pomaga mi starostwo powiatowe – też dostałam 
dofinansowanie – 500 zł na wyjazd w świętokrzyskie. Ten projekt napisałam, więc 
otrzymałam 1000 zł. Tak najwięcej korzystamy z pomocy urzędu marszałkowskiego, bo 
całość wyjazdu w świętokrzyskie sfinansował urząd marszałkowski. I tak miałam 2000 zł 
z urzędu marszałkowskiego na ten festyn i mogłam przygotować degustację. (…) Jak 
był festyn Bank Spółdzielczy nas wspomaga. Wspiera nas jeszcze Zakład Energetyczny 
w B., już przez dwa lata albo nawet trzy otrzymuję paczki świąteczne dla dzieci. Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej też wspomaga – to jest przy urzędzie marszałkow-
skim. Wrócę do tych prywatnych, na festyn otrzymałam nagrody, bo się zwróciłam  
z pomocą, bo było moc konkursów różnych, więc i sklepy prywatne. Jak był organizo-
wany festyn, to wspomogła nas tutaj Spółdzielnia Mieszkaniowa Krakus, prywatny 
przedsiębiorca – pan B., otrzymaliśmy od niego chyba 200 złotych. Sklepy, to co kto 
mógł, czy jakieś zabawki dla dzieci, czy na te konkursy była loteria fantowa, to wszystko 
nam się przydało.  

Jak zatem widać, liderka potrafi zmobilizować duże zasoby lokalne do organizacji przedsięwzię-
cia. Nie ma wątpliwości, że liderka jest kluczowym „czynnikiem” tej organizacji. W praktyce jest 
to dosyć rzadka sytuacja tak powszechnego odzewu na apel organizacji pozarządowej. Z kolei 
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uzyskane wsparcie jest stosunkowo niewielkie – pozwala na sfinansowanie podstawowych wy-
datków, ufundowanie nagród na festynie – na pewno nie jest to sposób na budowanie trwałych 
podstaw dla rozwoju danej organizacji.  

Opisane przykłady pozytywnie świadczą o zaradności badanych organizacji. Warto jednak  
zwrócić uwagę, że z poszczególnych form wsparcia korzysta niewiele organizacji. Ze szkoleń  
i doradztwa korzystała zaledwie ok. 1/4 przebadanych organizacji.  

Stosunkowo niewielkie odsetki organizacji deklarujących korzystanie z poszczególnych form 
wsparcia mogą wskazywać na umiarkowany poziom kompleksowości wsparcia. Przeciętnie  
jedna organizacja wskazywała 2,7 formy wsparcia, z których korzystała. Nie jest to wskaź- 
nik częstotliwości korzystania ze wsparcia, lecz liczby form. Może jednak sugerować, jak  
często różne formy wsparcia są łączone i na ile kompleksową usługę dostaje organizacja  
pozarządowa. 

Jednak bardziej szczegółowa analiza wykazuje, że nie występuje jeden, wyraźny model łączenia 
różnych form usług. Niemniej w przypadku szkoleń i doradztwa widoczne jest umiarkowane 
współwystępowanie (współczynnik korelacji 0,4). Nieco rzadziej łączone są doradztwo i infor-
macje (współczynnik korelacji 0,3). Należy jednak zaznaczyć, że organizacja mogła korzystać  
z tych usług niezależnie i że mogły być one świadczone przez różne podmioty. 

Zakres oferowanego wsparcia różni się ze względu na obszar, w którym działa dana orga- 
nizacja. Jak wynika z poniższego wykresu, ze wsparcia finansowego najczęściej korzystają 
organizacje zajmujące się rynkiem pracy, działalnością międzynarodową, ochroną zdrowia. 
Najrzadziej natomiast organizacje działające w obszarach: spraw zawodowych, religii i ochro-
ny środowiska. 
 
Wykres 36. Odsetek organizacji otrzymujących wsparcie finansowe a obszar działania 

 

Natomiast w przypadku szkoleń również do najaktywniejszych organizacji zaliczyć należy te 
działające w obszarze rynku pracy, jednak również organizacje zajmujące się wsparciem dla 
organizacji pozarządowych. Najrzadziej ze szkoleń korzystały instytucje działające w obszarze 
religii.  

Co ciekawe, organizacje oferujące wsparcie dla organizacji pozarządowych najczęściej korzysta-
ją również z doradztwa (częściej niż organizacje działające w obszarze rynku pracy). Może to 
wynikać z lepszego rozpoznania oferty dla organizacji pozarządowych, a także z bardziej ade-
kwatnej oceny własnych kompetencji i ewentualnych deficytów. 
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Wykres 37. Odsetek organizacji otrzymujących wsparcie w formie szkoleń a obszar działania 
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Widoczne jest pewne zróżnicowanie korzystania z różnych form wsparcia, w zależności od 
terytorium, na jakim działa dana organizacja. Jak zaznaczono wcześniej, organizacje działa- 
jące lokalnie rzadziej korzystają z oferty organizacji infrastrukturalnych niż te działające na 
poziomie regionalnym i krajowym. Przy czym dla poszczególnych rodzajów pomocy obserwo-
wane są większe lub mniejsze zróżnicowania. Największa luka występuje w przypadku szkoleń 
(niemal 15 pkt proc.), a także doradztwa i wsparcia finansowego (ok. 10 pkt proc.). Najmniej-
sze różnice są widoczne w przypadku korzystania z lokalu – zarówno na prowadzenie biura, 
jak i na spotkania.  
 

Wykres 38. Rodzaj wsparcia – zakres terytorialny działania organizacji pozarządowych 
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Biorąc pod uwagę fakt, że organizacje działające w skali lokalnej częściej przyznają, że nie znają 
żadnej organizacji świadczącej odpowiednią pomoc dla organizacji pozarządowych, może to 
wskazywać na niedostateczną skalę prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych, skie-
rowanych do najmniejszych organizacji.  

Zakres wsparcia, z którego korzystają organizacje pozarządowe, jest zróżnicowany regionalnie. 
W niemal wszystkich województwach najczęściej wskazywaną przez NGO formą wsparcia było 
wsparcie finansowe. W pięciu województwach ponad 50% organizacji pozarządowych wskazało 
ten typ wsparcia. Najmniej organizacji korzysta z tego typu wsparcia w województwie pomor-
skim – 11%.  
 
Tabela 20. Odsetek organizacji korzystających z poszczególnych form wsparcia wśród organi-
zacji korzystających z jakiegokolwiek wsparcia, w podziale na województwa (N = 1228) 
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wsparcie finansowe  
(grant, dotacja lub pożyczka) 54% 59% 45% 51% 30% 54% 38% 52% 44% 36% 11% 50% 43% 42% 42%
korzystanie z udostępnionego  
pomieszczenia na spotkania 33% 25% 36% 19% 28% 29% 27% 34% 23% 17% 7% 33% 29% 32% 27%
szkolenia 32% 27% 26% 31% 25% 19% 20% 39% 28% 19% 12% 33% 31% 14% 37%
doradztwo lub konsultacje 26% 23% 16% 22% 18% 9% 27% 24% 22% 13% 41% 20% 25% 17% 31%
korzystanie ze sprzętu  
(np. komputery, faksy) 24% 16% 28% 11% 10% 25% 16% 8% 20% 11% 8% 24% 15% 21% 20%
pomoc w uzyskaniu  
informacji 23% 14% 19% 15% 17% 14% 16% 28% 9% 15% 39% 16% 11% 20% 14%
korzystanie  
z udostępnionego  
pomieszczenia na  
prowadzenie  
biura 23% 13% 17% 11% 10% 18% 16% 16% 15% 12% 2% 32% 12% 17% 14%
pomoc we współpracy  
z innymi organizacjami  
pozarządowymi, tworzeniu  
sieci lub partnerstw 16% 9% 9% 6% 11% 7% 12% 12% 6% 6% 14% 10% 11% 7% 9%
reprezentacja Państwa  
organizacji wobec  
administracji publicznej  
lub innych instytucji 11% 3% 7% 5% 7% 6% 9% 2% 3% 7% 11% 7% 5% 9% 12%
pomoc w założeniu  
organizacji 7% 1% 12% 5% 4% 4% 10% 16% 4% 1% 13% 1% 9% 11% 11%
wsparcie w prowadzeniu  
działalności odpłatnej,  
gospodarczej lub  
przedsiębiorstwa społecznego 5% 11% 5% 5% 1% 4% 9% 8% 6% 8% 1% 3% 5% 9% 4%
Inne 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1%

Tym kolorem zaznaczone są  
działania organizacji, z których 

korzystało powyżej 50% –  
do 75% organizacji 

Tym kolorem zaznaczone są  
działania organizacji, z których  

korzystało powyżej 25% –  
do 50% organizacji 

Tym kolorem zaznaczone są  
działania organizacji, z których  

korzystało mniej niż 25%  
organizacji 
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W województwie podlaskim w przypadku 11 na 12 obszarów wsparcia korzystanie z nich wska-
zało mniej niż 25% organizacji. Inne województwa, gdzie takich obszarów było 10, to lubuskie, 
podkarpackie, pomorskie i wielkopolskie. Z wyjątkiem pomorskiego, są to te województwa, 
gdzie relatywnie dużo organizacji deklarowało, że nie korzystało z żadnego wsparcia.  

Specyficzne jest województwo pomorskie, gdzie z jednej strony prawie wszystkie badane orga-
nizacje deklarują korzystanie z jakiejś formy wsparcia, z drugiej zaś tylko dwie formy wsparcia 
są wskazywane przez więcej niż 25% organizacji: doradztwo i informacja. Warto zauważyć, że 
w tym województwie wyraźnie mniej organizacji deklaruje korzystanie ze wsparcia materialnego 
(finansowego, lokalowego), natomiast więcej niż przeciętnie wykazuje korzystanie z „miękkich” 
form wsparcia, gdzie, oprócz wspomnianego doradztwa i informacji, można wymienić pomoc  
we współpracy z innymi organizacjami czy też pomoc w założeniu organizacji. Warto informacje 
te zestawić z danymi z poprzedniego rozdziału, zgodnie z którymi w przypadku regionu północ-
nego średnia liczba wspartych organizacji pozarządowych przez jedną organizację infrastruktu-
ralną jest najniższa w kraju. Może to oznaczać silną koncentrację wsparcia w jednej – dwóch 
organizacjach infrastrukturalnych, obejmujących swym zasięgiem niemal całą populację organi-
zacji pozarządowych w województwie.  

W tym kontekście szczególnie pozytywnie wypada województwo dolnośląskie, gdzie relatywnie 
dużo organizacji pozarządowych korzysta z usług organizacji infrastrukturalnych (78%), a przy 
tym korzystają dosyć intensywnie (średnio każda z organizacji korzystających wskazuje na  
3,3 formy wsparcia). Wreszcie widoczny jest równomierny rozkład między poszczególnymi for-
mami wsparcia, zarówno w zakresie wsparcia materialnego, jak i dotyczącego rozwoju kapitału 
ludzkiego czy też społecznego.  
 
Wykres 39. Liczba form wsparcia, z których korzystały organizacje pozarządowe, w podziale 
na województwa (N = 1228) 
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Na podstawie wypowiedzi respondentów badania jakościowego można stwierdzić, że dla organi-
zacji pozarządowych kluczowe znaczenie mają różne formy przekazywania wiedzy: doradztwo, 
informacja, szkolenia – to są te formy wspierania, które pozwalają organizacji pozarządowej 
poszukiwać sposobów finansowania swoich działań, lepiej radzić sobie z problemami, poprawiać 
sposób zarządzania, rozwijać się itp. 
 

6.4.1.  Szkolenia 

Szkolenia, z których korzystały organizacje pozarządowe, najczęściej dotyczyły pozyskiwania 
dofinansowania – tak zadeklarowało 78% respondentów korzystających ze szkoleń. Odsetek  
ten jest zbliżony u wszystkich respondentów, niezależnie od formy prawnej organizacji, faktu 
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zatrudniania (lub nie) pracowników czy też poziomu przychodów. Ponad 50% biorących udział 
w szkoleniach organizacji wskazywało również szkolenia z zakresu współpracy z innymi instytu-
cjami. Za dosyć popularne należy uznać także szkolenia z zakresu księgowości i zarządzania 
finansami, a także zarządzania samą organizacją pozarządową. Zdecydowanie najrzadziej orga-
nizacje brały udział w szkoleniach z zakresu zakładania organizacji pozarządowej, pozyskiwania 
nowych członków, marketingu i public relations.  

Niski odsetek wskazań dotyczących szkoleń z zakresu zakładania nowych organizacji pozarzą-
dowych jest częściowo zrozumiały – w badaniu uczestniczyły działające już organizacje, przy 
czym zdecydowana większość z nich działa od wielu lat. Z kolei może to sugerować koncen- 
trację wsparcia organizacji infrastrukturalnych na podmiotach już działających. Warto też zaz- 
naczyć, że na tym etapie (zakładania organizacji) bardziej sprawdza się zindywidualizowane 
doradztwo niż regularne szkolenia dla osób fizycznych chcących założyć organizację. Stąd też 
organizacje infrastrukturalne często nie mają ich w swojej ofercie.  

Należy zauważyć, że organizacje stosunkowo rzadko korzystają ze szkoleń dotyczących obsza-
rów, takich jak pozyskiwanie nowych członków czy też marketing, które mogłyby przyczynić się 
do poprawy ich sytuacji finansowej.  
 
Wykres 40. Tematyka szkoleń, z których korzystały organizacje pozarządowe, i oferowanych 
przez organizacje infrastrukturalne 
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Tematyka szkoleń, z których korzystały organizacje pozarządowe, jest bardzo silnie skorelowana 
z ofertą organizacji infrastrukturalnych (R = 0,9). W kilku obszarach widoczne są różnice między 
zakresem tematycznym oferowanych szkoleń a skalą korzystania z nich przez organizacje poza-
rządowe. Największe różnice widoczne są w przypadku zakładania organizacji pozarządowych, 
sprawozdawczości, monitoringu i badań, a także zarządzania organizacją pozarządową. Naj-
większa zbieżność widoczna jest w obszarze pozyskiwania dofinansowania. Różnice te wskazują, 
że wiele tematów szkoleń, choć znajdują się w ofercie organizacji infrastrukturalnych, prowa-
dzonych jest na stosunkowo niewielką skalę.  

Badanym organizacjom pozarządowym zadano uszczegóławiające pytania dotyczące najbardziej 
popularnych tematów szkoleń. Odpowiedzi zaprezentowano na poniższych wykresach. Widać, 
że szkolenia z zakresu pozyskiwania dofinansowania koncentrowały się na przygotowaniu wnio-
sków o dofinansowanie (w tym szczególnie finansowanych z funduszy unijnych), natomiast  
w zdecydowanie mniejszym stopniu dotyczyły fundraisingu. W przypadku szkoleń dotyczących 
współpracy z innymi instytucjami większość organizacji szkoliła się z zakresu współpracy z in-
nymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Zdecydowanie rzadziej tematyka 
szkoleń dotyczyła współpracy z przedsiębiorcami. Szkolenia dotyczące zarządzania finansowego 



 

 132 

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja 
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

dotyczyły w podobnych odsetkach kwestii prowadzenia księgowości, zarządzania finansami czy 
też rozliczania projektów (choć ten ostatni temat cieszył się stosunkowo najniższą popular- 
nością).  
 

Wykres 41. Tematyka szkoleń z zakresu  
pozyskiwania dofinansowania 

Wykres 42. Tematyka szkoleń z zakresu 
współpracy z innymi instytucjami 
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Wykres 43. Tematyka szkoleń z zakresu  
księgowości i zarządzania finansowego 
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Wykres 45. Tematyka szkoleń z zakresu  
sprawozdawczości i badań 
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Szkolenia z zakresu zarządzania organizacją najczęściej, według deklaracji respondentów, do- 
tyczyły planowania działań. Natomiast niewiele ponad 50% respondentów biorących udział  
w szkoleniach z tego obszaru szkoliło się w zakresie budowania strategii organizacji, a tyl- 
ko nieco powyżej 40% podnosiło swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania zasobami  
ludzkimi.  
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Szkolenia dotyczące sprawozdawczości i badań najczęściej dotyczyły sprawozdawczości, a także 
ewaluacji. Zdecydowanie rzadziej ich przedmiotem była diagnoza potrzeb klientów organizacji. 

Jak zatem widać, tematyka szkoleń jest silnie powiązana z pozyskiwaniem dofinansowania,  
w tym z funduszy strukturalnych – od aplikowania, poprzez zarządzanie finansowe, planowanie 
działań (co jest szczególnie istotne w ramach zarządzania projektami), po monitoring i ewalu-
ację. Dużo mniejszym powodzeniem cieszą się szkolenia niezwiązane bezpośrednio z realiza- 
cją projektów, a mogące zapewnić alternatywne źródła przychodów (fundraising i współpraca  
z przedsiębiorcami), jak również mające wpływ na jakość działania organizacji (zarządzanie 
zasobami ludzkimi czy też diagnozowanie potrzeb klientów).  

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że respondenci wybierali tematykę szkoleń z podanej 
im listy możliwych odpowiedzi. W efekcie różne szkolenia przez różne osoby mogły być przy- 
porządkowane do różnych kategorii. Dlatego też podane wyżej wyniki należy traktować jako 
szacunki.  
 

6.4.2.  Doradztwo 

Doradztwo, obok szkoleń, jest drugą ważną formą budowania potencjału organizacji pozarzą-
dowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań ilościowych, tematyka doradztwa jest zbliżona 
do tematyki prowadzonych szkoleń. Najczęściej doradztwo dotyczyło pozyskiwania dofinanso-
wania, współpracy z innymi instytucjami, księgowości i zarządzania finansowego. Zdecydowanie 
rzadziej – zagadnień merytorycznych, zakładania nowych organizacji, pozyskiwania nowych 
członków czy też promocji i marketingu.  
 
Wykres 46. Tematyka doradztwa, z którego korzystały organizacje pozarządowe, i oferowa-
nego przez organizacje infrastrukturalne 
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Korelacja między tematyką doradztwa oferowanego przez organizacje infrastrukturalne i otrzy-
mywanego przez organizacje pozarządowe jest nawet wyższa niż w przypadku szkoleń  
(R = 0,94). Ponownie największa różnica między powszechnością oferty a skalą korzystania jest 
widoczna w przypadku doradztwa związanego z zakładaniem organizacji pozarządowych.  

Wydaje się, że tak zarysowana struktura tematyczna zarówno szkoleń, jak i doradztwa odpo-
wiada na potrzeby samych zainteresowanych – przynajmniej te uświadomione.  

Również bardziej szczegółowa analiza zakresu tematycznego doradztwa wskazuje, że jest ono 
bardzo zbliżone do struktury szkoleń. Dominuje doradztwo związane z pozyskiwaniem środków 
na działanie oraz ich rozliczaniem.  
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Wykres 47. Tematyka doradztwa z zakresu 
pozyskiwania dofinansowania 

Wykres 48. Tematyka doradztwa z zakresu 
współpracy z innymi instytucjami 
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Wykres 49. Tematyka doradztwa z zakresu 
księgowości i zarządzania finansowego 

Wykres 50. Tematyka doradztwa z zakresu 
zarządzania organizacją pozarządową 
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Wykres 51. Tematyka doradztwa z zakresu 
sprawozdawczości i badań 
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6.4.3.  Informacja 

Trzecim typem wspierania organizacji, związanym tradycyjnie z działalnością ośrodków wspiera-
nia organizacji pozarządowych, jest udzielanie informacji. Zakres informacji, które uzyskują 
organizacje pozarządowe, jest zbliżony do zakresu tematycznego szkoleń i doradztwa. Dominu-
ją, choć już nie tak wyraźnie, informacje na temat dostępnego wsparcia finansowego. W dalszej 
kolejności przekazywane są informacje na temat innych organizacji pozarządowych, szkoleń czy 
też uregulowań prawnych dotyczących organizacji pozarządowych.  
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Wykres 52. Czego dotyczyło wsparcie informacyjne, z jakiego Państwo korzystaliście? 

71%

61%

60%

57%

29%

2%

25%

35%

36%

39%

66%

91%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

rodzaje dostępnego wsparcia 
finansowego lub podmioty udzielające 

dofinansowania

podstawowe informacje o innych 
organizacjach pozarządowych

uregulowania prawne dotyczące 
organizacji pozarządowych

szkolenia oferowane przez różne 
podmioty

zakładanie organizacji pozarządowej

inne jakie?

Tak Nie odmowa lub nie pamięta
 

 

6.4.4.  Wsparcie na etapie tworzenia organizacji 

Bardzo niski jest odsetek organizacji korzystających z pomocy na etapie tworzenia organizacji  
– zaledwie 7% ogółu przebadanych organizacji. Wynikać to może z wieku przebadanych organi-
zacji (55% powstało do 2000 roku). Wśród organizacji powstałych w 2006 roku lub później 
odsetek korzystających z tej formy wsparcia wzrasta do 17,6% – a więc więcej, ale nadal nie 
jest to bardzo wysoki wynik. Jak zaznaczono wcześniej, jest to jeden z kluczowych momentów 
dla każdej organizacji. Brak dostatecznego wsparcia na tym etapie może prowadzić do zaprze-
stania działalności i upadku organizacji.  

 

6.4.5.  Ekonomia społeczna 

Zauważalnym elementem działalności organizacji infrastrukturalnych staje się ekonomia spo-
łeczna. Niektóre z nich zaczynają pełnić funkcję ośrodków wspierania ekonomii społecznej. Jest 
to kierunek zgodny z przewidywaniami ekspertów46. Wynika to też z dostępności środków na 
ten cel (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Z kolei organizacje pozarządowe  
w coraz większym stopniu uświadamiają sobie, że kierunkiem uzyskiwania niezależności i stabil-
ności finansowej jest prowadzenie działalności biznesowej:  

Trzeba uświadamiać, że rzeczywiście to jest taka forma dosyć (…), to nie jest takie (…) 
pomagamy dzieciom, pomagamy staruszkom przejść przez ulicę, tylko to jest normalnie 
bardzo poważna sprawa, to może rozwinąć się w formę przedsiębiorstwa. Nie miałam 
zielonego pojęcia, dopiero teraz się tego uczę, czym jest ekonomia społeczna. Nie mia-
łam pojęcia, że można myśleć ekonomicznie o organizacji pozarządowej. Cały czas, 
większość ludzi, którzy ze mną współpracują, są przekonani: „o jejku, ale fajnie, zapła-
cisz mi za te warsztaty, to ja je poprowadzę”. Są zaskoczeni, że oni wejdą w projekt  
i dostaną wynagrodzenie za to, za ich pracę, że będą opłaceni. Więc nikomu się tak nie 
kojarzy organizacja, że to rzeczywiście jest forma zatrudniania ludzi, aktywizacji zawo-
dowej innych osób. 

Wydaje się jednak, że pomimo pojawiania się takich opinii, nie mają one charakteru powszech-
nego. Zaledwie 6% organizacji uzyskało wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej lub przedsiębiorstwa społecznego. Można więc przypuszczać, że wiele organizacji nie 
widzi takiej potrzeby i możliwości.  

                                                
46 P. Frączak 
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6.4.6.  Współpraca z otoczeniem 

Inną, ważną formą wsparcia organizacji pozarządowych jest pomoc przy nawiązywaniu kontak-
tów i współpracy. Czasami może mieć to formułę pozytywną, czyli próbowanie powiązania 
dwóch lub więcej organizacji, jak to następowało w przypadku stowarzyszenia z województwa 
kujawsko-pomorskiego: 

Tutaj też Pani E. (…) próbuje włączyć organizacje, które szukają partnerów i była taka 
próba między naszą organizacją a organizacją „F.”, (…) ale nie doszło do tej współpra-
cy, wykonali taką próbę łączenia jakby dwóch organizacji.  

Ja miałam taki pomysł, że chciałabym integrować, czy pomagać wejść do społeczeń-
stwa osobom zagrożonym, jak byli więźniowie. (…) Jest taka organizacja w T.,  
którą odszukałam w Internecie, (…) myślę też, że można by było z nimi porozmawiać  
i zrobić takie teatralne działanie z takimi byłymi więźniami, (…) Chyba raczej ja  
chciałam się podczepić pod kogoś, kto może nas wyciągnąć jako początkujących, ale  
się nie dało.  

Wspieranie partnerstwa i współpracy odbywa się nie tylko w sposób celowy – często może to 
być efekt dodatkowy prowadzonych działań.  
 

6.4.7.  Łączenie różnych form wsparcia 

Przeprowadzone badania jakościowe pokazują, że często w praktyce trudno jest rozdzielić po-
szczególne formy wsparcia. Szkolenia i doradztwo mogą się uzupełniać – pierwsze dostarcza 
podstawowej wiedzy, ale drugie jest potrzebne, aby ją zastosować w praktyce. Jak opowiada  
przedstawiciel jednej z lokalnych organizacji infrastrukturalnych z terenu Mazowsza: 

Większy efekt przynosi bezpośrednie poradnictwo niż szkolenia. To najbardziej widać na 
projektach. Biorą udział w szkoleniu, wszystko wiedzą. Szkolenia są prowadzone meto-
dą warsztatową. Niby się przetrenowują, ale jak przychodzi co do czego, to i tak trzeba 
z organizacją posiedzieć. Trzeba jej poświęcić czas. Przegadać, dopytać, podpowiedzieć.  

Zapotrzebowanie na formy wsparcia zmienia się wraz z rozwojem współpracy między daną  
organizacją pozarządową a organizacją infrastrukturalną. W początkowej fazie duże znaczenie 
mają informacja oraz szkolenia, które pozwalają dostarczyć organizacji pozarządowej podsta-
wową pomoc. Z czasem jednak większego znaczenia nabierają doradztwo i konsultacje, nadal 
potrzebne, po tym jak organizacja zdobędzie podstawową wiedzę. Przykładowo, omawiane 
wcześniej stowarzyszenie z Podlasia, które początkowo korzystało ze szkoleń, cały czas korzysta 
ze wsparcia organizacji infrastrukturalnej:  

Chodzę, wiem, gdzie się mieści ich biuro, do nich dzwonię. Teraz ostatnio od nich 
otrzymałam [informację]. Oni mi wydrukują, poradzą, podpowiedzą. (…) umawiamy się 
na konkretny dzień, siadamy. Pani mnie tam sprawdza, czy dobrze napisałam, ukierun-
kuje. Później jeszcze przychodzę przed oddaniem tego projektu i jak jest sprawdzony, 
to już wiem, że jest dobrze. 

Jak zatem widać, organizacja dostarcza informacji, udziela konsultacji na etapie tworzenia  
projektu. Można stwierdzić, że z jednej strony są to cały czas usługi podstawowe, ale z drugiej 
– takich potrzebuje to stowarzyszenie.  

Zdarza się, że to doradztwo jest bardziej zaawansowane i, co wydaje się bardzo ważne, zindy-
widualizowane. Organizacje mające kłopoty mogą zwrócić się do zaprzyjaźnionej organizacji  
o radę czy po prostu o konsultacje. Ciekawy jest przykład stowarzyszenia z Pomorza. Po  
początkowej pomocy przy powstaniu organizacja ta korzysta obecnie ze wsparcia logistyczne- 
go (sala, sprzęt itd.). Samodzielnie radzi sobie z przygotowaniem projektów. Kiedy jednak  
stowarzyszenie to zaangażowało się w obronę interesów abonentów telekomunikacyjnych,  
co było nowym wyzwaniem, korzystało ze wsparcia organizacji infrastrukturalnej, głównie  
doradczej: 
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Centrum pomogło nam w założeniu Stowarzyszenia. Mieliśmy pomysł na rozwiązanie 
problemu, przedyskutowaliśmy ten problem z Dyrektorem Centrum i mimo wątpliwości 
na temat skuteczności ze strony Centrum, podjęliśmy działanie zgodnie z tym wspólnie 
wymyślonym pomysłem.  

Początkowo idei tej nie rokowano zbyt dużych szans – postrzegano firmy telekomunikacyjne 
jako giganta, z którym stowarzyszenie nie ma szans wygrać. Okazało się jednak, że sukces był 
możliwy, także dzięki wsparciu organizacji infrastrukturalnej. Jak opowiada lider organizacji tego 
stowarzyszenia: 

Proponują pewne rozwiązania, na które nie wpadliśmy, albo korygują nasze pomysły. 
(…) [Centrum] udzieliło pomocy metodycznej. Kogo zaprosić, jak zorganizować spotka-
nie, w jakim czasie, z kim. Np. zostało zaproponowane spotkanie z przedstawicielami 
Telekomunikacji, policji z wydziału przestępstw gospodarczych. Po dwóch tygodniach 
policja zadzwoniła, że grupę mają już w pudle. (…) I sprawę po kilku latach wygraliśmy 
w Sądzie Najwyższym. 

Jak wynika z prowadzonych wywiadów, również w przypadku wsparcia w pozyskiwaniu fun- 
duszy szkolenie może być punktem wyjścia dla wsparcia w pisaniu projektów, potem jednak 
konieczne są konsultacje i doradztwo, w trakcie których będzie można wyjaśnić praktyczne 
szczegóły związane z zasadami zarządzania projektami, ale również ze specyfiką projektów  
finansowanych z funduszy europejskich. 

Dobrze pokazuje to przykład opisywanego stowarzyszenia z województwa kujawsko-pomor- 
skiego, które intensywnie korzysta ze wsparcia organizacji infrastrukturalnej – również na etapie 
przygotowania projektów. Jak opowiada liderka: 

(…) pierwszy nasz wniosek unijny, który przeszedł (…) wymagał badania rynku, po- 
trzeby rynku, ja nigdy tego nie robiłam, a… tutaj jest, są ludzie z ogromnym doświad-
czeniem, więc… zgłosiłam się do Pani Ewy tutaj i powiedziałam: mam problem z tymi 
badaniami rynku, nie mam pojęcia, jak się takie ankiety przygotowuje, a to my Ci  
pokażemy, damy Ci wzór ankiety, będziesz wiedziała, jak mniej więcej powinna wyglą-
dać taka ankieta. 

Jest to tylko jeden element przygotowania projektu. W praktyce niemal każdy z aspektów zwią-
zany z przygotowaniem wsparcia wymaga odpowiedniego poziomu kompetencji. Dodatkowo 
zasady realizacji projektów podlegają stałym zmianom. Osoby zaangażowane w codzienną pra-
cę w organizacjach nie mają możliwości systematycznego śledzenia tych zmian.  

Konieczność systematycznego wsparcia potwierdza też przypadek młodego stowarzyszenia  
z województwa lubuskiego, którego lider tak opowiada o swoich problemach finansowych: 

W tej chwili borykam się z takim głównym problemem pozyskania środków i organiza-
cyjnym… i tu akurat jest wsparcie P., bo ja nie umiem jeszcze pisać tych projektów, to 
są rzeczy może nie tak skomplikowane, ale trzeba umieć je dokładnie poukładać.  
W związku z tym wspólnie z P. tworzymy ten projekt, żeby uzyskać środki. Trzeba to 
uzasadnić, żeby to miało sens, ale robimy to.  

Inny jest przypadek fundacji z województwa mazowieckiego, która na etapie powstawania uzy-
skała bardzo duże wsparcie od innej fundacji, o dużym dorobku i sporym potencjale. Organiza-
cja ta powstała niejako obok działającej już fundacji, korzystając ze wsparcia merytorycznego 
bardziej doświadczonych osób. Dotyczyło to zarówno zakładania organizacji, jak i zdobycia 
umiejętności przygotowania i realizacji projektów:  

Niesamowita pomoc merytoryczna i praktyczna ze strony Fundacji. Mogliśmy się przy-
glądać ich projektom, mogliśmy patrzeć na ich wnioski. Pierwszy wniosek, który widzia-
łam, to był wniosek 1.6, w tym programowaniu 2004/2006 po prostu Pani M. nam po-
kazała, jak ten wniosek wygląda, i się okazało, że to nie jest jakieś bardzo trudne, że da 
się to napisać, jeśli posiada się dobry pomysł, jeśli zna się grupę docelową, jeśli wiemy, 
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co chcemy robić, to tylko siadać i opisywać to po prostu. Ten wniosek nie jest czymś 
niedostępnym. Jak pisać budżet? Teraz to wszystko wydaje mi się oczywiste ale  
wtedy... Jak pisać harmonogramy? Jak zbierać zespół. Z jednej strony taka stricte  
biurokratyczna sprawa, a z drugiej strony mogliśmy się przyglądać, jak się realizuje  
takie projekty, co to znaczy zarządzać projektami. Dzięki temu też nie wydawało nam 
się to takie niedostępne. 

Obecnie fundacja ta samodzielnie zdobywa projekty i jest w stanie dzięki nim realizować swoje 
cele (choć zdarzają się okresy, kiedy brak jest finansowania). Opisany model należy raczej do 
rzadkości – nieczęsto organizacja pozarządowa „wychowuje” całkowicie niezależną organizację 
– gotowa jest poświęcić swoje zasoby na rzecz innych osób. W opisywanym przypadku fundacja 
wspierająca udostępniła młodej organizacji jedno z pomieszczeń, sprzęt oraz ponad 50 godzin 
merytorycznego wsparcia.  
 

6.5.  Relacje między organizacjami infrastrukturalnymi a odbiorcami usług  
– teraźniejszość i przyszłość 

Omówione powyżej przykłady pokazują wyraźnie, że organizacja infrastrukturalna może działać 
wspierająco – nie uzależnia od swoich usług, nie stara się narzucić swoich pomysłów na działa-
nia, nie zastępuje zarządu danej organizacji, ale raczej podsuwa sposoby działania (np. próba 
połączenia dwóch organizacji) czy też wspiera w realizacji pomysłów, którymi dysponuje dana 
organizacja. Pokazuje, jak można je zrealizować, ale w przypadku ryzyka ostrzega przed  
niebezpieczeństwem. Tego typu wsparcie wymaga wytworzenia specyficznej więzi między  
organizacją infrastrukturalną i organizacją pozarządową. Na pewno nie jest to relacja: klient  
– usługodawca, w której klient przychodzi, płaci i wymaga, a usługodawca stara się te  
oczekiwania spełnić. Relacje te oparte są raczej na zaufaniu, otwartości, poczuciu misji, ale  
też dużej dozie profesjonalizmu: elastyczności, otwartości na problemy innych, gotowości do 
świadczenia usług niestandardowych, dyspozycyjności. Można powiedzieć, że relacje te bazują 
na etosie sektora pozarządowego, łączącego pewne tradycje etosu inteligencji z profesjonali-
zmem w działaniu47. 

Obserwacja ta wydaje się ważna z punktu widzenia propozycji rozwoju infrastruktury III sekto-
ra, formułowanych przez ekspertów. Jedna z nich opiera się na założeniu, że organizacje poza-
rządowe nie poradziły sobie z budową infrastruktury, dlatego konieczne jest większe oparcie się 
na instytucjach publicznych, głównie samorządowych. Jest to niewątpliwie możliwy kierunek 
rozwoju organizacji infrastrukturalnych, szczególnie na obszarach, gdzie brak jest odpowiednio 
silnych organizacji pozarządowych mogących pełnić funkcję infrastruktury. Z kolei instytucje 
publiczne, zajmujące się wspieraniem III sektora, kierują się odmienną filozofią działania, osa-
dzoną silniej w tradycji biurokratycznej. Nie są w stanie zbudować takiego zaufania, działać tak 
bardzo elastycznie i otwarcie. Należy też zauważyć, że samorząd jest głównym źródłem finan-
sowania działalności wielu organizacji pozarządowych. Połączenie funkcji grantodawcy i orga- 
nizacji wspierającej może rodzić pytania o konflikt interesów, ale również pozbawia organiza- 
cje pozarządowe możliwości poszukiwania porady i pomocy w sytuacji ewentualnego konfliktu  
z samorządem. Ilustracją tych rozważań może być studium przypadku Biura ds. Organizacji 
Pozarządowych w Urzędzie Miasta Szczecina. Choć działalność tej instytucji należy ocenić pozy-
tywnie, to w opisie wielokrotnie przewija się potrzeba powstania silnej organizacji infrastruktu-
ralnej w tym mieście.  

W tym kontekście warto przywołać wspominaną już nowelizację ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, która wprowadza wprost zapisy umożliwiające jednostkom samo-
rządowym tworzenie jednostek organizacyjnych oferujących wsparcie dla III sektora. Wyniki 
badania pokazują wyraźnie, że rola III sektora w tym zakresie jest kluczowa. To samorząd dys-
ponuje tak ważnymi zasobami, jak lokale czy też środki finansowe. Z kolei biorąc pod uwagę 

                                                
47  P. Gliński, Ibidem. 
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konstytucyjną zasadę pomocniczości oraz powyższe rozważania, bardziej właściwe wydaje się 
powierzanie prowadzenia tego typu instytucji organizacjom pozarządowym.  

Innym przykładem mogą być doświadczenia liderki organizacji, która w początkowym okresie, 
na etapie rejestracji swojego stowarzyszenia, korzystała głównie ze wsparcia ofertowanego 
przez Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Organizacji Pozarządowych – czyli samo-
rządowej organizacji infrastrukturalnej. Ocenia to wsparcie bardzo dobrze. Jednak z czasem 
zaczęła korzystać z organizacji pozarządowej pełniącej funkcję organizacji infrastrukturalnej. 
Rozmówczyni ocenia obie instytucje pozytywnie. Wydaje się jednak, że korzystała z oferty  
organizacji pozarządowej ze względu na jej większą elastyczność i dostępność wsparcia, ale też 
ze względu na „ducha trzeciosektorowego”. Respondentka tak porównuje obie te organizacje: 

No, jak przyszłam [do urzędu marszałkowskiego – przyp. aut.], to oni byli wszyscy 
uśmiechnięci, wpisali mnie na terminy konsultacji, przyszłam na te konsultacje. Nie było 
żadnych też przesunięć (…). Też dwa razy profesjonalne osoby udzieliły mi konsultacji i 
ekipa ludzi, która jest w tym punkcie konsultacyjnym, jest bardzo życzliwa. Powiem 
szczerze, nie wiem, w ogóle do nich bym też się nie przyczepiła. Gdybym była, to z ich 
pomocy cały czas bym korzystała. E. [organizacja infrastrukturalna – przyp. aut.] też 
sama uczy, jak pisać projekty. Tam [w urzędzie – przyp. aut.] muszę czekać na konsul-
tacje, mają wyznaczone terminy. [Do organizacji – przyp. aut.] dzwonię, pani E. jest 
prawie zawsze na miejscu. Zawsze na te 10 minut, no bo jak chcę z nią omówić cały 
projekt, no to oczywiście mogę się z nią umówić, ale to zawsze mogę zapytać. Jedna  
i druga strona jest bardzo fajna, ja bym naprawdę ani jednej, ani drugiej nie krytykowa-
ła, ale dobrze, że w Urzędzie Marszałkowskim jest taki punkt. 

Druga z wizji rozwoju infrastruktury III sektora zakłada wprowadzenie mechanizmów finanso-
wania ośrodków wspierania organizacji pozarządowych przez klientów (np. przez wprowadzenie 
voucherów). Takie działanie z jednej strony mogłoby zwiększyć profesjonalizm świadczo- 
nych usług oraz poprawić promocję organizacji infrastrukturalnych. Z drugiej – prowadzić do 
przekształcania ich w organizacje konsultingowe i do rozwoju relacji typowo biznesowych  
w sektorze. Natomiast zaletą takiego rozwiązania mogłoby być bardziej świadome i przemyślane 
dobieranie wsparcia do swoich potrzeb przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Wprowadzenie mechanizmów odpłatności za usługi stworzy barierę popytu. Respondenci  
w badaniu ilościowym zapytani, czy byliby gotowi zapłacić za usługi świadczone dla organizacji 
pozarządowych, w 68% stwierdzają, że nie. Przy czym w 39% zdecydowanie nie byłoby goto-
wych płacić za tego typu usługę. Gotowość do płacenia za usługi nie zależy od sytuacji finanso-
wej badanej organizacji.  
 

6.6.  Jakość wsparcia oferowanego przez organizacje infrastrukturalne 

Badane organizacje, korzystające z pomocy organizacji wspierających, oceniają je generalnie 
pozytywnie. Czasami wręcz entuzjastycznie. Jak przedstawia to lider stowarzyszenia M.:  

Mamy bardzo dobrą współpracę. Pod każdym względem jesteśmy w stanie dojść do  
porozumienia. 

Rozmówczyni ze stowarzyszenia zapytana, co można by poprawić w działaniu organizacji, która 
ją wspiera, tak odpowiada: 

Oj nie… chyba na tym etapie, na jakim ja jestem, i na tyle, na ile ja korzystam z ich 
wparcia, ja bym nic nie zmieniała, bo ja nie jestem w stanie nic krytykować, po prostu 
byłabym świnią, gdybym powiedziała coś złego. Ciasteczka przynieśli? Przynieśli  
normalnie, nie? Ja naprawdę, nie było sytuacji, żeby ci ludzie mi odmówili pomocy,  
więc nie wiem, co by można było zmienić na jeszcze lepsze. 

Wypowiedź ta pokazuje z jednej strony pozytywną ocenę otrzymywanego wsparcia. Z drugiej 
strony reakcja ta opierać się może na zasadzie wzajemności: (…) oni tyle dla mnie zrobili, to  
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jak ja mógłbym ich krytykować. Ponadto respondenci czasami oceniają szkolenia bardziej przez 
pryzmat atmosfery, a nie rzeczywistego wpływu na sposób działania.  

Należy zwrócić uwagę, że organizacjom korzystającym ze wsparcia, często o krótkim stażu, 
trudno jest jednoznacznie ocenić jakość otrzymywanego wsparcia.  

Jak ocenia Pan współpracę z C., organizacją infrastrukturalną? 
Z C. bardzo dobrze, i to zarówno z prezesem, Panem dyr. W., jak i z Panią dyr. M.,  
także naprawdę bardzo dobrze. 
A ich usługi, jakość tych szkoleń, doradztwa? 
Tak. To jest profesjonalnie wszystko zrobione, naprawdę. Ja nie mam doświadczenia, 
nawet jako bywalec tego typu. Ale już byłem na kilku szkoleniach i wydaje mi się, że  
jakość i przygotowania są bardzo dobre. 
Odpowiadały Pańskim potrzebom? 
Tak. 

Ten respondent wyraża generalnie pozytywną opinię, chociaż we wcześniejszej fazie wywiadu 
stwierdził, że nie wszystkie szkolenia, z których korzysta, są dla niego jednakowo interesujące. 
Wskazywać to może na pewien problem w odpowiednim adresowaniu szkoleń i doborze grupy 
szkoleniowej. Można się spodziewać, że zwiększenie puli środków na szkolenia oraz określenie 
wymagań dotyczących liczby przeszkolonych osób może pogłębiać ten problem.  

Pamiętać należy, że cytowane opinie pochodzą od osób o stosunkowo krótkim stażu w środowi-
sku pozarządowym. A oferta skierowana do tych osób obejmuje zazwyczaj dosyć podstawowe 
szkolenia i doradztwo. Wraz ze wzrostem doświadczenia wzrastać może zapotrzebowanie na 
usługi bardziej specjalistyczne, a dodatkowo lepiej dopasowane do potrzeb poszczególnych 
organizacji. Porada prawna nie dotyczy już tego, jak napisać statut, ale raczej problemów  
z niewłaściwie podjętą uchwałą, błędami w rozwiązywaniu problemów prawnych itd.  

Te obserwacje potwierdzają również badania ilościowe. Przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, które korzystały ze wsparcia organizacji infrastrukturalnych, zapytani, jak ogólnie oceniają 
współpracę z tymi instytucjami, w 94% oceniają ją bardzo dobrze lub dobrze. Są to zatem opinie 
zdecydowanie pozytywne. Wydaje się jednak, że w tym przypadku mógł zajść podobny mecha-
nizm, jak opisany powyżej – respondenci generalnie doceniają to wsparcie, które uzyskali. 
 

6.7.  Efekty wspierania organizacji pozarządowych 

Aby pogłębić ocenę wsparcia, zadano dodatkowe pytanie przedstawicielom tych organizacji, 
które korzystały ze szkoleń, doradztwa i informacji (podstawowych metod działania organizacji 
infrastrukturalnych): W jakim stopniu usługi, z których Państwo korzystaliście, przyczyniły się do 
poprawy sytuacji Państwa organizacji? Respondenci byli proszeni o ocenę wpływu otrzymanego 
wsparcia na 11 obszarów działania organizacji. Odpowiedzi były oparte na pięciostopniowej 
skali: od 1 (w bardzo małym stopniu) do 5 (w bardzo dużym stopniu). Okazało się, że istotna 
część respondentów udzieliła odpowiedzi poza skalą: w ogóle się nie przyczyniły. Brak wpływu 
wsparcia był odnotowany przez największą część respondentów w takich obszarach, jak zwięk-
szenie liczby pracowników i wolontariuszy, a także poprawa warunków lokalowych.  

Dodatnia relacja między ocenami pozytywnymi i negatywnymi widoczna jest w przypadku po-
prawy kompetencji pracowników oraz relacji z organizacjami infrastrukturalnymi. Oczywiście ten 
ostatni efekt powinien być traktowany ostrożnie: naturalne jest, że kontakt z organizacją wspie-
rającą zazwyczaj wpływa na poprawę współpracy z nią. Pozytywny wpływ wsparcia odnotowano 
również w takich obszarach, jak poprawa rozpoznawalności organizacji i poprawa relacji z oto-
czeniem. Prawie 1/3 zapytanych respondentów dostrzega również duży wpływ otrzymanego 
wsparcia na poprawę sytuacji finansowej organizacji. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że 
najczęstszą formą wsparcia było wsparcie finansowe (a takie na pewno uzyskały też organizacje 
otrzymujące wsparcie szkoleniowe czy doradcze), a także fakt, że duża część szkoleń i doradz-
twa dotyczyła właśnie pozyskania dofinansowania.  
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Wykres 53. W jakim stopniu usługi, z których Państwo korzystacie, przyczyniły się do…  
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publiczną
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podniesienia kompetencji pracowników

poprawy relacji z instytucjami / organizacjami 
wspierającymi organizacje pozarządowe
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w małym stopniu w ogóle się nie przyczyniły  

Podsumowując wyniki odpowiedzi na to pytanie, należy stwierdzić, że ocena rzeczywistego wpły-
wu otrzymywanego wsparcia na rozwój organizacji pozarządowych jest co najwyżej neutralna. 
Taka surowa ocena, w sumie przeciwna do tej, która ukazywała się w badaniach jakościowych, 
spowodowana może być kilkoma czynnikami. Po pierwsze, przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych mogą nie dostrzegać zależności między otrzymanym wsparciem a rozwojem swojej organi-
zacji. Rozwój organizacji jest wynikiem oddziaływania wielu czynników i wyodrębnienie „czystego” 
wpływu udziału w szkoleniach czy też korzystania z doradztwa może być bardzo trudne. Po dru-
gie, w przypadku pozytywnego rozwoju organizacji sukcesy są raczej przypisywane osobom za-
rządzającym, a nie czynnikom zewnętrznym (błąd atrybucji). Inne wyjaśnienie to rzeczywiście 
niewielkie długofalowe oddziaływanie otrzymywanego wsparcia, pomimo (przyczyniającej się do 
pozytywnych ocen ogólnych) dobrej atmosfery w kontaktach z organizacją wspierającą. Przepro-
wadzone analizy statystyczne zebranego materiału nie dają jednoznacznej odpowiedzi.  

W badaniu ilościowym zaobserwowano powiązania pomiędzy korzystaniem z niektórych form 
wsparcia a samooceną poszczególnych aspektów potencjału organizacji pozarządowej. Może to 
świadczyć o efektach wsparcia, ale wydaje się raczej wskazywać na specyfikę typów organizacji 
pozarządowych korzystających z różnych form wsparcia. 

Organizacje, które korzystały ze wsparcia w prowadzeniu działalności odpłatnej, gospodarczej 
lub przedsiębiorstwa społecznego, nieznacznie lepiej od pozostałych oceniają swoje zasoby 
finansowe i infrastrukturę techniczną. Może to być efekt uzyskanego wsparcia, jest też jednak 
możliwe, że to organizacje o największym potencjale uruchamiały taką działalność.  

Odmienna jest sytuacja organizacji korzystających z użyczonego sprzętu lub pomieszczenia. 
Organizacje, które korzystały z użyczonego pomieszczenia na spotkania, istotnie, choć nie-
znacznie gorzej, oceniają swoje warunki lokalowe, a korzystające ze sprzętu – warunki lokalowe 
i infrastrukturę techniczną. Jest to o tyle zrozumiałe, że odpowiedzi te sytuują się na tle pozo-
stałych organizacji, które przypuszczalnie dysponują własnym majątkiem, podczas gdy ze 
wsparcia, polegającego na użyczeniu sprzętu lub pomieszczenia, korzystały organizacje, które 
oceniają swoją sytuację finansową nieznacznie gorzej od pozostałych. Można stąd wnioskować, 
że wsparcie polegające na użyczeniu sprzętu, pomieszczenia lub pomocy w rozwoju działalności 
zarobkowej jest adekwatnie adresowane, ale także że wsparcie materialne jest nadal niewystar-
czające w stosunku do potrzeb. 



 

 142 

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja 
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

W odniesieniu do wsparcia o charakterze miękkim zależności nie są tak jednoznaczne. Ze szko-
leń istotnie, choć nieznacznie częściej, korzystały organizacje gorzej oceniające swoje warunki 
lokalowe i liczbę pracowników, a więc przypuszczalnie te o mniejszym ogólnym potencjale.  
Sugeruje to, że pomoc szkoleniowa jest adresowana do podmiotów o słabszym potencjale.  
Podobna zależność nie występuje w przypadku doradztwa. 

Analogicznie organizacje o mniejszych zasobach ludzkich i technicznych częściej korzystały ze 
wsparcia w nawiązywaniu współpracy z innymi organizacjami. Oznaczałoby to, że możliwość 
współpracy z innymi organizacjami jest wykorzystywana jako szansa rozwoju przez słabsze 
organizacje. 

Stwierdzono również słabą, choć istotną, zależność między korzystaniem ze wsparcia w postaci 
szkoleń, doradztwa i informacji a ubieganiem się o wsparcie finansowe w ramach PO KL i Pro-
gramu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

Respondentom, którzy zadeklarowali korzystanie ze szkoleń, doradztwa i informacji, zadano 
jeszcze jedno pytanie dotyczące wpływu wsparcia. Tym razem zapytano, czy respondenci zaob-
serwowali pozytywny wpływ wsparcia na różne sfery – dotyczące zarówno samej organizacji, 
jak i otoczenia. Około 2/3 respondentów stwierdziło, że dzięki wsparciu lepiej planują swoje 
działania, wzrosła jakość ich działań, a także poradzili sobie z problemami formalnymi. Najmniej 
respondentów zgodziło się z opinią, że udzielone wsparcie wpłynęło na założenie organizacji 
(tylko 24%) i rozpoczęcie działalności gospodarczej (26%).  
 
Wykres 54. Czy dzięki skorzystaniu z usług organizacji wspierającej…  
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Tak Nie Trudno powiedzieć
 

 
W trakcie wywiadów pojawia się również kwestia zbyt słabej jakości otrzymywanego wsparcia. 
Zdarzają się przypadki, kiedy nie spełnia ono oczekiwań odbiorców. Czasami po prostu organi-
zacje infrastrukturalne nie wzbudzają zaufania, szczególnie jeśli potencjalny odbiorca, przy-
najmniej w swojej ocenie, przewyższa je poziomem kompetencji. Jak stwierdza przedstawiciel 
jednego ze stowarzyszeń:  

Lepsze nam się wydają strony ministerstw, które prowadzą programy pytania – odpo-
wiedzi, niż te instytucje, dlatego, że one same startują we wnioskach, więc są kon- 
kurencją. Jeżeli takie instytucje prowadzą wsparcie, później odpadają np. z powodów 
formalnych w konkursach – to świadczy o ich jakości. 
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W tej wypowiedzi zwraca uwagę kwestia sposobu weryfikacji jakości – nie na podstawie  
własnych doświadczeń, ale wyników konkursów. Organizacje infrastrukturalne dla tego stowa-
rzyszenia jawią się raczej jako konkurencja niż źródło ewentualnego wsparcia. Respondent, 
zapytany czy ewentualne skorzystanie z usług mogłoby wpłynąć na sytuację jego organizacji, 
odpowiada: 

(…) jeżeli chodzi o poziom regionalny, to tutaj jest kilka instytucji infrastrukturalnych  
i generalnie one oferują typowe usługi, ale nie jest to jakieś tam daleko idące. Bym  
powiedział tak – typu: księgowa idzie na szkolenie, potem mówi, że i tak się nic nie  
nauczyła. 

Pojawia się tutaj zarzut „typowości” usług. Można się domyślać, że organizacje świadczą 
usługi na poziomie podstawowym, które nie są potrzebne tej organizacji. Podkreślić jednak 
należy, że ta negatywna ocena opiera się raczej na wyrobionych sądach i obserwacji, jak  
organizacje infrastrukturalne radzą sobie w konkursach, a nie na ocenie jakości konkretnych 
usług. 

Problemem okazują się też szkolenia oferowane przez instytucje publiczne, w tym także te od-
powiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych. Jak wspomina jedna z rozmówczyń, 
przedstawicielka fundacji zajmującej się szkoleniami psychologicznymi: 

(…) nie wiem, czy to nie było w WUP-ie, też jakieś 2–3 lata temu brałam udział w takim 
szkoleniu. Szkolenie pt. „Jak generator wygląda? Co wpisać?”. Ja się tam nic nie do- 
wiedziałam. Na wszelkie pytania Pan odpowiadał, że on tego nie wie. Byli ludzie z orga-
nizacji pozarządowych. Zadawali naprawdę praktyczne pytania. Tak naprawdę nie  
korzystam ze szkoleń, bo mam poczucie, że się niczego nie dowiem. Byłam kiedyś na 
konsultacjach – był taki dzień otwarty do 9.5 i 7.2.1 w POKL. Pojechałyśmy tam z kole-
żanką i te osoby nie były nam nawet w stanie odpowiedzieć na pytanie. To nie byli  
asesorzy, osoby, które sprawdzają te projekty, tylko urzędnicy. Nie byli w stanie odpo-
wiedzieć na wiele pytań. Mam generalnie poczucie, że uczenie się od organizacji do  
organizacji jest najbardziej efektywne.  

Należy jednak zauważyć, że rozmówczyni ocenia nie typową organizację infrastrukturalną, ale 
instytucję odpowiedzialną za wdrażanie środków europejskich. Są to więc uwagi skierowane 
bardziej do systemu wdrażania tych środków, a nie do typowych organizacji infrastrukturalnych. 
Z kolei słaba jakość działań informacyjnych instytucji publicznych może być przyczyną tak dużej 
skali prowadzonych przez organizacje infrastrukturalne szkoleń i doradztwa na temat pozyski-
wania dofinansowania.  

Pojawiały się również głosy krytyczne, które dotyczyły niedopasowania poziomu usług do moż-
liwości i potencjału ich odbiorców.  

Wyniki badania ilościowego potwierdzają, że przynajmniej część respondentów zetknęła się  
z różnego rodzaju problemami, korzystając z usług organizacji wspierających. Najwięcej respon- 
dentów wskazało na zbyt ogólne szkolenia lub doradztwo – co potwierdza wnioski o niedopa- 
sowaniu oferty do oczekiwań ich odbiorców. Problemem też okazuje się zbyt długi czas  
oczekiwania na usługę, a także niedopasowanie godzin świadczenia usług do możliwości osób 
pracujących. Najmniej osób stwierdza, że problemem jest niski poziom wiedzy i kompetencji 
pracowników organizacji wspierających.  

Opinie o pojawiających się problemach nie są dominujące, niemniej są na tyle liczne, że ko-
nieczne jest uwzględnienie aspektu jakości wsparcia na etapie wspierania organizacji infrastruk-
turalnych, szczególnie położenia większego nacisku na wsparcie bardziej zindywidualizowane  
i dostosowane do specyficznych potrzeb organizacji.  
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Wykres 55. Problemy związane z korzystaniem ze wsparcia organizacji infrastrukturalnych  
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6.8.  Dostęp do wsparcia 

Badane organizacje pozarządowe, szczególnie te, które korzystają ze wsparcia organizacji infra-
strukturalnych, podkreślają znaczenie łatwego dostępu do usług, a także bieżącej informacji  
o ofercie: 

Jeśli chodzi o wsparcie merytoryczne, to jest tak, że ja jak potrzebuję pomocy, to ja po 
prostu się o nią zwracam, z takim czy innym problemem dzwonię czy wpadnę na parę 
minut, przedyskutuję, jeśli mi czegoś brakuje w takim czy innym temacie, to przedysku-
tuję to szybko i już. Oczywiście to jak oni w C., jeśli mają jakieś nowe szkolenia, pro-
gramy, to podsyłają mi wizytówki, żeby zorientować się, że jeszcze jest coś innego  
niż to, co już robimy, czy jakieś inne programy. 

Nie wszystkie badane organizacje mają jednakowy, łatwy dostęp do wsparcia. Istnieje kilka 
podstawowych przyczyn tych barier. 

Z jednej strony to wiedza o istnieniu organizacji oferujących usługi innym organizacjom pozarzą-
dowym. Odbiorcy ich usług, szczególnie osoby dopiero chcące założyć organizację pozarządową, 
często dowiadują się o dostępności tego typu usług pocztą pantoflową – poprzez znajomych i od 
innych organizacji. W wywiadach przewijał się wątek braku dobrej promocji tego typu usług: 

(…) myślę, po pierwsze, że te organizacje infrastrukturalne nie zawsze reklamują się tak 
jak powinny się reklamować, to znaczy, często jest tak, że my dowiadujemy się o nich 
zupełnie od kogoś niezainteresowanego naszą działalnością, tylko zupełnie przypadko-
wo, po czym tam dzwonimy i okazuje się, że tak, że oni też chcą dla nas…  

Może one powinny bardziej wychodzić i szukać niż... Może też tak jest. Ja za mało wie-
rzę w to, że ktoś mógłby tak dawać pomoc. Ja mam takie przekonanie, że jak mam ja-
kiś problem, to mogę do nich zadzwonić i się umówić na spotkanie i tak. Ale nie ma tak, 
żeby informacje o ich pomocy do nas trafiały. Że to z mojej inicjatywy musi wyniknąć. 
To chyba tak. 

Z drugiej strony badania ilościowe wskazują, że głównym źródłem wiedzy o ofercie organizacji 
infrastrukturalnych są one same. Pracownicy organizacji, Internet, informacje w czasopismach  
– okazują się najczęstszymi źródłami informacji. Niespełna 1/3 respondentów stwierdza, że 
dowiedziała się o działalności organizacji infrastrukturalnych od innych organizacji.  
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Wykres 56. W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o organizacjach, z których usług Państwo 
skorzystali? 
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Fakt, że połowa badanych organizacji dowiedziała się o ofercie od pracownika samej organi- 
zacji, może wskazywać, że organizacje te już wcześniej współpracowały. Wydaje się, że pro-
blemem może być dotarcie do oferty organizacji infrastrukturalnych nowo powstającym organi-
zacjom. Osobom dopiero rozpoczynającym działalność w III sektorze. Można się spodziewać, że 
w społeczeństwie brak jest wiedzy o tym, że istnieją organizacje infrastrukturalne. Dlatego też 
osoby dopiero rozpoczynające działania, nie wiedząc, że tego typu instytucje istnieją, czasami 
wręcz nie poszukują wsparcia. Wskazuje na to niewielkie zaangażowanie organizacji infrastruk-
turalnych we wspieranie nowych inicjatyw.  

Ponadto istnieje grupa organizacji, które nie znają oferty organizacji infrastrukturalnych. Niemal 
55% tych organizacji, które nie korzystały ze wsparcia organizacji infrastrukturalnych, nie zna 
podmiotów, które udzielają wsparcia. A zatem w samym III sektorze wiedza ta nie jest dla 
wszystkich oczywista, a zrozumienie tego pojęcia jest różne. Dotyczy to szczególnie tych organi-
zacji, które nie działają w „głównym nurcie” III sektora, nie interesują się sprawami organizacji 
pozarządowych, koncentrują się na swoim, czasami niszowym, obszarze działania. 

Badania jakościowe oraz studia przypadku wskazują, że sytuacja pod tym względem jest uza-
leżniona od aktywności konkretnej organizacji infrastrukturalnej – jest zatem zróżnicowana nie 
tylko regionalnie, lecz prawdopodobnie także lokalnie. Przy czym aktywność ta rozumiana może 
być nie tylko jako zakres działań marketingowych i promocyjnych, lecz także wychodzenie  
z informacją o działalności organizacji infrastrukturalnej poza duże ośrodki miejskie.  

Organizacje pozarządowe zapytane, jak oceniają dostępność informacji o wsparciu dla organiza-
cji pozarządowych, w 64% oceniły, że informacje te są łatwo dostępne, przy czym zaledwie 
14% stwierdziło, że są bardzo łatwo dostępne. Natomiast w opinii 27% z nich informacje te 
były trudno dostępne.  
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Wykres 57. Ocena dostępności informacji o wsparciu dla organizacji pozarządowych (N = 1650) 
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Wykres 58. Ocena dostępności informacji ważnych dla działania organizacji pozarządowych 
(N = 1650) 
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W województwie pomorskim wiedza o wsparciu jest łatwo dostępna dla 93% organizacji poza-
rządowych. Dla odmiany w województwie łódzkim, małopolskim czy śląskim taką opinię wyraża 
zaledwie ok. 50% organizacji.  
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Subiektywne poczucie dostępu do wiedzy o wsparciu dla organizacji pozarządowych jest umiar-
kowanie silnie skorelowane z oceną dostępu do informacji ważnych dla działalności organizacji 
pozarządowych. Choć 72% organizacji ocenia, że tego typu informacje są łatwo dostępne, to 
jednak dla 21% z nich jest to trudne.  

Sygnalizowane problemy dostępności do informacji mogą być efektem przekonania w orga- 
nizacjach infrastrukturalnych, że prowadzone działania promocyjne są wystarczające – co  
potwierdzają niektóre wywiady indywidualne. Mogą też zachodzić, sygnalizowany wcześniej, 
mechanizm ograniczania kręgu odbiorców do grupy znanych już organizacji i środowisk, pewna 
rutynizacja działań i niechęć do wchodzenia w nowe obszary lub podejmowania nowych ini- 
cjatyw. Z wywiadów wynika, że dużo bardziej agresywną kampanię marketingową prowadzą 
prywatne firmy doradcze, zajmujące się np. przygotowaniem wniosków do programów opera-
cyjnych. Jak ujął to jeden z rozmówców: (…) te organizacje, które są wyczulone na zysk (…) 
potrafią dotrzeć, to są prywatni ludzie zazwyczaj, oni potrafią znaleźć naszego maila48.  

Drugim ograniczeniem są bariery fizyczne – trudności w dostępie do ośrodka wparcia. Dotyczy 
to zwłaszcza osób z mniejszych miejscowości lub z terenów wiejskich. Osoby te, zwłaszcza jeśli 
pracują zawodowo, mogą mieć trudności z wygospodarowaniem czasu na dojazd do większego 
miasta. Może to też okazać się zbyt kosztowne. Jak ujmuje to przedstawicielka stowarzyszenia  
z Podkarpacia, która właśnie z powodu braku dostępu do organizacji nie mogła skorzystać ze 
wsparcia: 

Potrzebujemy, żeby prężniej działały takie organizacje właśnie infrastrukturalne i żeby 
one były gdzieś na miejscu. Żeby nie trzeba było poświęcać całego dnia, na przykład  
w naszym przypadku, i jechać do R. Czy żeby nie trzeba było umawiać się na dwa tygo-
dnie wcześniej z panią z A., np. bo ona tylko w tym i w tym momencie może. Ja rozu-
miem, że to czasami tak się zdarza… często tak się zdarza, ale żeby był, żebym miała 
takie miejsce, że zawsze gdzieś wiem, że jest jakaś infolinia i ktoś jest pod telefonem  
i że ktoś mi coś wytłumaczy, a jeżeli nie, to odeśle mi maila za dwa dni. I tak jest napi-
sane na wielu tych… organizacjach infrastrukturalnych… na ich stronach internetowych, 
to wszystko jest wypisane, że tak właśnie one działają. Natomiast jeśli się do nich  
już pójdzie i konkretnie… to się okazuje, że to nie trwa dwa dni, tylko dwa tygodnie, że 
to nie trwa… tu i teraz to nie jest, tylko coś zawsze… 

Analiza danych pochodzących z inwentaryzacji organizacji infrastrukturalnych wskazuje na 
silną koncentrację tych instytucji na obszarach metropolitarnych i większych miast. Jest to  
do pewnego stopnia naturalne – w tym w miastach jest największe zapotrzebowanie na  
tego typu wsparcie. W dużych ośrodkach miejskich również relatywnie najłatwiej pozyskać  
konieczne zasoby – w tym szczególnie odpowiednio zmotywowanych i kompetentnych pra-
cowników.  

W kilku wywiadach z organizacjami pozarządowymi pojawiły się z jednej strony postulaty, że 
tego typu instytucje powinny powstawać lokalnie – na poziomie powiatu, a także kierować swo-
je działania na obszary wiejskie. Z drugiej strony należy się zastanowić, czy na obszarach, gdzie 
działa mało organizacji pozarządowych, będzie wystarczająco duży popyt na ich usługi, aby 
uzasadniał ich finansowanie. Badania ilościowe wskazują, że z usług organizacji infrastruktural-
nych korzysta istotna część aktywnych organizacji pozarządowych. Jednak nie we wszystkich 
powiatach aktywność III sektora jest równie wysoka. Dlatego też na etapie tworzenia nowych 
instytucji powinna pojawić się kwestia oszacowania „opłacalności” tworzenia tego typu inicjatyw 
na bardzo lokalnym poziomie. Z kolei powstanie takiej organizacji może być katalizatorem dla 
rozwoju III sektora w danym powiecie. Jak opowiada liderka organizacji infrastrukturalnej, dzia-
łającej na poziomie lokalnym, w momencie powstawania na terenie powiatu działała jedna  

                                                
48  Co ciekawe, respondenci z niechęcią odnosili się do prywatnych instytucji pomagających komercyjnie 

przygotować wnioski – uważali, że korzystanie z ich usług jest niezgodne z ideą pozarządowości, oby-
watelskości działania. Ponadto, co było sygnalizowane wcześniej, niechętnie odnoszą się do idei  
odpłatności za usługi. 
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organizacja pozarządowa. Po kilku latach jest ich kilkadziesiąt. Jednak warunkiem tak dużej 
efektywności jest aktywny, przedsiębiorczy lider oraz przyjazny samorząd. W praktyce iden- 
tyfikacja na poziomie lokalnym osoby lub grupy osób o odpowiednim potencjale, gotowych za-
angażować się w tego typu przedsięwzięcie, jest poważną barierą dla powstawania nowych 
organizacji infrastrukturalnych.  

Należy również mieć na uwadze jakość oferowanych usług – czy na poziomie lokalnym znajdą 
się odpowiednio przygotowane osoby, które będą w stanie w sposób kompetentny wspierać 
organizacje pozarządowe? Można przypuszczać, że oferta tego typu instytucji w jeszcze więk-
szym stopniu ograniczać się będzie do podstawowych usług świadczonych głównie początkującym 
organizacjom obywatelskim. Rozwiązaniem tego problemu może być większe zaangażowanie 
organizacji infrastrukturalnych z odpowiednim potencjałem i doświadczeniem w budowanie  
i wzmacnianie lokalnych struktur. 

Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z opiniami zebranymi w ramach badania ilościowego pra-
wie połowa organizacji pozarządowych jest zdania, że powinny powstawać nowe organizacje 
infrastrukturalne (przy czym zdecydowanie z tą opinią zgadza się 14% respondentów). Odpo-
wiedzi te są zróżnicowane regionalnie. Należy jednak zauważyć, że prawie 40% jest przeciwne-
go zdania, a 14% respondentów nie ma opinii. Oznacza to, że głosy są mocno podzielone. Przy 
interpretacji tych wyników zwracamy uwagę na deklaratywny charakter wypowiedzi – nie wia-
domo, na ile są to odpowiedzi przemyślane i oznaczające rzeczywistą gotowość do korzystania  
z usług nowych podmiotów. Odpowiedzi respondentów nie wiążą się ani z deklarowaną potrze-
bą wsparcia, ani oceną własnego potencjału, ani oceną dostępności do informacji o wsparciu 
dla organizacji pozarządowych.  
 
Wykres 59. Czy istnieje potrzeba powstawania nowych podmiotów wspierających organizacje 
pozarządowe? 
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6.9.  Potrzeby organizacji pozarządowych 

Jednym z celów badania była identyfikacja głównych potrzeb organizacji pozarządowych, które 
mogą zostać zaspokojone przez lokalne lub regionalne ośrodki wsparcia. Prowadzone wywiady 
jakościowe i ilościowe z organizacjami pozarządowymi pozwalają na identyfikację kluczowych 
problemów, z którymi borykają się organizacje pozarządowe. 

Badanym organizacjom zadano pytanie, jak oceniają swoją organizację w 7 wymiarach na pię-
ciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało bardzo źle, a 5 – bardzo dobrze. Przy takiej skali ocenę 3 
należy traktować jako neutralną. Okazuje się, że w niemal wszystkich obszarach organizacje 
pozarządowe oceniają swoją sytuację pozytywnie. Wyjątkiem jest sytuacja finansowa, która 
oceniana jest jako neutralna. Oceny te nie są zróżnicowane ze względu na wielkość organizacji, 
jej przychody czy też liczbę zatrudnianych pracowników. Nie są też istotnie zróżnicowane re- 
gionalnie. Na poniższym wykresie podano, oprócz wartości średnich, również wartości maksy-
malne i minimalne, osiągane w województwach. Wartości te nie odbiegają od wartości średnich 
o więcej niż 0,2 (odchylenie standardowe). Najlepiej ocenianym wymiarem są kompetencje 
pracowników i wolontariuszy – odpowiednio 4,2 i 4.  
 
Wykres 60. Ocena własnej organizacji na skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze) 
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Uzupełnieniem tego pytania było pytanie o problemy, z jakimi styka się dana organizacja. Za-
proponowano szeroki wybór możliwych odpowiedzi – 16. Respondenci byli proszeni o ocenę na 
skali pięciostopniowej: od 1 – taki problem nie istnieje, do 5 – bardzo poważny problem. Przyj-
mując, że 3 jest oceną neutralną, z odpowiedzi wynika, że jedynym problemem dla organizacji 
pozarządowych są niewystarczające środki finansowe. Inne kwestie zostały ocenione jako nie-
problematyczne. Co ciekawe, organizacje nie dostrzegają problemów w obszarach związanych  
z zarządzaniem własną organizacją, komunikacją wewnętrzną czy też kompetencjami pracow- 
ników i współpracowników. Można powiedzieć, że autoocena organizacji pozarządowych jest 
niezwykle pozytywna.  

Swoją kondycję relatywnie najgorzej (choć nadal pozytywnie) oceniają fundacje i stowarzysze-
nia. Nieco lepszą samoocenę przyznają sobie instytucje kościelne. Nie ma też istotnych zróżni-
cowań ze względu na obszar działania organizacji.  

Ocena własnych problemów jest do pewnego stopnia zróżnicowana regionalnie. Najlepiej oce-
niają swoją sytuację organizacje w województwach pomorskim i podlaskim, najgorzej, choć 
nadal pozytywnie, w mazowieckim, zachodniopomorskim i małopolskim. 
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Wykres 61. Czy i w jakim stopniu dany problem dotyczy Pana(-i) organizacji? 

3,1

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,1

2,1

2,1

2

1,9

1,9

1,8

1,8

1,7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Niewystarczające środki finansowe

Trudność w spełnieniu wymagań formalnych w konkursach o dotacje

Zależność finansowa od samorządu terytorialnego

Niewystarczająca współpraca z sektorem publicznym

Konieczność dopasowania s ię do tych działań, na które jest 
dofinansowanie

Niewystarczająca współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi

Niewystarczająca znajomość przepisów prawa

Usztywnienie organizacji, biurokracja, mniej spontaniczne działania

Konieczność dostosowania się do oczekiwań samorządu terytorialnego

Niedostateczna liczba pracowników

Oparcie działania organizacji na jednej osobie - liderze

Trudność w wyznaczeniu i osiąganiu długofalowych celów

Konflikty interesów w środowisku lokalnym lub branżowym

Niedostatki wiedzy lub umiejętności członków lub pracowników

Trudność w diagnozowaniu problemów lokalnych

Trudności w zarządzaniu organizacją

Nieprofesjonalne, akcyjne działania

Problemy z komunikacją, współpracą w zespole

 
 
Tabela 21. Czy i w jakim stopniu dany problem dotyczy Pana(-i) organizacji? 
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Niewystarczające  
środki finansowe 3,3 3,1 3 2,8 2,6 3,7 3,3 3,4 2,9 2,5 2,1 3,5 3,4 3,4 2,9 3,1
Trudność w spełnieniu 
wymagań formalnych  
w konkursach o dotacje 2,5 2,5 2,4 2,4 2 2,9 2,8 2,4 2,4 2,1 2 2,5 2,6 3,2 2,2 2,7
Zależność finansowa  
od samorządu  
terytorialnego 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,7 2,8 2 2,3 1,9 1,8 2,3 2,4 2,3 2,2 2,6
Niewystarczająca  
współpraca  
z jednostkami  
z sektora publicznego 2,4 2,1 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6 1,9 2 2 1,8 2,6 2,2 2,2 2,1 2,8
Konieczność  
dopasowania się do 
tych działań, na które 
jest przeznaczone dofi-
nansowanie,  
odchodzenie  
od pierwotnej misji 1,9 2,3 2 2,3 1,8 2,6 2,6 2,3 2,2 1,8 1,9 2,3 2,1 2,2 1,8 2,5
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Niewystarczająca 
współpraca z innymi 
organizacjami  
pozarządowymi 2,3 2,1 2,2 2,1 1,9 2,4 2,5 2,1 2 1,8 1,8 2,3 2,2 2,3 2 2,6

Niewystarczająca  
znajomość przepisów 
prawa 2,5 1,9 2,1 2,1 2 2,3 2,3 2,6 2,1 1,9 1,8 2 2,2 2,1 2,2 2,8

Usztywnienie organizacji,  
biurokracja, mniej 
spontaniczne działania 2 2,2 2,1 2,4 1,9 2,2 2,7 2 2,1 1,6 1,8 2,2 2,1 1,9 1,9 2,6

Konieczność  
dostosowania się do 
oczekiwań samorządu 
terytorialnego, który 
jest głównym  
grantodawcą 2 2,1 2 2,2 1,9 2,5 2,6 2,1 2,2 1,6 1,8 2,3 2,3 2,2 1,8 2,7

Niedostateczna liczba 
pracowników 2,2 1,5 2,1 1,9 1,9 2,2 2,5 2 2,2 1,9 1,9 2 2 2,1 1,8 2,8

Oparcie działania  
organizacji na jednej 
osobie – liderze 2,4 1,9 2 2,2 2 2,1 2,3 2,1 2,2 1,6 1,8 2,2 2,1 1,9 2,1 2,7

Trudność w wyznaczeniu 
i osiąganiu  
długofalowych celów 2,3 2 2,1 2,4 2 2,2 2,5 2 1,9 1,8 1,8 2,1 2,3 2,1 1,9 2,5

Konflikty interesów  
w środowisku lokalnym 
lub branżowym 1,8 1,7 2,1 2,2 2 2,4 2,3 1,8 1,8 1,4 1,7 1,8 2 2 1,8 2,6

Niedostatki wiedzy lub 
umiejętności członków 
bądź pracowników 1,9 1,6 1,8 1,8 1,6 2,1 2,1 1,9 2,1 1,7 1,6 2 1,9 1,8 1,7 2,7

Trudność w identyfikacji 
(diagnozowaniu)  
problemów lokalnych, 
na które może  
odpowiedzieć Państwa 
organizacja 1,8 1,8 1,7 2,1 1,6 2,2 2,2 1,9 1,8 1,4 1,8 1,8 2 2 1,6 2,5

Trudności w zarządzaniu 
organizacją 1,6 1,6 1,6 1,9 1,5 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,9 1,6 1,9 1,6 1,6 2,5

Nieprofesjonalne,  
akcyjne działania 1,7 1,5 1,7 2 1,5 1,8 2 1,6 1,7 1,4 1,7 1,9 1,8 1,5 1,5 2,3

Problemy z komunikacją, 
współpracą w zespole 1,5 1,4 1,6 1,9 1,3 1,8 2 1,2 1,6 1,3 1,8 1,6 1,6 1,6 1,4 2,5

Średnia ocena 2,1 2,0 2,1 2,2 1,9 2,4 2,5 2,1 2,1 1,7 1,8 2,2 2,2 2,1 1,9 2,6
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Respondentom zadano też pytanie, czy ich organizacje potrzebowałyby wzmocnienia. Pytanie 
dotyczyło 11 obszarów, a możliwe odpowiedzi były umieszczone na pięciostopniowej skali, gdzie 
1 oznaczało zdecydowanie nie, a 5 – zdecydowanie tak. W tym przypadku średnie odpowiedzi 
wskazywały, że, w ocenie organizacji, w większości obszarów potrzebują one wsparcia.  
 
Wykres 62. Czy Pana(-i) organizacja potrzebowałaby wsparcia? Skala od 1 (zdecydowanie 
nie) do 5 (zdecydowanie tak) (N = 1650) 
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Organizacje oczekują przede wszystkim wsparcia finansowego. Natomiast, w ich ocenie,  
nie potrzebują wsparcia w zakresie wzmacniania kompetencji pracowników – czyli w tym, któ-
rym zajmują się głównie organizacje infrastrukturalne. W pozostałych obszarach wskazania 
określają niewielkie zapotrzebowanie na wsparcie. Zróżnicowanie regionalne odpowiedzi nie  
jest istotne.  

A zatem, na podstawie wyników badania ilościowego, można stwierdzić, że badane organizacje 
generalnie oceniają pozytywnie swoją pozycję, a przy tym oczekują wsparcia głównie finanso-
wego. Wydaje się jednak, szczególnie na podstawie wyników badania jakościowego, że jest  
to obraz zanadto wyidealizowany. Organizacje z jednej strony borykają się z typowymi proble-
mami związanymi ze słabością instytucjonalną, kłopotami związanymi z zarządzaniem itd.  
Z drugiej strony należy podkreślić, co również wykazywały pogłębione wywiady indywidualne, 
że badane organizacje realizują stawiane sobie cele i, nawet pomimo niedoskonałości, radzą 
sobie w trudnym otoczeniu. Dlatego też, w naszej opinii, należy ostrożnie podchodzić do wska-
zywania deficytów tych organizacji.  
 

6.9.1.  Finansowanie  

Zgodnie z wynikami badań deklarowanymi, podstawowymi problemami organizacji pozarządo-
wych są brak finansowania i niestabilna sytuacja finansowa. Takie stwierdzenie nie zaskakuje – 
słaba kondycja finansowa polskich organizacji pozarządowych została potwierdzona w wielu 
badaniach, np. w prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor stwierdza się, że w 2007 roku 
połowa organizacji uzyskiwała nie więcej niż 18 000 zł rocznego przychodu. Oznacza to istotny 
wzrost w stosunku do danych z 2005 roku, kiedy to przychody połowy organizacji nie przekro-
czyły 10 tys. zł. W 2003 roku wartość ta wynosiła 13 tys. zł, a w 2001 – 19 tys. zł49. Tak duże 
wahania uzyskiwanych wyników mogą rodzić wątpliwości co do ich wiarygodności. Niemniej, 
                                                
49  M. Gumkowska, J. Herbst, NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA – PODSTAWOWE FAKTY, Polski sektor pozarzą-

dowy 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008. 
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biorąc pod uwagę fakt, że wyniki te oparte są na deklaracjach organizacji pozarządowych oraz 
możliwy jest pewien błąd wynikający z reprezentatywnego charakteru badania, można stwier-
dzić z dużą dozą pewności, że budżet przeciętnej organizacji pozarządowej oscyluje wokół  
kilkunastu tysięcy złotych, co daje miesięczne przychody rzędu 1000–1500 zł.  

Słaba sytuacja finansowa organizacji pozarządowych ma swoje konsekwencje. Przede wszyst-
kim organizacje mają trudności z pokryciem kosztów administracyjnych działania organizacji. 
Nie zawsze koszty te mogą być rozliczane w ramach dotacji lub grantu, a to oznacza koniecz-
ność poszukiwania dodatkowych środków finansowych. Liderka fundacji z Mazowsza, zajmującej 
się szkoleniami, stwierdza: 

Fundacja dostaje pieniądze na grant i musi wszystkie je wydać. I teraz pytanie: skąd 
mamy czerpać pieniądze, żeby utrzymać biuro. To jest 2 tysiące miesięcznie i naprawdę 
musimy wykładać z własnej kieszeni. Bo my pracujemy projektowo. Nie mamy... to też 
problem. 

Inne stowarzyszenie, działając głównie na podstawie środków pozyskanych od sponsorów,  
pokrywa koszty administracyjne z własnych, prywatnych środków. Jak opowiada jego przedsta-
wicielka: 

Siedziba jest w mieszkaniu prywatnym, sprzęt mamy, ale to jest mój osobisty, kupiony 
za własne pieniądze. To nie jest nic, co jest w posiadaniu Stowarzyszenia. Samochód 
prywatny. Paczki rozwozimy, dary od ludzi, firmy. Ale wszystko transportem prywatnym. 
Na własnym papierze drukujemy ulotki. Kupujemy znaczki za pieniądze prywatne. Nie 
mam pieniążków na działalność firm prywatnych, bo staram się ze wszystkimi rozliczać 
za pomocą faktur, wykazując ofiarodawcom, na co zostały pieniądze wydane, i nigdy 
nie zostawiam sobie nic, np. na administrację Stowarzyszenia. A wiadomo, że admini-
stracja jest w każdej firmie, nawet w tak małej, jak to Stowarzyszenie. 

Przedstawicielka kolejnego, młodego stowarzyszenia z województwa kujawsko-pomorskiego tak 
opowiada o sytuacji swojej organizacji: 

Teraz chociażby otworzyliśmy subkonto dzisiaj. Musimy za to subkonto zapłacić, my nie 
mamy… to nie jest kwota kwalifikowana. Za wszystko płacimy, za każdy dokument, któ-
ry wyciągamy, płacimy. Wie Pani, w jaki sposób radzimy sobie? Ja wykonuję jakąś pra-
cę na rzecz organizacji i ktoś mi za tę pracę płaci, a ja zrzekam się tych pieniędzy na 
rzecz organizacji, czyli cały czas dokładam. Wpłacam je na konto naszej organizacji, 
dzięki temu możemy takie rzeczy płacić, jak subkonto np. przez dwa, trzy miesiące, czy 
opłatę wyciągania dokumentów. Wolałabym… no dobra, potraktuję to, że nie miałam 
tych pieniędzy, po prostu robię darowiznę i do widzenia, i mamy z tego jakieś pieniądze, 
to nie może tak dłużej potrwać, na dłuższą skalę to nie uda się. Muszą być jakieś do-
chody, organizacja musi generować… to nam księgowa podpowiada, że musimy, musi 
zawsze coś zostawać, dla administracji chociażby. 

Jak zatem widać, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych są dosyć mocno zmoty- 
wowane do działania. Gotowe są do ponoszenia dodatkowych nakładów w celu utrzymania 
działalności stowarzyszenia. Nie spotkaliśmy w badaniu organizacji, w których intencje osób 
zakładających czy prowadzących organizację były czysto zarobkowe. Jednak brak stabilności 
finansowej znacznie utrudnia działanie i zmniejsza tę motywację. 

Niestabilna sytuacja finansowa przekłada się też na trudności w opłaceniu pracowników. Część 
osób pracuje za darmo, traktując realizację projektów jako pewną misję. Niektóre godzą się na 
pracę za darmo, traktując to jako okres przejściowy. Niestety, taka sytuacja rodzi napięcia  
i grozi wypaleniem zawodowym społeczników, postępującym zniechęceniem i wycofaniem się. 
Jak stwierdza przedstawicielka cytowanej powyżej fundacji:  

Chodzi o to, że duże koszty własne ponoszę, własne prywatne, żeby utrzymać (xxx). No 
i o to chodzi. To zniechęca, to denerwuje, frustruje, wypala zawodowo i naprawdę... od 
nas z fundacji odeszła jedna dziewczyna, bo nie miała pewności finansowej, a urodziła 
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dziecko. Ja też niedługo urodzę dziecko i nie wiem, jak to będzie. Może się też okaże, że 
po prostu dopóki jestem młoda czy osoby są samotne, mają czas, ale jak się ma własną 
rodzinę, to nie można sobie pozwolić na taką niepewność finansową, i to jest najwięk-
szy problem takich małych organizacji, bo ja tu reprezentuję małe fundacje, młode,  
a nie które wyrosły przy... 

Tego typu stwierdzenia nie są powszechne, natomiast sygnalizują ryzyko, które może powodo-
wać wykruszanie się społeczników, a także ograniczanie dopływu nowych osób do sektora.  
W trakcie wywiadów respondenci sygnalizowali przypadki, kiedy problemy z zapewnieniem sta-
łego finansowania powodowały zaprzestanie działalności organizacji i faktyczny upadek.  

Problemy finansowe przekładają się również na ograniczenie możliwości pozyskania zewnętrz-
nego finansowania. Przygotowanie projektu wymaga czasu, a w wielu organizacjach brak jest 
osoby, która gotowa byłaby poświęcić go na jego przygotowanie. W niektórych przypadkach 
wymagany jest również wkład własny, co okazuje się barierą dla pewnych organizacji. W trakcie 
realizacji projektów pojawiają się również problemy z płynnością – małe organizacje, o słabej 
kondycji finansowej, nie podejmują tego ryzyka. 
 

6.9.2.  Wzmacnianie alternatywnych źródeł finansowania  

Problemy finansowe mają wiele przyczyn. Nie na wszystkie mogą odpowiedzieć organizacje 
infrastrukturalne, ale w przypadku niektórych mogą zdecydowanie pomóc. Niewątpliwie duże 
znaczenie ma umiejętność zarządzania finansowego. Analiza sytuacji finansowej organizacji  
w dłuższym okresie, zarządzanie płynnością finansową, zdolność do przewidywania i planowania 
sytuacji finansowej – kwestie te są trudne, wymagają specyficznej wiedzy o finansach, a dla 
niektórych liderów organizacji niemal sprzeczne z ich społeczną misją. Co więcej, wydaje się,  
że te deficyty są nie do końca uświadomione przez liderów i członków organizacji. Szkolenia 
dotyczące pozyskiwania środków finansowych cieszą się nieustającym zainteresowaniem, nato-
miast mniejszym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dotyczące zarządzania finansowego  
czy też rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych. Jak przedstawia to jeden  
z ekspertów: 

(…) tu trzeba się nauczyć myśleć finansowo o tym, jak swoją organizację rozwijać, jak 
budować bezpieczne finansowanie tej organizacji. 

Jest to pole do działania dla organizacji infrastrukturalnych. Może to jednak okazać się trudne, 
gdyż organizacje te nie zawsze same dysponują odpowiednim potencjałem finansowym i wiedzą 
na temat długofalowego planowania finansowego.  

W wypowiedziach niektórych organizacji pojawia się również wątek działalności gospodarczej  
– niektórzy liderzy dostrzegają zagrożenie związane z tymczasowością wsparcia ze środków 
europejskich, a także z potrzebą uzyskania większej niezależności i stabilności finansowej. Jak 
przedstawiają to niektórzy liderzy: 

Dotacje dotacjami, ale nie można całe życie żyć z jałmużny, jeżeli można sobie tę  
jałmużnę dać, samemu zarobić. Ja idę w tym kierunku, oprócz tego że pozyskujemy, 
znaczy będziemy pozyskiwać środki, bo na razie jeszcze żeśmy nie dostali ani grosza od 
nikogo, ale jeśli będziemy dostawać, to OK, dobrze, ale chciałbym zarobić dla stowarzy-
szenia na to, co nam się należy.  

Ale należy troszeczkę poszukiwać, bo życie jest brutalne, za 3 lata dotacje się skończą. 
Unijnych środków nie będzie. I okaże się, że nasz budżet nie udźwignie wszystkich  
finansowań europejskich, bo nie przełoży ich w 100% na swój budżet, więc za 3 lata 
okaże się, że jeżeli organizacje nie zorganizują się i nie wyjdą naprzeciw problemom, 
które spotkają już niedługo, to nie będą w stanie się utrzymać. A utrzymywanie się  
z wiecznych składek, to mówię, to jest mnożenie setek, dziesiątek organizacji, i proszę 
sobie wyobrazić, jeżeli w Słubicach jest 200 organizacji pozarządowych, a zakładów 
pracy jest 100, to na jeden zakład przypadają 2 organizacje, to jak te środki można po-
zyskiwać? Chodzenie pod kościołem z kapeluszem i zbieranie – to nie są rozwiązania. 
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Jak pokazuje wynik badania sektora non profit, prowadzonego przez Główny Urząd Statystycz-
ny, w 2005 roku środki pochodzące z działalności zarobkowej (działalności odpłatnej statutowej 
i działalności gospodarczej) stanowiły 45% wszystkich przychodów sektora non profit. Jednak 
taką działalność prowadziło zaledwie 7% tego typu podmiotów. Wyniki badania Stowarzyszenia 
Klon/Jawor wskazują na niższy udział środków pochodzących z tego źródła oraz bardzo duży 
spadek ich udziału (z 26% w 2003 roku do 14% w 2007 roku).  
 
Tabela 22. Struktura przychodów podmiotów sektora non profit 

Kategorie  
przychodów 

ogółem  
sektor  

non profit * 
fundacje 

stowarzyszenia  
i organizacje  
społeczne 

org. samorządu 
gospodarczego  

i zawodowego** 

społeczne 
podmioty 

wyznaniowe 

odpłatna  
działalność 
statutowa 

24% 31% 20% 44% 12% 

działalność 
gospodarcza 

21% 8% 30% 15% 20% 

przychody  
z majątku 

3%% 7% 2% 3% 2% 

środki  
publiczne 

29% 23% 28% 6% 56% 

darowizny  
i zbiórki 

12% 25% 9% 1% 11% 

1% i nawiązki 
sądowe 

1% 2% 0% 0% 0% 

składki  
członkowskie 

8% 0% 9% 31% 0% 

inne przychody 2% 4% 2% 2% 0% 

RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: S. Nałęcz, Sektor non-profit, w: S. Nałęcz (red.), Gospodarka społeczna w Polsce. Wyniki badań 2005–2007, 
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008:136. 

 

Wyniki zrealizowanego badania ilościowego potwierdzają te obserwacje. Badane organizacje, 
zapytane o źródła przychodów, najczęściej wskazywały na składki członkowskie oraz darowizny 
od osób prywatnych. Natomiast przychody z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statuto-
wej wykazywało ok. 4% respondentów, a z tytułu działalności gospodarczej 3%.  

W ramach prowadzonych badań jakościowych również stwierdzono, że jednak niewiele spośród 
badanych organizacji decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej. Pojawiają się 
wśród respondentów obawy związane z koniecznością prowadzenia księgowości, brakiem umie-
jętności poradzenia sobie na rynku. Wydaje się, że dla wielu organizacji prowadzenie działal- 
ności zarobkowej oznacza wejście w zupełnie nowy obszar, który wiąże się z niepewnością  
i ryzykiem. Wsparcie dla ekonomizacji sektora pozarządowego, czyli rozwoju ekonomii społecz-
nej, może stać się ważnym zadaniem dla organizacji infrastrukturalnych. Tym bardziej że orga-
nizacje te są naturalną podstawą do budowania infrastruktury dla rozwoju ekonomii społecznej  
i w praktyce tak się dzieje – analiza bazy organizacji wspierających podmioty ekonomii społecz-
nej wykazuje, że duża część z nich jest prowadzona przez organizacje infrastrukturalne. Na  
tym etapie warto postawić pytanie, czy wsparcie ekonomizacji III sektora powinno stać się  
stałym elementem oferty organizacji infrastrukturalnych, czy też powinno zostać przypisane  
do ośrodków wspierania ekonomii społecznej. Wydaje się, że nie umniejszając roli OWES,  
działania tego typu powinny być prowadzone przez zdecydowanie większą liczbę organizacji 
infrastrukturalnych. 
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Wykres 63. Źródła przychodów organizacji pozarządowych  

17,7%

17,2%

13,4%

10,8%

8,4%

7,9%

5,7%

4,7%

4,0%

3,6%

3,4%

1,2%

0% 5% 10% 15% 20%

składki członkowskie

darowizny od osób prywatnych

darowizny od przedsiębiorców

środki samorządu terytorialnego

własne środki Pan(-i), innych pracowników 

granty, dotacje od organizacji pozarządowych

wpływy z odpisu jednego procenta podatku

środki rządowe

odp łatna działalność statutowa Pana(-i) organizacji

fundusze strukturalne Unii Europejskiej

działalność gospodarcza

zagraniczne programy pomocowe

 

 
Pomimo że zdecydowana większość organizacji pozarządowych to stowarzyszenia, to jednak 
składki członkowskie stanowiły, według badania GUS, w 2005 roku zaledwie 8% przychodów 
wszystkich organizacji zaliczanych do sektora non profit, a w przypadku stowarzyszeń – 9%. 
45% organizacji non profit wskazywało składki jako źródło dochodów. W przypadku badania 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor odsetek organizacji pozarządowych w 2005 r., 
wykazujących składki jako źródło przychodów, wyniósł 59% (w 2007 roku – 57%). Zatem samo 
zbieranie składek jest powszechne, natomiast nie stanowi to istotnego źródła przychodów dla 
organizacji pozarządowych. To jednak nie zaskakuje, gdyż w 2008 roku połowa organizacji mia-
ła nie więcej niż 40 członków. Sytuacja ta uległa pewnej poprawie w stosunku do 2006 roku, 
ale nadal jest to mniej niż w 2004 czy w 2002 roku (w 2006 roku 36 członków, w 2004 roku – 
42, w 2002 roku – 46)50. Badania pokazują również, że ok. 1/3 członków jest nieaktywna – czyli 
nie włącza się w pracę stowarzyszenia, nie płaci składek. Tak małe stowarzyszenia nie mają 
potencjału i możliwości utrzymania się ze składek i zmuszone są do poszukiwania zewnętrznych 
źródeł finansowania. 
 

6.9.3.  Wzmacnianie etosu III sektora 

Trudności z pozyskiwaniem dochodów z działalności gospodarczej czy też od członków skłaniają 
organizacje do poszukiwania możliwości finansowania swoich dochodów z dotacji i grantów 
otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Szczególnie 
to drugie źródło dochodów staje się coraz ważniejsze w związku z dostępnością środków  
europejskich. W 2005 roku, jak wynika z danych GUS, środki publiczne stanowiły prawie 1/3 
przychodów organizacji zaliczanych do sektora non profit, a aż 56% w przypadku organizacji 
kościelnych.  

Jednak, jak podkreśla wielu autorów, tak znaczny udział środków publicznych, zwłaszcza sa- 
morządowych, w budżetach organizacji stanowi zagrożenie dla realizacji podstawowej war- 
tości III sektora, jaką jest niezależność od państwa. Grozi bowiem uzależnieniem finansowym  
i przekształcaniem się organizacji z non governmental w organizację faktycznie uzależnioną od 

                                                
50 Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce, Klon/Jawor, 2006. 
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sektora publicznego. Z tego punktu widzenia ciekawe są wyniki badań jakościowych, które  
zagrożenie takie faktycznie ujawniają. Powoduje to wiele negatywnych konsekwencji zarówno 
dla samej organizacji, jak i otoczenia, w jakim ona funkcjonuje (inne NGO oraz społeczność 
lokalna w środowiskach lokalnych). Autorzy badań jakościowych, ujętych w Mapach Aktywności 
Lokalnej, piszą o kilku niepokojących symptomach wyrastających z takiego partnerstwa m.in. 
Obserwują: 1) niewspółmiernie duże zaangażowanie gminnych funduszy w stosunku do środ-
ków pochodzących z innych źródeł w przypadku niektórych przedsięwzięć; 2) gęste sieci  
powiązań personalnych pomiędzy sektorami oraz 3); tendencję do instytucjonalizowania się 
pierwotnie oddolnych i niezależnych inicjatyw, które tylko w ten sposób mogą sprostać wymo-
gom systemu współpracy51.  

Powyższe zjawiska prowadzą, zdaniem J. Kurczewskiego, do tego, że obecnie dominującą struk-
turą w środowiskach lokalnych jest „lokalna klika” – której członkiem, obok partii politycznych, 
przedstawicieli władz, są organizacje społeczne52. Jak widać, w skrajnych postaciach sytuacja ta 
może prowadzić do rozwoju brudnego kapitału społecznego w społecznościach lokalnych  
i utrudniać budowanie zaufania wobec organizacji pozarządowych.  

W tym kontekście pojawia się pytanie o możliwą rolę organizacji infrastrukturalnych. Przede 
wszystkim to one mogą „patrzeć samorządowi na ręce” – czyli pełnić funkcję nie tylko wspiera-
jącą organizacje pozarządowe, lecz także rzeczniczą. Mogą też animować tego typu działania 
lub otaczać szczególnym wsparciem organizacje strażnicze. Równocześnie na organizacje in- 
frastrukturalne należy patrzeć nie tylko jako na dostarczycieli technicznych umiejętności  
i wiedzy, lecz także jako na nośnik etosu III sektora. 
 

6.9.4.  Lokal i wyposażenie 

Słabość finansowa organizacji przekłada się na trudności w codziennym funkcjonowaniu. Naj-
częściej pojawiający się problem badanych organizacji to lokal. Niewiele organizacji może 
pozwolić sobie na wynajmowanie lokalu na warunkach komercyjnych. Niewiele organizacji 
dysponuje też własnym lokalem. W efekcie organizacje bazują na pomieszczeniach uzys- 
kiwanych od samorządu, prowadzą działalność w mieszkaniach prywatnych. Organizacje  
infrastrukturalne rzadko dysponują warunkami umożliwiającymi udostępnienie powierzchni 
biurowych organizacjom pozarządowym. Najczęściej udostępniają sale na spotkania – co też 
jest dużą pomocą.  

Jedną z form wspierania organizacji pozarządowych są inkubatory organizacji pozarządowych  
– omówione szerzej w rozdziale str. 85. 
 

6.9.5.  Ludzie, wiedza i umiejętności 

Kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji pozarządowych są ludzie. Przy czym należy na tę 
kategorię patrzeć szeroko: jako wiedza, umiejętności i postawy osób zaangażowanych w dzia-
łalność III sektora. Osoby z dużą wolą działania pokonają wszelkie trudności, zdobędą środki na 
działania, zbiorą zespół i zrealizują stawiane sobie cele. Jak ujął to jeden z rozmówców, przed-
stawiciel stowarzyszenia o dużym potencjale: 

Ja myślę, że ludzie [są najważniejszą potrzebą organizacji – przyp. aut]. Dlatego, że jak 
ktoś się garnie do organizacji, ma wiedzę, doświadczenie, to znajdzie i pieniądze, i lokal, 
i sprzęt. A jeżeli ktoś się nie zna, to jak mu się da lokal, to i tak z tego nie będzie... nie 
utrzyma tego lokalu, to jest bez sensu.  

 

 

                                                
51  Co z punktu widzenia realizacji celu operacyjnego może być procesem jak najbardziej pożądanym, 

natomiast wątpliwym z punktu widzenia celu ideologicznego. 
52  J. Kurczewski, Lokalne wzory kultury politycznej, Trio, 2007. 
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Przedstawiciel innego stowarzyszenia tak przedstawia ten problem:  

Ja powiem to tak: że na ogół organizacje chcą pieniędzy i pieniędzy, i jeżeli ktoś im 
mówi, że chce czegoś innego, to niektóre chcą, niektóre nie chcą. To też jest kwestia 
wiedzy, umiejętności.  

Przy czym badania nie wykazały, aby organizacje aktywnie zabiegały o pozyskanie nowych 
członków. Wyraźnie częściej pojawiały się stwierdzenia wskazujące, że działania organizacji są 
prowadzone głównie przez lidera lub wąskie grona osób zarządzających, a pozostali członkowie 
nie są włączani lub sami nie chcą się włączać w działania organizacji. Niektórzy liderzy organiza-
cji dostrzegają spadek zainteresowania udziałem w pracach organizacji pozarządowych. Jak 
przedstawia swoje doświadczenia jeden z liderów badanego stowarzyszenia: 

Dzisiaj na pewno dużym problemem jest to, że... brak postawy obywatelskiej w społe-
czeństwie i bym powiedział, tak działając już dłuższy czas, widzę, że mało jest ludzi, 
którzy chcą pracować dla samych idei – że tak powiem. Szukają korzyści, to jest dla 
mnie dość duży problem. 

Przytaczane powyżej dane faktycznie wskazują na spadek przynależności Polaków do organizacji 
pozarządowych. Z kolei, jak pokazują bardziej pogłębione analizy, m.in. uwzględniające inne 
pytania i badania zrealizowane na reprezentatywnych próbach Polaków, trend ten dotyczy  
raczej tylko członkostwa w stowarzyszeniach lub fundacjach, a więc zinstytucjonalizowanych 
formach III sektora. Gdy Polacy pytani są o uczestnictwo nie tylko w tej formie działalności 
pozarządowej, odnotowany jest w niektórych badaniach niewielki wzrost. Na przykład Diagnoza 
Społeczna 2007 wskazuje na 15% członków organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, 
związków lub grup religijnych (w 2005 i 2003 roku – 12% Polaków). Niemniej organizacje poza-
rządowe nie starają się poszerzyć swojej bazy członkowskiej. Dlatego też jeden z badanych 
ekspertów stwierdza, że: 

Organizacje infrastrukturalne powinny nauczyć stowarzyszenia działalności na rzecz człon-
ków, czyli tego, że najważniejsi w stowarzyszeniu są członkowie, a nie zewnętrzne finan-
sowanie. Oczywiście w tej chwili dużo łatwiej jest zdobyć zewnętrzne finansowanie,  
niż zdobyć nowych członków. Zresztą był taki jeden – zawsze powtarzam ten przykład 
jednego z dotacji, które dostała organizacja na zwiększenie bazy członkowskiej i po za-
kończeniu miała mniejszą ilość członków, bo wykreśliła tych, którzy nie działali, a nowych 
nie zdobyła. I od tej pory już nie widziałem następnego takiego wniosku. A stowarzyszenia 
są, opierają się na działalności… 

Okazuje się, że dla wielu organizacji poszukiwanie nowych członków może być trudniejsze niż 
przygotowanie wniosku. Należy jednak zaznaczyć, że składki członkowskie są zazwyczaj dosyć 
niskie (np. 120 zł rocznie) i pozyskanie takiej liczby członków, aby wpływy z tego tytułu stały się 
istotną częścią dochodów organizacji, może być olbrzymim wyzwaniem. 

Ważnym wymiarem jakości kapitału ludzkiego w organizacji jest jakość zarządzania. Jednym ze 
wskaźników jest posiadanie przez organizację wybranych dokumentów. W zależności od rodzaju 
dokumentu, sytuacja organizacji przedstawia się bardzo różnie. Większość badanych organizacji 
deklaruje, że posiada roczne plany działań i plany finansowe. Ale tylko 1/3 organizacji deklaruje, 
że posiada wieloletnią strategię działania czy też plan szkoleń pracowników. Mniej niż 1/4 orga-
nizacji może się pochwalić wieloletnią strategią finansową.  

Oczywiście samo posiadanie (lub nie) dokumentów nie musi automatycznie przekładać się na 
jakość zarządzania, niemniej różnice w odpowiedziach wyraźnie pokazują, że organizacje kon-
centrują się na krótkoterminowym planowaniu działań, a nie na długofalowym rozwoju.  

Organizacje infrastrukturalne mogą wesprzeć organizacje pozarządowe, pośrednicząc w po- 
szukiwaniu członków i wolontariuszy, a także inwestując w wiedzę i kompetencje członków  
organizacji poprzez szkolenia, doradztwo i konsultacje. Taki jest też najczęstszy sposób działa-
nia organizacji infrastrukturalnych.  
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Wykres 64. Czy Pana(-i) organizacja posiada następujące dokumenty? 
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Potrzeby w tym zakresie są ogromne. Na podstawie analizy zebranego materiału można wyróż-
nić kilka obszarów wiedzy i umiejętności, zarówno wskazywanych przez same organizacje poza-
rządowe, jak i identyfikowanych jako ich potrzeby (wątki te przewijały się już we wcześniejszych 
fragmentach raportu): 

• Podstawowe informacje na temat zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych 
– chociaż, jak pokazują dostępne dane, liczba nowo powstających organizacji pozarzą-
dowych w ostatnich latach spada, to jednak nowe organizacje stale powstają. Często są 
tworzone przez osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z III sektorem i które potrze-
bują wprowadzenia.  

• Wiedza na temat pozyskiwania środków na funkcjonowanie organizacji – działalność 
projektowa stała się trwałym elementem realizacji zadań zarówno organizacji pozarzą-
dowych, jak i zadań publicznych. Pomimo wskazywanych w raporcie ograniczeń, system 
grantowy daje duże możliwości, również rozwoju samych organizacji. Organizacje po-
trzebują jednak wiedzy, w jaki sposób przygotować dobry projekt, jak nim zarządzać, 
jak rozliczać środki, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem popełnienia błędu czy niepra-
widłowości. Nie jest to wiedza tożsama z techniczną umiejętnością wypełniania wniosku 
o dofinansowanie! Zasady realizacji projektów w poszczególnych programach są mocno 
zróżnicowane i podlegają ciągłym zmianom – organizacje potrzebują aktualizacji tych 
informacji. Można przy tym zauważyć, że ta potrzeba jest relatywnie dobrze zaspokojo-
na dzięki ofercie organizacji infrastrukturalnych. 

• Zarządzanie finansowe – sprowadzane często do księgowości, obejmujące planowanie 
finansowe, zarządzanie płynnością, podstawową wiedzę dotyczącą księgowości i ra-
chunkowości. 

• Wsparcie prawne – przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni znać podstawy 
prawa, które reguluje ich działalność – przepisy dotyczące organizacji pozarządowych, 
związane z zatrudnianiem pracowników, podatkowe, a także związane z obszarem ich 
działania (np. w zakresie pomocy społecznej czy też organizacji imprez masowych). 
Oprócz wiedzy podstawowej organizacje potrzebują wsparcia specjalistycznego, które 
będzie pomocne w rozwiązywaniu specyficznych problemów organizacji. 

• Zarządzanie organizacją, obejmujące niemal każdy z aspektów działania: zarządzanie 
strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi (którego szczególnie brakuje w organiza-
cjach pozarządowych, czego przejawem jest częste występowanie stylu liderskiego  
– czyli oparcie działania organizacji na jednej osobie), zarządzanie operacyjne. 
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• Prowadzenie działalności zarobkowej – jak wykazano wcześniej – niewiele organizacji 
podejmuje się tego typu działań. Potrzebne jest im wsparcie upowszechniające taki 
sposób działania organizacji pozarządowych. Wsparcie w tym zakresie powinno 
uwzględniać aspekty czysto ekonomiczne – jak przygotować biznesplan, jak budować 
politykę cenową, jak budować pozycję na rynku. W tym obszarze być może organizacje 
infrastrukturalne mogłyby nawiązać współpracę z instytucjami wspierającymi MSP.  
Obszar ten uwzględnia również wiedzę na temat budowania marki – sukces organizacji 
pozarządowej wymaga działań wzmacniających jej rozpoznawalność i wiarygodność,  
a wiedza na ten temat wydaje się niewystarczająca. 

• Współpraca z innymi podmiotami, w tym z sektorem publicznym, sektorem prywatnym, 
innymi podmiotami zaliczanymi do III sektora. Metody nawiązywania współpracy,  
budowanie partnerstwa, zasady współpracy, metody rozwiązywania konfliktów. 

• Angażowanie nowych osób w działalność organizacji, pobudzanie i podtrzymywanie  
aktywności społecznej i gotowości do pracy dla organizacji.  

Obok wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej, praownicy  
i członkowie powinni mieć również stworzone możliwości rozwoju kompetencji merytorycznych, 
związanych z obszarem, w ramach którego prowadzą swoją działalność. Zakres tego typu 
wsparcia powinien być uzależniony od struktury podmiotów korzystających z oferty danej orga-
nizacji infrastrukturalnej lub z oceny potrzeb.  

Obok zakresu tematycznego ważna jest również forma udzielanego wsparcia. Najpowszechniej-
sze i najłatwiejsze do zaoferowania są szkolenia. Jednak, jak zostało to zaznaczone wcześniej, 
ta forma wsparcia może mieć ograniczoną skuteczność. Konieczne jest połączenie jej z doradz-
twem i indywidualnymi konsultacjami. W sytuacji optymalnej relacja między organizacją infra-
strukturalną i organizacją pozarządową przypomina relację tutor – uczeń. W takim układzie 
osoby wspierające stale współpracują z organizacją, poznając jej specyfikę i problemy. Jedna  
z przedstawicielek fundacji mówiła wręcz o potrzebie wsparcia w postaci osoby – konsultanta  
o doświadczeniu biznesowym, która przez pewien czas mogłaby przebywać w organizacji,  
obserwować sposób jej pracy, a następnie sformułować zalecenia.  

 

6.10.  Podsumowanie 

Trzy czwarte organizacji pozarządowych korzystało z jakiejś formy wsparcia instytucji infrastruk-
turalnych. Odsetek organizacji korzystających ze wsparcia jest zróżnicowany regionalnie: naj-
więcej organizacji korzystało w województwie pomorskim, najmniej w podlaskim, podkarpackim 
i wielkopolskim. Ponadto częściej ze wsparcia korzystają organizacje zatrudniające personel  
i uzyskujące przychody.  

Natomiast brak jest związku między subiektywną oceną potencjału organizacji a korzystaniem 
ze wsparcia. A zatem korzystają zarówno te, które postrzegają swoją kondycję pozytywnie, jak  
i te, które dostrzegają deficyty. Nieco częściej ze wsparcia korzystają te organizacje, których 
przedstawiciele dostrzegają potrzebę wsparcia. 

Wyróżnić można kilka elementów, które charakteryzują organizacje czy też ich liderów korzysta-
jących ze wsparcia: aktywna postawa lidera, otwartość na nowe formy działania, chęć nauki  
i zdobywania nowej wiedzy, idąca często w parze ze świadomością własnych deficytów i potrzeb 
wsparcia, gotowość do korzystania z różnorodnych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, 
kanałów zdobywania wiedzy i wsparcia. 

Ponad połowa z tych organizacji, które nie korzystają z ww. form wsparcia, jako powód podaje 
brak takiej potrzeby. Prawie co szósta organizacja nie korzysta z usług organizacji infrastruktu-
ralnych, gdyż w swoim mniemaniu nie spełnia warunków, aby uzyskać wsparcie. Część organi-
zacji wskazuje na niedopasowanie oferty oraz brak odpowiednich organizacji infrastrukturalnych 
w okolicy – może to wskazywać na niezaspokojony popyt na usługi organizacji infrastruktural-
nych. Dotyczy to jednak niewielkiego odsetka ogółu organizacji pozarządowych.  
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Organizacje korzystają przede wszystkim ze wsparcia materialnego (niekoniecznie w formie 
pieniężnej), a dopiero potem ze wsparcia w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Najczęstszą 
formą wsparcia było uzyskanie dofinansowania (grantu, dotacji lub pożyczki). Dopiero trzecie  
i czwarte miejsce zajmują szkolenia i doradztwo, a na piątym jest informacja. Ważne jest  
jednak, że respondenci rozumieją otrzymywane wsparcie bardzo szeroko – nie koncentrują  
się tylko na organizacjach infrastrukturalnych. Każe to spojrzeć na infrastrukturę III sektora 
szerzej, jako całą rzeszę instytucji, organizacji i firm, które w różny sposób współpracują  
z III sektorem i go wspierają.  

Szkolenia, z których korzystały organizacje pozarządowe, najczęściej dotyczyły pozyskiwania 
dofinansowania – tak zadeklarowało 78% respondentów korzystających ze szkoleń. Odsetek  
ten jest zbliżony u wszystkich respondentów, niezależnie od formy prawnej organizacji, faktu  
zatrudniania (lub nie) pracowników czy też poziomu przychodów. Ponad 50% biorących udział 
w szkoleniach organizacji wskazywało również szkolenia z zakresu współpracy z innymi instytu-
cjami. Zdecydowanie najrzadziej organizacje brały udział w szkoleniach z zakresu zakładania 
organizacji pozarządowej, pozyskiwania nowych członków, marketingu i public relations.  

Tematyka doradztwa jest zbliżona do tematyki prowadzonych szkoleń. Najczęściej doradztwo 
dotyczyło pozyskiwania dofinansowania, współpracy z innymi instytucjami, księgowości i zarzą-
dzania finansowego. Zdecydowanie rzadziej – zagadnień merytorycznych, zakładania nowych 
organizacji, pozyskiwania nowych członków czy też promocji i marketingu. Zakres informa- 
cji, które uzyskują organizacje pozarządowe, jest zbliżony do zakresu tematycznego szkoleń  
i doradztwa. Dominują, choć już nie tak wyraźnie, informacje na temat dostępnego wsparcia 
finansowego. 

Bardzo niski jest odsetek organizacji korzystających z pomocy na etapie tworzenia organizacji  
– zaledwie 7% ogółu przebadanych organizacji. Wśród organizacji powstałych w 2006 roku lub 
później odsetek korzystających z tej formy wsparcia wzrasta do 17,6% – a zatem znacznie, ale 
nadal nie jest to bardzo wysoki wynik.  

Zauważalnym elementem działalności organizacji infrastrukturalnych staje się ekonomia spo-
łeczna. Niektóre z nich zaczynają pełnić funkcję ośrodków wspierania ekonomii społecznej.  
Wynika to też z dostępności środków na ten cel. Zaledwie jednak 6% organizacji uzyskało 
wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego. 
Można więc przypuszczać, że wiele z nich nie widzi takiej potrzeby i możliwości. 

W praktyce trudno jest rozdzielić poszczególne formy wsparcia. Szkolenia i doradztwo mogą się 
uzupełniać – pierwsze dostarcza podstawowej wiedzy, ale drugie jest potrzebne, aby ją za- 
stosować w praktyce. Zapotrzebowanie na formy wsparcia zmienia się wraz z rozwojem współ-
pracy między daną organizacją pozarządową a organizacją infrastrukturalną. W początkowej 
fazie duże znaczenie mają informacja oraz szkolenia, które pozwalają dostarczyć organizacji 
pozarządowej podstawową pomoc. Z czasem jednak większego znaczenia nabierają doradztwo  
i konsultacje.  

Badanie pokazało wagę relacji między organizacjami pozarządowymi a infrastrukturalnymi.  
Organizacja infrastrukturalna może działać wspierająco – nie uzależnia od swoich usług, nie 
stara się narzucić swoich pomysłów na działania, nie zastępuje zarządu danej organizacji, ale 
raczej podsuwa sposoby działania czy też wspiera w realizacji pomysłów, którymi dysponuje 
dana organizacja. Relacje te oparte są raczej na zaufaniu, otwartości, poczuciu misji, ale też 
dużej dozie profesjonalizmu: elastyczności, otwartości na problemy innych, gotowości do świad-
czenia usług niestandardowych, dyspozycyjności. Można powiedzieć, że relacje te bazują na 
etosie sektora pozarządowego.  

Badane organizacje, korzystające z pomocy organizacji wspierających, oceniają je generalnie 
pozytywnie. Jednak organizacje surowiej przedstawiają wpływ otrzymanego wsparcia na rozwój 
własnej organizacji. Dodatnia relacja między ocenami pozytywnymi i negatywnymi widocz- 
na jest w przypadku poprawy kompetencji pracowników oraz relacji z otoczeniem. Prawie 1/3 
zapytanych respondentów dostrzega również duży wpływ otrzymanego wsparcia na poprawę 
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sytuacji finansowej organizacji. Należy stwierdzić, że ocena rzeczywistego wpływu otrzymy- 
wanego wsparcia na rozwój organizacji pozarządowych powinna być ostrożna. Widoczna jest 
słaba, ale istotna statystycznie korelacja między korzystaniem ze wsparcia a sytuacją danej 
organizacji. 

Część respondentów zetknęła się z różnego rodzaju problemami, korzystając z usług organizacji 
wspierających. Najwięcej respondentów wskazało na zbyt ogólne szkolenia lub doradztwo – co 
potwierdza wnioski o niedopasowaniu oferty do oczekiwań ich odbiorców. Problemem też oka-
zuje się zbyt długi czas oczekiwania na usługę, a także niedopasowanie godzin świadczenia 
usług do możliwości osób pracujących. Najmniej osób stwierdza, że problemem jest niski  
poziom wiedzy i kompetencji pracowników organizacji wspierających.  

Nie wszystkie badane organizacje mają jednakowy, łatwy dostęp do wsparcia. Istnieje kilka 
podstawowych przyczyn tych barier. Przede wszystkim to wiedza o istnieniu organizacji oferują-
cych usługi innym organizacjom pozarządowym. 27% badanych organizacji oceniało, że infor-
macje o wsparciu są trudno dostępne. Jednak sytuacja pod tym względem jest uzależniona od 
aktywności konkretnej organizacji infrastrukturalnej – jest zatem zróżnicowana nie tylko regio-
nalnie, lecz prawdopodobnie także lokalnie. Przy czym aktywność ta rozumiana może być nie 
tylko jako zakres działań marketingowych i promocyjnych, lecz także wychodzenie z informacją 
o działalności organizacji infrastrukturalnej poza duże ośrodki miejskie. Drugim ograniczeniem 
są bariery fizyczne – trudności w dostępie do ośrodka wparcia. Dotyczy to zwłaszcza osób  
z mniejszych miejscowości lub z terenów wiejskich. 

W niemal wszystkich obszarach organizacje pozarządowe oceniają swoją sytuację pozytyw- 
nie. Wyjątkiem jest sytuacja finansowa, którą ocenia się jako neutralną. Najlepiej oceniane  
są kompetencje pracowników i wolontariuszy. Organizacje również z pewnym optymizmem 
oceniają skalę występujących problemów – że jedynym problemem dla organizacji pozarzą-
dowych są niewystarczające środki finansowe. Inne kwestie zostały ocenione jako nieproble-
matyczne. Co ciekawe, organizacje nie dostrzegają problemów w obszarach związanych  
z zarządzaniem własną organizacją, komunikacją wewnętrzną czy też kompetencjami pra- 
cowników i współpracowników. Można powiedzieć, że autoocena organizacji pozarządowych 
jest niezwykle pozytywna. Konsekwentnie też organizacje deklarują, że w największym stop-
niu potrzebują wsparcia finansowego, a w najmniejszym – inwestycji w kompetencje osób 
zaangażowanych w ich prace. 

Badania jakościowe pokazują jednak, że poszczególne kwestie są wzajemnie powiązane. Nie- 
dostateczne finansowanie powoduje brak stabilności i grozi wypaleniem oraz odejściem  
pracowników i członków organizacji. Słaba sytuacja finansowa jest również barierą w dostępie 
do zewnętrznych źródeł finansowania.  

Problemy finansowe mają wiele przyczyn. Nie na wszystkie mogą odpowiedzieć organizacje 
infrastrukturalne, ale w przypadku niektórych z nich mogą zdecydowanie pomóc. Niewątpliwie 
duże znaczenie ma umiejętność zarządzania finansowego – analiza sytuacji finansowej orga- 
nizacji w dłuższym okresie, zarządzanie płynnością finansową, zdolność do przewidywania  
i planowania sytuacji finansowej. Niewiele spośród badanych organizacji decyduje się na  
prowadzenie działalności gospodarczej. Pojawiają się wśród respondentów obawy związane  
z koniecznością prowadzenia księgowości, brakiem umiejętności poradzenia sobie na rynku. 
Organizacje nie podejmują też starań o pozyskanie nowych członków, co mogłoby poprawić ich 
sytuację finansową. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji pozarządowych są ludzie. Przy czym należy na tę 
kategorię patrzeć szeroko: jako liczbę osób zaangażowanych, ale również wiedzę, umiejętności  
i postawy osób zaangażowanych w działalność III sektora. Trudności związane z sytuacją mate-
rialną i finansową mogą być łatwiej rozwiązywane, jeśli organizacja dysponuje odpowiednimi 
zasobami kapitału ludzkiego.  
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7.  Wnioski i rekomendacje 
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8.  Studia przypadków 
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1.  Wprowadzenie 
 
Przedmiotem badania w ramach studium przypadku jest miejskie Centrum Współpracy Organi-
zacji Pozarządowych (skrót: CWOP lub Centrum) z siedzibą w Białymstoku. Badanie zostało 
zrealizowane w dniach 9–10 marca 2010 roku. Materiał badawczy został zebrany za pomocą 
wywiadu: 

–  pogłębionego z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Białymstoku – Panią Anną Pawłow-
ską;  

– grupowego (diada) z pracownikami CWOP – Panią Iwoną Janucik i Panią Aliną Norman-
towicz; 

– pogłębionego z prezesem stowarzyszenia Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych – Panią Katarzyną Łotowską; 

– pogłębionego z pełnomocnikiem Wojewody Podlaskiego ds. cudzoziemców i organizacji 
pozarządowych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim – Panią Dorotą Moroz-Mojsiuszko; 

– grupowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które korzystają z pomocy 
CWOP. Wymienione poniżej organizacje reprezentowały różne branże, różne było też 
ich doświadczenie. Oto one: 

• Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny 

• Fundacja na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Razem do Celu” 

• Podlaski Oddział Towarzystwa Polska – Finlandia 

• Stowarzyszenie Akademia plus 50 

• Stowarzyszenie Laboratorium Sukcesu 

• Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie” 

• TPD Oddział Miejski 

• Stanisława Moniuszki 

Ponadto, oprócz danych wywołanych, do analizy zostały włączone następujące dokumenty: 
zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku o powołaniu CWOP, sprawozdanie z wykonania 
zadań CWOP za 2009 rok, Program Współpracy 2009, raport z badania o CWOP 2009, dane ze 
strony internetowej www.bialystok.pl/organizaje-pozarzadowe.aspx.  
 

Badanie spotkało się z dużą akceptacją ze strony miejskiego Centrum Współpracy. Za udzieloną 
pomoc i poświęcony czas serdecznie dziękujemy wszystkim respondentom.  
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2. Opis badanego przypadku  
 

Dane podmiotu 

Pełna nazwa Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych  

Forma prawna Jednostka wydzielona w strukturach Urzędu Miejskiego  
w Białymstoku  

Data powstania  
podmiotu  

26 stycznia 2005 roku 

Adresy, telefony,  
WWW 

ul. Świętojańska 22, lok. 1 

15-082 Białystok 

tel. 85 732 82 20 

kom. 510 095 630 

www.bialystok.pl/organizacje-pozarzadowe.aspx  

Osoba  
odpowiedzialna/prezes 

Anna Pawłowska – pełnomocnik Prezydenta Miasta  
Białegostoku ds. współpracy z organizacjami  
pozarządowymi 

Terytorialny zakres  
działania podmiotu  
– region, kraj 

Miasto Białystok 

 

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych zostało powołane zarządzeniem wewnętrznym 
Nr 102/05 Prezydenta Białegostoku z 26 stycznia 2005 roku. Powstało dzięki staraniom ówcze-
snego Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych (powołanego 28 maja 2004 roku), 
w którego skład wchodził pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi – Pan Maciej Żywno. Jak wynika z opinii respondentów, jest to postać 
znacząca dla całej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. Wywodzi się 
z III sektora, a po zakończeniu pełnienia funkcji pełnomocnika w Urzędzie Miejskim w Białym-
stoku otrzymał nominację na stanowisko Wojewody Podlaskiego. W urzędzie wojewódzkim 
utworzył stanowisko pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych i cudzoziemców oraz prze- 
kazał miastu budynek dawnego szpitala dermatologicznego (6 października 2009 roku), który 
został przeznaczony na Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Konieczny jest jednak 
remont tego budynku, dlatego użytkowanie go jest odroczone w czasie.  

Potrzeba zorganizowania miejskiego centrum dla organizacji pozarządowych była zgłaszana 
przez przedstawicieli sektora już od wielu lat – głównie podczas I Forum Organizacji Poza- 
rządowych w Białymstoku. W pierwszej kolejności został więc dzięki tej inicjatywie powołany 
pełnomocnik przy Prezydencie Miasta, by następnie utworzyć Zespół Konsultacyjny Organizacji 
Pozarządowych, a w konsekwencji doprowadzić do powstania CWOP. Centrum zaczęło powoli 
poszerzać swoją ofertę działań skierowanych do NGO. 

Centrum początkowo uzyskało odrębny lokal z zasobów komunalnych miasta. Powierzchnia tego 
miejsca to 108 m2 (budynek przekazany przez Wojewodę ma powierzchnię 1480 m2). Począt-
kowo w Centrum były zatrudnione na etat dwie osoby, jednym z pracowników był pełnomocnik. 
Zmiana pełnomocnika nastąpiła pod koniec 2007 roku. Pełnomocnikiem została Pani Anna  
Pawłowska. W lutym 2009 roku jeden z etatów został przeniesiony do Departamentu Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W Centrum na etacie pozostał pełnomocnik,  
a dodatkowo zatrudniono dwie osoby na umowy-zlecenia (po odbyciu stażu z urzędu pracy). 
Taka liczba pracowników CWOP utrzymuje się do chwili obecnej. Pewną przeszkodę stanowi 
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fakt, że pracownicy nie są zatrudnieni na umowy o pracę, gdyż rodzi to w nich poczucie tymcza-
sowości, a także może stanowić przeszkodę dla doskonalenia pracowników.  

Od 2008 roku Centrum dysponuje własnym budżetem. Budżet roczny CWOP to 100 tys. zł, 
przeznaczonych do rozdysponowania w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicz-
nych, oraz 100 tys. zł, przeznaczonych na merytoryczne działania Centrum. Kwota przeznaczona 
na działania merytoryczne nie została jeszcze w żadnym roku wydana w całości. Centrum reali-
zuje więc swoje zadania, nie wydając wszystkich zaplanowanych w budżecie środków. Jest to 
związane z jednej strony z oszczędnym podejściem i szacunkiem dla grosza publicznego, ale  
z drugiej – z ograniczonymi możliwościami realizacji zadań przez zespół. 

Pełnomocnik koordynuje pracami Centrum i jednocześnie jest sekretarzem Zespołu Konsultacyj-
nego Organizacji Pozarządowych działającego przy Prezydencie Miasta Białegostoku.  
 
 
3.  Działania o charakterze infrastrukturalnym 
 
3.1.  Rodzaje prowadzonych działań 

W zarządzeniu Prezydenta Miasta Białegostoku, które powołuje Centrum Współpracy Organiza-
cji Pozarządowych, obszary działań tej instytucji są zdefiniowane następująco: 

• Wsparcie merytoryczne i organizacyjne organizacji pozarządowych. 

• Konsultowanie aktów normatywnych z organizacjami. 

• Prowadzenie doradztwa merytorycznego z zakresu: zakładania organizacji pozarządo-
wych i zarządzania nimi, porad specjalistów dotyczących prawa, pozyskiwania funduszy, 
pisania wniosków, prac metodą projektów. 

• Koordynacja dyżurów ekspertów. 

• Udzielanie informacji o ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych i ich 
wynikach. 

Analiza zebranego materiału pokazuje, że Centrum wypełnia w dużym stopniu zapisane w cyto-
wanym dokumencie zadania. Ponadto jest otwarte na pojawiające się nowe propozycje czy 
oczekiwania NGO, jeśli tylko może je spełnić. 

Poniżej prezentujemy szczegóły zapisanych w statucie i zarazem realizowanych przez CWOP 
działań: 

• Wsparcie merytoryczne i organizacyjne. 

Podstawowym zadaniem CWOP jest pełnienie funkcji inkubatora (choć pracownicy raczej nie 
używają tego określenia). W ramach inkubatora organizacje pozarządowe mogą korzystać  
z 2 sal szkoleniowych, 2 pomieszczeń biurowych, 5 stanowisk biurowych, komputera, drukarki, 
ksero, telefonu, rzutnika multimedialnego, aparatu cyfrowego. Ponadto organizacje mogą po-
dawać adres Centrum jako swój adres korespondencyjny (np. w dokumentach KRS). 

Obecnie z inkubatora korzysta około 30 organizacji pozarządowych z terenu miasta. Każda 
organizacja może korzystać bezpłatnie z dostępnych pomieszczeń i sprzętów – musi jedynie 
wcześniej uzgodnić terminy swoich spotkań. Posiada też swoją szafkę, w której przechowuje 
np. dokumenty. Centrum jest miejscem pełnym różnych aktywności i w obecnie zajmowanym 
lokalu niemal każdy moment i każda jego część są wykorzystywane przez organizacje.  

Centrum stanowi również miejsce wymiany informacji między organizacjami. Każda z NGO może 
umieścić w Centrum swoje ogłoszenie na tablicy, ponadto jest ono zamieszczane w newslette-
rze, który jest rozsyłany do ponad 300 zarejestrowanych w mieście organizacji. Dzięki temu 
Centrum pełni funkcję skrzynki kontaktowej i przyczynia się do bezpłatnej promocji działań  
poszczególnych NGO.  
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W Centrum znajduje się też biblioteczka III sektora. Pracownicy biura wypożyczają wybrane 
książki lub inne opracowania. Są to publikacje na temat III sektora, zarządzania organizacjami 
czy też sytuacji prawnej NGO. Przeprowadzona przez Centrum ankieta wskazuje, że poziom 
korzystania z biblioteczki jest raczej niski – 80 na 101 respondentów wskazało, że nie korzysta  
z tej oferty.  
 

• Konsultowanie aktów normatywnych z organizacjami. 

Podstawową funkcję w procesie konsultowania różnych kwestii z III sektorem pełni Zespół Kon-
sultacyjny przy Prezydencie Miasta Białegostoku, który konsultuje program współpracy na na-
stępny rok. Jednak do Centrum każda organizacja może zgłosić swoje uwagi, które są do  
Zespołu przekazywane. Zespół Konsultacyjny odbył w 2009 roku 10 posiedzeń. Jego członkowie 
ponadto uczestniczyli w przygotowaniu marcowego numeru „Biuletynu Miejskiego”, poświęco-
nego III sektorowi, oraz w happeningu organizacji pozarządowych podczas Dni Miasta Białego-
stoku i ogólnopolskiej akcji „Czerwiec Aktywnych Społeczności”. 

Ostatnio odbyła się seria konsultacji dotyczących oczekiwań NGO co do przyszłej lokalizacji Cen-
trum. Było to wiele spotkań organizowanych przez CWOP, na których każda z organizacji mogła 
zgłosić swoje potrzeby i propozycje. Na ich podstawie będzie teraz wypracowywany model 
funkcjonowania tego miejsca.  

 
• Prowadzenie doradztwa merytorycznego z zakresu zakładania organizacji pozarzą- 

dowych i zarządzania, porady specjalistów z zakresu prawa, pozyskiwania funduszy,  
pisania wniosków, pracy metodą projektów. 

Podstawową formą doradztwa są dyżury konsultanta z Referatu ds. Stowarzyszeń, Fundacji  
i Zbiórek Publicznych. Można podczas nich uzyskać informacje, jak założyć organizację, albo 
pomoc w wypełnianiu dokumentów. Można również uzyskać pomoc w formalnym zlikwidowaniu 
organizacji pozarządowej, co wobec wielu „martwych podmiotów” jest, zdaniem pełnomocnika, 
rodzajem „porządkowania sektora”.  

Ponadto Centrum organizuje czy też współorganizuje szkolenia dla organizacji pozarządowych. 
W 2009 roku odbyły się następujące szkolenia: 

a)  CWOP był jedynym organizatorem: 

–  organizacje pozarządowe a darowizny – 25 września 2009 r., 

–  stażyści w organizacji pozarządowej – 27 listopada 2009 r.,  

–  przygotowanie oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych – 13 li-
stopada 2009 r.; 

b)  CWOP był współorganizatorem szkoleń w ramach projektu pt.: „Podlaskie Inicjaty- 
wy Obywatelskie”, realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarzą- 
dowych. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz  
Inicjatyw Obywatelskich. OWOP pokrywał koszty trenerów i kateringu oraz ma- 
teriałów szkoleniowych, CWOP prowadził rekrutację uczestników, przygotowywał  
certyfikaty. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Centrum i obejmowały następu-
jące tematy: 

–  jak efektywnie współpracować z mediami? – 29 sierpnia 2009 r., 

–  praca metodą projektu – 24 października 2009 r.,  

–  konflikty interpersonalne – istota, przyczyny sposoby rozwiązywania – 11 grudnia 
2009 r. 
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• Prowadzenie informacji o ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych i ich 
wynikach 

Jest to jedna z istotnych form działalności Centrum. Wszystkie organizacje zgłoszone do  
miejskiej bazy danych otrzymują od CWOP newsletter drogą elektroniczną i są informowane  
o konkursach ogłaszanych przez poszczególne departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 
Dzięki „lobbingowi” Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych w każdej komisji kon- 
kursowej w mieście zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Każda z organizacji, która składa projekty w miejskich konkursach, może poprosić o konsultacje 
tych projektów przez pracowników Centrum. Nie wszystkie osoby są przeszkolone w zakresie 
pisania projektów, jednak pomagają szczególnie początkującym organizacjom uporać się z tym 
zadaniem. Może się wydawać, że generować to będzie niejasności w odbiorze tej placówki przez 
organizacje, które korzystają z pomocy Centrum. Jednak Centrum jest postrzegane jako odręb-
ne od urzędu miasta, choć jest de facto jego częścią.  

Efektem zainteresowań pełnomocnika ideą wolontariatu, a także osobistego zaangażowania  
i wieloletniego działania we wcześniejszych miejscach pracy, jest realizacja autorskiego pro- 
gramu pod nazwą „Szkoła Pomagania Innym” – dwuletniego cyklu szkoleń adresowanego do  
44 nauczycielek białostockich szkół pracujących metodą wolontariatu.  

Dodatkowym zadaniem, które pojawiło się również w obowiązkach Centrum, są konkursy pro-
mujące ideę wolontariatu: 

• Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” – białostocka edycja kon-
kursu adresowana do młodzieży charakteryzującej się aktywną postawą w śro- 
dowisku. 

• Konkurs Prezydenta Miasta Białegostoku pt.: „Społeczna dusza” – w 2009 roku odbyła 
się trzecia edycja konkursu, którego celem jest promowanie i nagradzanie pracowników 
administracji samorządowej, jednostek jej podległych bądź nadzorowanych, którzy po-
święcają czas na działalność społeczną i charytatywną.  

W ramach oferty Centrum istnieje możliwość doskonalenia umiejętności językowych – odbywają 
się zajęcia „Angielski dla NGO”. Są one prowadzone dzięki umiejętnościom jednej z pracownic 
Centrum. Z zajęć korzysta bezpłatnie 16 osób z miejskich organizacji pozarządowych. 
 
3.2.  Odbiorcy oraz skala działań 

Odbiorcami działań Centrum są organizacje zarejestrowane na terenie Białegostoku. Jednak  
z usług Centrum mogą również korzystać te organizacje, które realizują swoje działania na 
terenie miasta, ale nie są w nim zarejestrowane. Z każdą organizacją jest zawierana umo- 
wa partnerska. Dotyczy to w szczególności ścisłej formy współpracy, jaką jest korzystanie  
z inkubatora.  

Z danych Centrum wynika, że z usług inkubatora korzysta około 30 organizacji, przy czym bar-
dzo różna jest intensywność tego korzystania. Są bowiem takie podmioty, które korzystają  
z pełnej oferty, czyli pomieszczeń biurowych, szafek, komputera, adresu (około 30). Są jednak  
i takie, które korzystają jedynie z pomieszczeń szkoleniowych. Pracownicy Centrum nie robią 
różnicy – nie ma znaczenia intensywność korzystania z zasobów, nie stawiają NGO żadnych 
limitów. Pomoc w ramach inkubatora nie jest również ograniczona ze względu na staż organiza-
cji, mogą więc z niej korzystać organizacje młode, także grupy inicjatywne zmierzające do reje-
stracji organizacji, ale też organizacje doświadczone. 

Drugą grupą organizacji, do których dociera Centrum ze swoimi działaniami, jest około 300 
miejskich organizacji korzystających z newslettera. Do tych organizacji kierowane są głównie 
informacje o organizowanych szkoleniach, ogłaszanych konkursach, wszelkich imprezach odby-
wających się na terenie miasta w ramach III sektora.  
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3.3. Przykładowe projekty, działania 

Szczególnie cenione przez pełnomocnika są dwie inicjatywy, które nie wiążą się z podstawowy-
mi zadaniami Centrum i nie są też bezpośrednio skierowane do organizacji pozarządowych. Jest 
to konkurs na społecznika wśród pracowników administracji samorządowej „Społeczna dusza” 
oraz projekt „Szkoła Pomagania Innym”, adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych.  

Konkurs „Społeczna dusza” to nowatorskie rozwiązanie, które ma promować idee wolontariatu 
wśród pracowników urzędów. Ma dawać możliwość spotkania i docenienia tych osób, które, 
oprócz swojej pracy zawodowej (często związanej ze sprawami społecznymi), po godzinach 
zajmują się działalnością społeczną czy też charytatywną. Kandydata do konkursu może zgłosić 
każdy. Okazało się, że często są oni zgłaszani przez swoich zwierzchników. Jak wspomina peł-
nomocnik, pokazało to, że pojawił się ciepły trend, gdzie pracodawca, zwierzchnik dostrzega 
całokształt osoby, nie tylko perspektywę ściśle zawodową.  

W ramach projektu „Szkoła pomagania innym” odbyły się dwie roczne edycje kontynuujące 
poszerzanie wiedzy i umiejętności przez nauczycieli, którzy chcą z młodzieżą pracować metodą 
wolontariatu. Było to zadanie, które „rozrosło się” ze względu na swoje powodzenie i duże zain-
teresowanie wśród nauczycieli i młodzieży, a także kreatywność i zaangażowanie uczestników, 
np. z ich inicjatywy został przeprowadzony miejski konkurs plastyczny na plakat promujący ideę 
wolontariatu pt. „Z serca do serca” (wpłynęło ponad 170 prac), a także konkurs na małe formy 
teatralne pt. „Pod skrzydłami aniołów”. Obecnie trwa przygotowanie trzeciej edycji „Szkoły”, 
tym razem z podkreśleniem działań w lokalnym środowisku. 
 
3.4.  Sposoby dotarcia z ofertą do organizacji pozarządowych  

oraz promocja działań 

Centrum, jako część Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ma wiele formalnych możliwości, by 
upowszechniać swoje działania. Przedstawiciele Centrum, a szczególnie pełnomocnik, są obecni 
na wszystkich ważnych wydarzeniach w mieście. Ponadto współpracują z Wojewodą Podlaskim, 
a także z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych. Współpraca z OWOP polega  
głównie na wspólnym organizowaniu szkoleń, ale też daje możliwość, by promować działania – 
ofertę Centrum, ponieważ istnieje zwyczaj, że obie instytucje wzajemnie polecają swoje usługi.  

Drugim źródłem informacji i promocji CWOP jest ankieta aktualizacyjna, która jest przeprowa-
dzana wśród wszystkich miejskich organizacji. Ankieta ma na celu zebranie aktualnych danych  
o III sektorze i umieszczenie ich na miejskim portalu w bazie NGO. A przy okazji Centrum  
informuje bądź przypomina organizacjom o swoim istnieniu.  

Centrum dysponuje działem „Organizacje pozarządowe” na miejskim portalu. Jednak nie posia-
da własnego adresu WWW, który mógłby ułatwiać wyszukanie informacji w Internecie na temat 
własnej działalności. Na tych stronach, które są w dyspozycji CWOP, umieszczane są wszelkie 
informacje o ofercie skierowanej do organizacji pozarządowych. Podane są też wszelkie dane  
– łącznie z numerem telefonu komórkowego pełnomocnika, co wskazuje na dużą otwartość  
i dostępność biura. 

Ponieważ obecny zespół Centrum ma bardzo dużo zadań i do tego ograniczoną powierzch- 
nię, nie ma potrzeby, by podejmować dodatkowe działania, które miałyby promować CWOP  
w środowisku lokalnym, zresztą wśród organizacji z terenu Białegostoku ta instytucja jest dość 
dobrze znana. 

Warto też wspomnieć o specjalnym, autorskim programie komputerowym, którym dysponuje 
Urząd Miejski w Białymstoku, monitorującym sytuację formalną wszystkich białostockich NGO. 
Systemem administrują urzędnicy Referatu ds. Stowarzyszeń, Fundacji i Zbiórek Publicznych, 
którzy ewentualnie mogą skierować zainteresowanych do CWOP. Urzędnicy Referatu wysyłają 
organizacjom np. informacje przypominające o konieczności dostarczenia informacji o przepro-
wadzeniu walnego zgromadzenia i wyborze nowych władz.  
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3.4. Współpraca z samorządem 

Pełnomocnik reprezentujący CWOP, podobnie jak III sektor oraz Wojewoda Podlaski, dąży do 
powołania Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego. Na ten moment starania te nie przyniosły 
efektów, ze względu na niechęć urzędu marszałkowskiego, przy którym Rada, zgodnie z usta-
wą, może powstać.  

Współpraca CWOP z pełnomocnikiem Wojewody Podlaskiego ds. organizacji pozarządowych 
układa się bardzo dobrze. W porozumieniu Centrum i Wojewody Podlaskiego organizowa- 
nych jest wiele inicjatyw dotyczących III sektora, np. ogólnopolskie seminarium dla przed- 
stawicieli organów nadzoru pt.: „Nadzór – doświadczenie – współpraca” (z inicjatywy i pod 
kierunkiem Referatu ds. Stowarzyszeń, Fundacji i Zbiórek Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Białymstoku). Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku jest członkiem kapituły Kon- 
kursu „Inicjatywa społeczna 2009”, organizowanego przez Wojewodę, jak również wchodzi  
w skład komisji konkursowych oceniających realizację zadań publicznych ogłaszanych przez 
Wojewodę. Obaj pełnomocnicy są w stałym kontakcie. Pewnym ograniczeniem jest jednak 
fakt, że zakres działania Centrum jest ściśle ograniczony do terenu miasta i kompetencje jego 
pracowników powinny odnosić się do zadań związanych z białostockimi organizacjami poza-
rządowymi.  
 
3.6.  Badanie potrzeb organizacji pozarządowych  

oraz ewaluacja swoich działań 

CWOP przeprowadził wśród organizacji pozarządowych ankietę na temat swoich działań. Bada-
nie to zostało przygotowane przez pracowników biura i przez nich przeprowadzone w 2009 ro-
ku. Ankietę można było wypełnić w formie papierowej bądź wysłać pocztą elektroniczną. Wpły-
nęły 103 wypełnione ankiety, co wobec ogólnej liczby 700 organizacji zarejestrowanych  
w Białymstoku oznacza, że na ankiety odpowiedziało 15% zarejestrowanych NGO. 

Na podstawie danych w raporcie CWOP, zamieszczonym na stronie internetowej, można stwier-
dzić, że średnio 40% organizacji wypełniających ankietę nie korzystało z oferty Centrum. Nato-
miast wśród tej grupy, która korzystała z różnego rodzaju wsparcia, cieszy się ono pozytywnym 
odbiorem. Jako obszary do pracy wskazywane są: więcej miejsca do zagospodarowania przez 
organizacje oraz bogatsza oferta szkoleniowa Centrum. 

Bardzo ciekawym oczekiwaniem formułowanym przez przedstawicieli białostockich organizacji 
jest pomoc w promocji działań, a także rola animacyjna Centrum. To drugie oczekiwanie  
jest również zgodne z wypowiedzią przedstawicielek OWOP co do funkcji, jakie powinno pełnić 
miejskie Centrum. Powinna być to zatem: Rola animująca spotkania w środowisku III sektora, 
organizacji o podobnym profilu, pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych wokół podobnych 
problemów.  

Jak napisano powyżej, odbyły się spotkania dotyczące potrzeb i oczekiwań co do przyszłego 
nowego budynku dla Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Dyskusje na ten temat 
trwają, nie ma jeszcze wypracowanej wspólnej formuły, w której to miejsce będzie funkcjo- 
nowało.  
 
3.7. Plany na przyszłość  

Plany Centrum, jako instytucji wydzielonej z instytucji samorządowej, są w pewnym stopniu 
zależne od planów urzędu miejskiego. Pracownicy Centrum starają się planować przyszłe  
działania, ale plany te są skromne – głównie ze względu na ograniczenia kadrowe i lokalowe. 
Zaważyć na tym może również podejście minimalistyczne do realizacji pewnych działań. Chociaż 
pełnomocnik tłumaczy to szacunkiem dla pieniądza publicznego, wydaje się dziwne, że Centrum 
nie wydaje wszystkich funduszy przyznanych mu na realizację zadań. Często pewne szkolenia 
organizowane są przez Centrum bezkosztowo – np. dzięki współpracy z OWOP czy dzięki pomo-
cy i użyczeniu pracowników urzędów pracy czy Referatu Zbiórek Publicznych.  
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Wśród spraw, które Centrum chce rozwijać, są między innymi działania promocyjne III sektora. 
Są więc plany wydania publikacji na temat białostockich organizacji pozarządowych z informacją 
o ich liczbie oraz obszarach działania np. ma być to próba stworzenia mapy organizacji pozarzą-
dowych w mieście. Ponadto po doświadczeniach dobrej współpracy ze szkołami Centrum chce 
rozwijać pracę ze społecznościami lokalnymi w ramach metody CAL. Dla pełnomocnika ważne 
są też prace związane z przygotowywaniem następnego konkursu ofert w mieście. Odbyły  
się spotkania ewaluacyjne dotyczące poprzedniego konkursu i mają być podjęte prace, by był 
on bardziej odpowiedni do potrzeb lokalnych NGO. 

Centrum wspólnie z Zespołem opracowuje plan wypracowywania i upowszechniania standardów 
działania organizacji pozarządowych oraz z udziałem radnych Rady Miejskiej Białegostoku  
– zasady corocznego uhonorowania organizacji pozarządowych. 

Planem bardziej dalekosiężnym jest zagospodarowanie nowego budynku przy ulicy św. Rocha  
w Białymstoku. Jednak, jak mówi pełnomocnik, to kwestia kilu najbliższych lat.  
 
3.8. Rozwój organizacji infrastrukturalnej/wyzwania 

Dużym wyzwaniem dla CWOP będzie przeniesienie do nowego lokalu. Zamiana powierzchni ze 
108 na 1480 m2 będzie generowała zwiększenie rozmachu działań i liczby etatów. Centrum 
będzie mogło wówczas odpowiedzieć na jedną z najpilniejszych potrzeb organizacji pozarządo-
wych, jaką jest lokal na ich funkcjonowanie.  

Ponadto, co również nie jest bez znaczenia, zmiana lokalu może wiązać się ze zmianą usytu-
owania Centrum w strukturze urzędu. Obecnie jest jednostką podległą Departamentowi Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta. Istotną zmianą byłoby osiągnięcie statusu samodzielnej jednostki 
budżetowej miasta. Pozwoliłoby to na dużo większą niezależność podmiotu, samodzielne dyspo-
nowanie budżetem, a także dałoby możliwość (np. firmom komercyjnym) odpłatnego wynajęcia 
sal szkoleniowych, które są planowane w nowym budynku.  
 
3.9.  Problemy organizacji infrastrukturalnej  

wraz ze sposobami ich rozwiązywania  

Podstawowym problemem, który na co dzień utrudnia działanie CWOP, jest zbyt mały, w sto-
sunku do potrzeb, lokal. Podobną opinię na ten temat mieli zarówno pracownicy Centrum,  
jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych z niego korzystających. Jest zdecydowanie 
zbyt mało miejsca – szczególnie na pracę biurową, umieszczenie szafek na dokumenty. Lokal 
wyremontowano, jednak jego stan nie jest na najwyższym poziomie, jeśli idzie o kwestie  
toalet czy zaplecza kuchennego. W związku ze zbyt małym lokalem problemem jest więc  
czasem dopasowanie terminów dogodnych dla wszystkich potrzebujących organizacji. Jednak 
dzięki sprawności pracowników Centrum i elastycznemu podejściu przedstawicieli NGO udaje 
się tak tworzyć harmonogram wspólnych działań, by każdy mógł być zadowolony.  

Drugą sprawą, która jest nie tyle problemem, co specyfiką CWOP, jest działanie Centrum  
w ramach jednostki samorządowej, w jej strukturze administracyjnej. Pozwala to z jednej strony 
na zapewnienie ciągłości funduszy na jego działalność, ale z drugiej – wiąże się z ograniczenia-
mi o charakterze biurokratycznym. Centrum, jako jednostka podległa urzędowi, dysponuje za-
gwarantowanym budżetem na działania merytoryczne, jednak już kwestie organizacyjne, jak 
np. zakup materiałów biurowych, są załatwiane przez jeden departament, a kwestie rozliczania 
rachunków telefonicznych – jeszcze w innej jednostce. W sytuacji gdy Centrum przygotowuje 
oficjalne zaproszenie na konkurs miejski dla organizacji, musi to uzgodnić z wieloma kolejnymi 
wydziałami w urzędzie. To bardzo wydłuża proces planowania i realizacji. W praktyce niewielki 
zespół Centrum wiele czasu przeznacza na działania o charakterze typowo biurokratycznym, 
zamiast na działania merytoryczne, bezpośrednio związane ze wspieraniem organizacji pozarzą-
dowych. Na tym etapie rozwoju nie widać, aby pracownicy podejmowali jakieś działania, które 
mogłyby zmienić ten stan. 
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Obecnie sytuacja Centrum, jako jednostki w urzędzie miasta, sprawia też trudność w kwestii 
zatrudnienia personelu Centrum. Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie nie mają pewności 
zatrudnienia, ale też nie mogą otrzymać wsparcia na doskonalenie swoich umiejętności. Gdy 
pojawia się konieczność uzupełnienia wykształcenia o kompetencje przydatne w pracy Centrum, 
osoby niezatrudnione na etatach w urzędzie muszą sobie same z tym radzić. Nie ma mowy  
o oddelegowaniu na szkolenie czy kurs. Pracownicy Centrum, pomimo ogromnego oddania pra-
cy, nie są w stanie rozwijać kompetencji, by coraz lepiej służyć doradztwem w zakresie np.  
pisania projektów europejskich (co było np. oczekiwaniem organizacji pozarządowych, wyrażo-
nym w ankietach). Wydaje się, że zapewnienie pracownikom Centrum możliwości rozwoju  
zawodowego jest jedną z ważniejszych potrzeb, ponieważ jej spełnienie nie tylko pomoże  
w podniesieniu kompetencji poszczególnych osób, lecz także wpłynie na podniesienie jakości 
oferty CWOP. 

Ograniczenia formalne Centrum powodują, że obecnie trudno jest zatrudnić księgową, która 
mogłaby pomagać organizacjom w rozliczaniu projektów oraz w prowadzeniu ich księgowości. 
Wynajęcie eksperta zewnętrznego na umowę-zlecenie budzi obawy pracowników Centrum, jak 
zareagują na to prawnicy urzędu miasta. W związku z tym, choć Centrum posiada środki finan-
sowe, a organizacje wskazują, że zagadnienia księgowe są dla nich trudne do samodzielnego 
rozwiązania, sprawa ta pozostaje niezałatwiona. 
 
 
4. Odbiór organizacji infrastrukturalnej przez otoczenie 
 
4.1.  Organizacje pozarządowe 

Wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w wywiadzie grupowym bar-
dzo wysoko oceniają współpracę z CWOP. Najczęściej są to organizacje, które w dużym stopniu 
korzystają z pomocy Centrum – z sal szkoleniowych, szafek, sprzętu, a także szkoleń i dostępu 
do informacji.  

Zarówno pracownicy Centrum, jak i sami przedstawiciele NGO zauważają, że z usług Centrum 
korzystają najczęściej organizacje znajdujące się na określonym etapie w cyklu życia organiza-
cji. Najczęściej są to bowiem organizacje młode, na tzw. dorobku, które nie posiadają jeszcze 
własnego lokalu, własnego zaplecza organizacyjnego, starają się też rozwijać swoją działalność 
poprzez pisanie pierwszych projektów. Potrzebują więc wsparcia o charakterze infrastruktural-
nym i szukają go w Centrum. 

Drugi typ organizacji korzystających z Centrum to organizacje hobbystyczne, skupiające pasjo-
natów i społeczników, osoby, które w organizacjach pracują nieodpłatnie, np. Stowarzyszenie 
plus 50 czy Stowarzyszenie Sympatyków Kolei. 

Wszyscy badani przedstawiciele organizacji byli bardzo zadowoleni ze współpracy z CWOP. Znali 
przy tym również OWOP – jako drugi podmiot, który pełni funkcję infrastrukturalną w woje-
wództwie podlaskim. Respondenci widzieli bardzo jasny podział ról obu podmiotów. CWOP jest 
więc postrzegany głównie jako inkubator – udostępnia lokal i sprzęt dla organizacji. OWOP  
natomiast kojarzony jest z profesjonalnym doradztwem i szkoleniami w zakresie projektów  
europejskich.  

Uczestnicy szczególnie doceniają newsletter rozsyłany przez Centrum do organizacji. Dzięki 
niemu są poinformowani o aktualnych inicjatywach dla nich ważnych. Dostają przypomnienie  
o nadchodzących terminach składania wniosków do różnych konkursów czy też informacje, 
gdzie poza Centrum mogą skorzystać ze szkoleń.  

Centrum nie jest postrzegane – kojarzone jako jednostka urzędu miasta. Posiada odrębny bu-
dynek, a zespół pracowników jest określany jako życzliwy, bezpośredni. Pracownicy Centrum 
dyskretnie inspirują, podtrzymują na duchu, co jest szczególnie ważne dla małych i młodych 
organizacji.  
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Miejsce to stało się więc niejako centrum spotkań ludzi z sektora. Dla wielu przedstawicieli  
organizacji kontakt z innymi organizacjami w Centrum jest inspiracją dla dalszych działań. Oni 
też podkreślają cechę CWOP jako miejsca integrującego środowisko.  

Badani deklarowali również, że są zadowoleni ze szkoleń, które oferuje Centrum. Jednak pod-
kreślają, że na tym etapie rozwoju ich organizacji jest to kropla w morzu potrzeb w zakresie 
szkoleń – szczególnie w zakresie księgowości. 

Natomiast za słabą stronę oferty CWOP uczestnicy wywiadu uznali mały lokal i zaplecze sanitar-
ne Centrum. 
 
 
5. Wnioski i rekomendacje 
 
CWOP to jednostka podległa Departamentowi Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Białystok. 
Stanowi to z pewnością atut w kwestii ciągłości finansowania, jednak powoduje małą samo-
dzielność w kwestiach organizacyjnych, co utrudnia rozwijanie działań infrastrukturalnych. 

Centrum wypracowało doskonałą markę wśród organizacji białostockich. Jest kojarzone nie  
z „urzędniczym”, czyli bezosobowym, formalnym podejściem, ale z przyjazną atmosferą i zro-
zumieniem problemów NGO. Jest to zasługa zespołu osób, które tworzą to miejsce. Kolejni  
pełnomocnicy wywodzą się bowiem z III sektora i znają specyfikę pracy z organizacjami.  

Atutem jest odrębny od urzędu miasta lokal, który jest postrzegany jako miejsce spotkań dla 
lokalnych organizacji. Rola i znaczenie Centrum mogą wzrosnąć w przyszłości, gdy otrzyma ono 
dużo większy budynek do dyspozycji.  

Głównym zadaniem Centrum jest prowadzenie inkubatora dla organizacji miejskich. Możliwość 
korzystania z pomieszczeń biurowych i szkoleniowych oznacza dla wielu organizacji bardzo waż-
ne wsparcie. Pozwala na rozwinięcie skrzydeł i realizację pierwszych projektów. A organizacji  
o charakterze hobbystycznym daje możliwość poczucia się jak u siebie. Na obecnym etapie jed-
nak liczba korzystających z tego wsparcia organizacji jest tak duża, że w Centrum jest ciasno  
i należy ściśle planować grafik spotkań, by zaspokoić wszystkie potrzeby. 

Centrum ma ograniczony zespół pracowników, nie może więc rozwiać działań ze względu na 
ograniczenia czasu i biurokracji – czyli np. długą drogę pism wychodzących, ustalania szczegó-
łów z kolejnymi departamentami. Wszelkie te utrudnienia powodują, że Centrum będąc bardzo 
otwarte na potrzeby organizacji, nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości (całego swoje-
go budżetu rocznego), np. na profesjonale szkolenia czy doradztwo.  

Część zadań Centrum nie jest bezpośrednio skierowana na NGO. CWOP organizuje konkurs dla 
aktywnych pracowników administracji oraz działania edukacyjne w szkołach. Są to jednak  
działania o charakterze animującym aktywność obywatelską, co ma długofalowe znaczenie dla 
rozwijania III sektora. Jest to więc ważny obszar działań Centrum, a jego rola animacyjna może 
stać się w przyszłości znakiem rozpoznawczym również wśród lokalnych NGO. 

Siłą CWOP jest doskonała współpraca z Zespołem Konsultacyjnym, który stanowi reprezentację 
lokalnych NGO. CWOP niejako realizuje plany, które wytyczane są w ramach Zespołu. To poka-
zuje również, że środowisko pozarządowe jest w Centrum dostrzegane i w miarę możliwości 
spełniane są zgłaszane postulaty. 
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1. Wprowadzenie 
 
Przedmiotem badania jest Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
PISOP w Lesznie.  

Badanie było przeprowadzone w dniach 8 (wizyta w organizacji) i 18 marca br. (wywiad telefo-
niczny). Zastosowane zostały następujące metody:  

• Pogłębionego wywiadu indywidualnego z liderem organizacji. 

• Pogłębionego wywiadu grupowego (triada) z pracownikami organizacji, którzy bezpo-
średnio zajmują się wspieraniem organizacji pozarządowych i współpracą z nimi. 

• Pogłębionego wywiadu indywidualnego z przedstawicielem samorządu terytorialnego 
(Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie). 

• Pogłębionego wywiadu grupowego z przedstawicielami 9 organizacji pozarządowych, 
które przynajmniej od początku 2008 roku korzystały z różnego wsparcia organizacji.  
W wywiadzie uczestniczyli przedstawiciele organizacji, takich jak: 

o Stowarzyszenie Alternatywa (Leszno) 

o Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja (Śrem) 

o Fundacja Pro Musica (Rydzyna) 

o Stowarzyszenie INGA (Śmigiel) 

o Klaster Poligraficzno-Reklamowy (Leszno) 

o Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (Kościan) 

o Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta (Zbąszyń) 

o Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Gostyniu (Gostyń) 

o Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie (Leszno) 

Wizyta w badanej organizacji przebiegła bardzo sprawnie dzięki życzliwości oraz chęci współ-
pracy okazanej przez organizację.  
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2. Opis badanego przypadku (podstawowe dane) 
 
Centrum PISOP oferuje szeroki zakres wsparcia dla organizacji pozarządowych. Jego działalność 
opiera się na czterech głównych programach:  

1.  Profesjonalizacja organizacji pozarządowych  

2.  Współpraca  

3.  Fundusze zewnętrzne  

4.  Promocja  

W skład tych programów wchodzą takie działania, jak: udzielanie informacji związanych ze 
znajdowaniem zewnętrznych funduszy, szkolenia i doradztwo z tworzenia i realizowania projek-
tów, budowanie partnerstw lokalnych.  
 
Dane o organizacji 

Pełna nazwa Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw  
Obywatelskich PISOP (Poradnictwa, Informacje, Szkolenia 
Organizacji Pozarządowych) 

Forma prawna Stowarzyszenie  

Data powstania  
organizacji  

15 września 2000 roku 

Adresy, telefony,  
WWW 

Biuro w Lesznie: 

64-100 Leszno 

pl. J. Metziga 26/6 

Tel./Faks 65 520 78 86 

Biuro w Poznaniu: 

61-815 Poznań 

ul. Ratajczaka 26/6/96 

Tel./Faks 61 851 91 34 

Osoba  
odpowiedzialna/prezes 

Ewa Gałka 

Terytorialny zakres  
działania organizacji 

Województwo wielkopolskie 

Misja i wizja organizacji  
(cytat) 

„Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy tworzą niezależne 
Stowarzyszenie. Kierujemy się profesjonalizmem, pamiętając 
o zasadach tolerancji, uczciwości i pomocniczości. Działamy 
na rzecz organizacji pozarządowych, a także sektora publicz-
nego i prywatnego oraz innych podmiotów życia społecznego. 
Animujemy współpracę wewnątrz- i międzysektorową. Na-
szym celem jest wspieranie rozwoju lokalnego”. 

 

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP powstało 15 wrze-
śnia 2000 roku. Głównym celem jego działania jest wspieranie organizacji pozarządowych, jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich inicjatyw podejmowanych na rzecz lokalnych 
społeczności w Wielkopolsce.  



 

 182 

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja 
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

Nazwa PISOP jest skrótem słów:  

Poradnictwo  

Informacje  

Szkolenia  

Organizacji  

Pozarządowych  

Centrum PISOP powstało, aby wspierać działania organizacji pozarządowych powiatu leszczyń-
skiego.  

Z biegiem lat rozszerzyło swoje działania na całą Wielkopolskę. W tym celu w 2004 roku otwo-
rzyło swoje drugie biuro w Poznaniu. W Centrum PISOP pracuje 13 pracowników. 
 
 
3. Rodzaje działań o charakterze infrastrukturalnym  
 
3.1.  Rodzaje prowadzonych działań 

Centrum PISOP świadczy następujące usługi na rzecz organizacji pozarządowych: 

• Poradnictwo: prawne, księgowe, dotyczące tworzenia i realizacji projektu, zarządzania 
zespołem itp. 

• Szkolenia: tworzenie projektów, zarządzanie projektem, zarządzenie organizacją, pla-
nowanie strategiczne (dla przedstawicieli jednej NGO, która w ramach szkolenia prze-
chodzi własne planowanie strategiczne), promocja, biznesplan, zarządzanie zespołem. 

• Prowadzenie serwisów www.wielkopolska.ngo.pl oraz www.pozarzadowy.pl (pod ką-
tem współpracy NGO i samorządu). 

• Działania informacyjne: organizacja spotkań informacyjnych, udzielanie informacji 
telefonicznie i e-mailowo. 

• Organizacja konferencji: rokrocznie Konferencja Plenarna Wielkopolskich Organi- 
zacji Pozarządowych, raz na 2 lata Forum Inicjatyw Pozarządowych w Wielkopolsce, 
również lokalne Fora Inicjatyw Pozarządowych. 

• Wydawanie publikacji opracowanych przez specjalistów Centrum PISOP, np.: 
„Skrypt Strategia Działań i Współpracy dla Partnerstw”, „Skrypt ABC tworzenia projek-
tu”, „Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym”, „Ewaluacja projektów 
miękkich. Kompendium” oraz kwartalnik Regionalnego Ośrodka EFS, zawierający aktu-
alne informacje dotyczące NGO. W momencie badania w druku znajdowała się broszura 
dotycząca aplikowania do EFS, skierowana specjalnie do organizacji pozarządowych. 

• Opracowywanie newsletterów rozsyłanych 2 razy w tygodniu do organizacji, które 
są w bazie Centrum. Newsletter zawiera opis działań Centrum PISOP, aktualności doty-
czące funduszy i dział „Czy wiesz, że?”, zawierający ciekawostki dotyczące NGO i rozwo-
ju lokalnego. 

Spośród wszystkich świadczonych usług największym powodzeniem w gronie organizacji poza-
rządowych cieszą się szkolenia i doradztwo. Wśród szkoleń nadal najbardziej popularne są te 
dotyczące tworzenia i realizacji projektów. Bardzo często organizacje, które wcześniej korzystały 
ze szkoleń projektowych, po upływie pewnego czasu korzystają z usług doradczych przy two-
rzeniu i realizacji ich własnych działań.  

Na przestrzeni lat pracownicy Centrum PISOP obserwują zmianę tematyki szkoleń, którymi  
zainteresowane są organizacje. Kiedyś nowością i potrzebą były szkolenia projektowe, czyli  
jak przygotować projekt i wypełnić wniosek o dofinansowanie albo z zakresu zarządzania pro-
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jektem. Obecnie coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć szkolenia z promocji i za- 
rządzania zespołem. Organizacje zaczynają widzieć potrzebę promowania swoich działań,  
szczególnie organizacje posiadające status pożytku publicznego, korzystające z możliwości 
otrzymywania 1%. NGO działające dłużej, posiadające pewne doświadczenie, częściej korzysta-
ją ze szkoleń i doradztwa dotyczącego przedsiębiorczości, planowania strategicznego, zarządza-
nia i działania organizacji. 

Centrum PISOP stara się zainteresować organizacje nowymi tematami, a nie tylko odpowiadać 
na oczekiwania NGO. Nową propozycją Centrum są np. szkolenia z ewaluacji. Zgłosiło się na nie 
niewielu chętnych, co, zdaniem Prezeski, oznacza, że NGO nie są jeszcze do tego przygotowa-
ne, nie mają potrzeby ewaluacji swoich działań.  

Same organizacje też poszukują nowości, nowych tematów szkoleń, zgłaszają swoje propozycje. 
W ten sposób powstało nowe szkolenie z tworzenia biznesplanu. 

Jeśli chodzi o doradztwo, stale utrzymuje się potrzeba porad z zakresu: księgowości (rozliczania 
projektu, sprawozdań finansowych, prowadzenia księgowości organizacji), prawa (tworzenia 
statutu, wypełniania formularzy do KRS) i tworzenia projektu. Porady dotyczące tworzenia pro-
jektu cieszą się szczególnym zainteresowaniem, kiedy rozpisywane są konkursy, np. z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej czy z EFS. 

Centrum PISOP wspiera powstawanie nowych NGO poprzez swoje działania edukacyjne (szko-
lenia, doradztwo), zachęca zgłaszające się osoby do ich zakładania. Nie jest inicjatorem  
pomysłów na działanie poszczególnych organizacji, najczęściej liderzy przychodzą z gotowymi 
pomysłami, a pracownicy Centrum pomagają im w formalnościach związanych z zarejestrowa-
niem stowarzyszenia lub fundacji.  
  
3.2.  Skala prowadzonych działań 

W 2008 roku skala działań Centrum PISOP kształtowała się następująco:  

Liczba projektów: 13 

Łączny budżet projektów: 2 229 358,59 zł 

Źródła finansowania projektów:  

48,92% – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (Europejski Fundusz Społeczny) 

31,51% – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Europejski Fundusz Społeczny)  

13,49% – Fundacja Fundusz Współpracy  

  4,99% – MPiPS (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)  

  1,09% – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 

Liczba godzin udzielonych porad: 1026 

Liczba dni szkoleniowych: 154 
 
3.3.  Odbiorcy usług 

Z usług Centrum PISOP korzystają przedstawiciele: organizacji pozarządowych, jednostek samo-
rządu terytorialnego i urzędów gmin z województwa wielkopolskiego. Organizacje pozarządowe 
korzystające ze wsparcia Centrum to: stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zwykłe, grupy 
nieformalne, koła gospodyń wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna. Klientami Centrum PISOP są 
organizacje działające na rzecz innych osób, grup, społeczności, potrzebujące wsparcia finan-
sowego, prawnego. 

Są to najczęściej organizacje działające w obszarze edukacji, pomocy społecznej, integracji 
społecznej, rynku pracy (odpowiada to ogólnej strukturze NGO w Polsce). Najrzadziej – przed-
stawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji hobbystycznych, np. 
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wędkarzy, którzy, w opinii pracownic Centrum, działają głównie po to, aby być ze sobą, nie 
potrzebują pomocy prawnej czy finansowej. 

Coraz częściej Centrum PISOP swoimi działaniami wspiera liderów społeczności lokalnych,  
a nawet całe społeczności (przedstawicieli NGO, samorządów, grup nieformalnych), pomagając 
animować rozwój danej społeczności. 

Centrum PISOP stara się objąć swoimi działaniami równomiernie całe województwo wielkopol-
skie, samodzielnie docierając do organizacji i samorządów. Wielkopolskie NGO skupione są naj-
częściej wokół większych miast (powiatowych), zaś na terenach wiejskich województwa dopiero 
od niedawna powstają organizacje pozarządowe. 

W praktyce do biur Centrum PISOP w Lesznie i Poznaniu osobiście zgłaszają się najczęściej 
organizacje mające swoje siedziby w ich pobliżu. Natomiast, jak podkreślają pracownicy Cen-
trum, e-mailowo lub telefonicznie docierają przedstawiciele NGO i instytucji samorządowych  
z całej Wielkopolski.  

Centrum utrzymuje stały kontakt z gminami, w których prowadziło swoje działania, szkolenia 
czy projekty. W razie potrzeby pracownicy Centrum starają się dojeżdżać i na miejscu świadczyć 
swoje usługi funkcjonującym tam stowarzyszeniom i instytucjom. 

Z usług Centrum PISOP korzystają zarówno nowe, jak i działające już organizacje. Organizacje 
dopiero powstające najczęściej potrzebują porad prawnych, księgowych, pomocy przy tworzeniu 
statutu, wpisu do KRS. Organizacje już działające poszukują źródeł finansowania innych niż 
gminne, dlatego potrzebują pomocy w pisaniu projektów i aplikowaniu o te środki. 
 
3.4.  Przykłady działań i projektów 

Liderka Centrum – Ewa Gałka za specjalność Centrum uważa kompleksowość oferty oraz na-
stawienie na potrzeby klienta. Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia Centrum 
określiło, co jest niezbędne organizacji do prawidłowego działania. Stara się zaspokoić wszystkie 
te potrzeby poprzez oferowanie doradztwa, szkoleń z zakresu prawa, finansów, zarządzania, 
planowania strategicznego, współpracy z samorządem i współpracy zagranicznej, tak aby po-
móc organizacjom we wszystkich potrzebnych im do działania obszarach.  

Zarówno Prezeska, jak i pracownice Centrum za najbardziej wartościowy uważają projekt Quo 
vadis? – Dokąd idziesz? Budowanie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski. 
Projekt realizowany w 2008 roku kierowany był do przedstawicieli 6 młodych organizacji poza-
rządowych z Wielkopolski, które w ramach projektu: 

1.  Wzięły udział w planowaniu strategicznym, przeprowadzonym indywidualnie dla każdej 
organizacji. Planowanie pozwoliło na zdiagnozowanie obecnej sytuacji, w której znaj- 
duje się dana organizacja, a także na wypracowanie strategii rozwoju na najbliższe  
lata.  

2.  Uczestniczyły w szkoleniu pt. ABC dla organizacji pozarządowej. Łącznie dla przedsta- 
wicieli wszystkich organizacji biorących udział w programie zorganizowane zostało  
trzydniowe szkolenie wyjazdowe, obejmujące tematykę tworzenia projektu oraz pozy-
skiwania środków na jego realizację.  

3.  Otrzymały wsparcie superwizorek. Każda organizacja mogła skorzystać z pomocy opie-
kunki – superwizorki, która wspierała jej rozwój przez cały okres realizacji projektu 
(zgodnie z wypracowaną podczas planowania strategią). Superwizorka opracowała  
indywidualny plan operacyjny działań, w ramach którego m.in. oferowała pakiet usług 
doradczych dla organizacji. Organizacje otrzymały wsparcie doradcze m.in. z zakresu: 
prawa, księgowości, partnerstwa, promocji, nowoczesnych technologii i zarządzania.  

4.  Otrzymały propozycję projektu strony internetowej lub jej przebudowy. Webmaster oraz 
specjalista ds. promocji opracowali dla organizacji projekt (lub zaproponowali przebu-
dowę) strony internetowej.  
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5.  Wzięły udział w wizycie studyjnej w siedzibie Centrum PISOP. Każda z organizacji zo- 
stała zaproszona na jednodniową wizytę do biura Centrum PISOP, podczas której za-
prezentowane zostały zagadnienia związanie m.in. z opracowywaniem wewnętrznych 
procedur, prowadzeniem bieżącej księgowości czy zarządzaniem. 

Dodatkowo, w projekcie prowadzono: 

–  Działalność punktów informacyjnych dla organizacji pozarządowych udzielających in-
formacji z zakresu: 

•  planowania strategicznego (w tym także z zakresu zarządzania m.in. zasobami,  
zespołem), 

•  tworzenia projektu, 

•  źródeł finansowania działalności, 

•  prawa, 

•  księgowości. 

–  Promocję planowania strategicznego poprzez publikację cyklu artykułów w serwisie 
www.wielkopolska.ngo.pl. 

W opinii Prezeski i pracownic projekt ten dał długofalowe wzmocnienie organizacjom w nich 
uczestniczącym, zapewnił działania niezbędne organizacjom pozarządowym. NGO, które wzięły 
w nim udział, nadal funkcjonują i realizują swoje zadania. 

Drugim projektem, uważanym przez Prezeskę i pracownice za bardzo wartościowy, było two-
rzenie Centrów Informacyjno-Doradczych w ramach projektu „Razem budujemy nasz potencjał 
na rzecz rozwoju Wielkopolski” (realizowanego w latach 2006–2007). W ramach projektu prze-
prowadzono działania, takie jak: 

1.  Szkolenia dla pracowników Centrów Informacyjno-Doradczych. 

2.  Indywidualne doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu działalności III sektora.  

3.  Zorganizowanie Lokalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych. 

4.  Zorganizowanie Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych pn. „Skuteczna pro-
mocja kluczem do sukcesu Twojej organizacji pozarządowej”. 

5.  Organizacja konkursu grantowego „Dzielimy się z innymi”, którego celem było wsparcie 
rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych z Wielkopolski poprzez przyznanie małych 
dotacji – maksymalna kwota dofinansowania 1500 zł na poprawę ich funkcjonowania, 
dzięki czemu mogą sprawniej i skuteczniej wypełniać swoje zadania statutowe. 

6.  Przeprowadzenie czatów edukacyjnych w serwisie internetowym 
www.wielkopolska.ngo.pl. 

Dzięki temu projektowi przy 15 organizacjach powstały punkty, w których dyżurowały osoby 
udzielające porad innym stowarzyszeniom i fundacjom. Obecnie, oprócz świadczenia usług dla 
innych NGO, są one też oparciem dla Centrum PISOP w realizacji swoich działań, tworzą też sieć 
partnerów. 

Taka forma działania wydaje się, zarówno w opinii Prezeski, pracowników, jak i organizacji bio-
rących udział w badaniu, najlepszą formą poszerzania usług infrastrukturalnych. Mogłyby je 
świadczyć stabilne organizacje działające w różnych powiatach, które oprócz realizacji swoich 
działań statutowych, dotyczących np. osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej lub kultury, 
prowadziłyby usługi doradcze i informacyjne dla innych organizacji. Realizując własne projekty, 
pozyskując na nie fundusze, byłyby wiarygodne dla innych organizacji. Działając w sieci z po-
dobnymi im NGO i Centrum PISOP, mogłyby wymieniać się doświadczeniami, informacjami, 
wspólnie realizować projekty infrastrukturalne. 
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3.5.  Jak organizacja dociera z informacją o swojej ofercie  
do organizacji pozarządowych? 

Pracownicy Centrum PISOP starają się sami docierać do organizacji. Szczególnie w pierwszych 
latach działalności Centrum, jak podkreślali przedstawiciele organizacji biorących udział w bada-
niu, ważne były osobiste kontakty inicjowane przez Prezeskę – Panią Ewę Gałka. 

Współpraca zaczęła się w 2003 roku właśnie i Pani Ewa Gałka osobiście do mnie zadzwoniła, że 
chciałaby przeprowadzić takie szkolenie dotyczące pisania wniosków o środki. To były jeszcze 
krajowe wtedy i prosiła mnie, czy moglibyśmy na terenie Śremu zorganizować takie szkolenie. 
Ja zorganizowałam lokal. Centrum PISOP sponsorowało katering. 

Obecnie Centrum PISOP często dociera ze swoją ofertą do samorządu, prosząc go o przekaza-
nie informacji organizacjom z danej gminy.  

Centrum wyszukuje organizacje, które jeszcze nie korzystały z jego usług. Pracownicy Centrum 
PISOP identyfikują „białe plamy”, czyli miejsca, gdzie mniej jest inicjatyw, działań lokalnych,  
i tam starają się dotrzeć. Zawsze robią to przez działające już organizacje lub instytucje: urzędy 
gmin, OPS, które już znają ze szkoleń lub z którymi współpracowali przy okazji innych pro- 
jektów. Poprzez nie docierają do liderów innych (nowych) społeczności i z nimi zaczynają  
współpracę.  

Taka metoda docierania z informacją o swojej ofercie, w opinii pracowników i Prezeski organi-
zacji, sprawdza się dobrze.  

W 2009 roku Centrum PISOP zorganizowało Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych, 
aby z jednej strony wspierać ich działania na rzecz organizacji, a z drugiej – przez nich docierać 
do innych organizacji z ofertą swoich działań. 

Centrum PISOP wyszukuje nowe organizacje z bazy KRS, dba też o stałe uzupełnianie swoich 
baz danych. 

Ze swoją ofertą dociera również poprzez organizowanie konferencji dotyczących działań III 
sektora, gdzie za pośrednictwem samorządów, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zapra-
sza nowe organizacje. 

Na wszystkich spotkaniach, szkoleniach i konferencjach pracownicy Centrum PISOP reklamują 
swoje działania, podkreślają bezpłatny charakter usług.  

Bardzo często organizacje same zgłaszają się do Centrum PISOP, dzięki temu, że Centrum  
jest już znane, a jego działania są rozpoznawalne. Niektóre organizacje uczestniczące w bada-
niu dowiedziały się o ofercie Centrum PISOP od innych NGO, wcześniej korzystających z jego 
usług. 

Głównym kanałem docierania z nowymi propozycjami do organizacji, które przynajmniej raz 
skorzystały z usług Centrum, jest newsletter wysyłany 2 razy w tygodniu, zawierający również 
ciekawe informacje o sektorze pozarządowym. Taką formę chwalą NGO korzystające z usług 
Centrum PISOP. Podkreślają, że dzięki temu są na bieżąco informowane o nowych działaniach  
i propozycjach usług. 

Organizacje, z którymi Centrum PISOP już współpracuje, bardzo często same utrzymują kon-
takt. Zgłaszają się po kolejne rodzaje usług, często bardziej specjalistycznych lub z nowych 
obszarów. 

Przedstawiciele tych NGO podkreślają aktywność pracowników Centrum PISOP, którzy sami 
dzwonią, informując o nowych propozycjach usług, a nie ograniczając się tylko do wysłania  
e-maila.  

Dobrze funkcjonującym sposobem docierania do organizacji jest również prowadzenie przez 
Centrum PISOP portalu wielkopolska.ngo.pl, gdzie organizacja zamieszcza bieżące informacje 
dotyczące działań pozarządowych. Powołana wewnątrz zespołu pracowników grupa „Źródełko” 
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wyszukuje i zamieszcza na portalu informacje o wszystkich aktualnych źródłach finansowania 
działalności NGO. Są to informacje, których najczęściej szukają organizacje i w ten sposób  
dowiadują się też o działaniach Centrum PISOP.  

Swoje działania Centrum PISOP promuje również przez artykuły w prasie lokalnej przy okazji 
projektów oraz poza nimi, np. w ramach akcji pozyskiwania 1%.  
 
3.6.  Współpraca z samorządem 

Centrum PISOP współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Re-
gionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, urzędami miast i gmin, starostwami.  

Współpraca ta przybiera różne formy, w zależności od instytucji.  

W ramach działań urzędu marszałkowskiego Centrum PISOP jest zapraszane do różnych ciał 
konsultacyjnych. W 2009 roku brało udział w konsultacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zwracając uwagę na konieczność działań infrastrukturalnych, uwagi te jednak 
nie zostały uwzględnione.  

Jak wynika z opinii pracowników badanej organizacji, bardzo dobrze układa się współpraca  
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Centrum PISOP realizuje z ROPS projekt konkur-
sowy. Pracownice chwalą bezpośrednie kontakty, wspólne zastanawianie się nad możliwymi 
działaniami. Współpraca pomiędzy Centrum PISOP a ROPS dotyczy głównie wsparcia Ośrodków 
Pomocy Społecznej, ale też ich współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obecnie realizowa-
ny jest projekt „Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej – kompleksowe wsparcie instytucji 
integracji społecznej”, którego uczestnikami jest 12 OPS i 12 organizacji pozarządowych. ROPS 
wspiera merytorycznie projekt, dociera z informacjami do uczestników, a Centrum jest odpo-
wiedzialne za prowadzenie szkoleń i merytorykę. 

Dotychczas najczęściej Centrum PISOP wychodziło do samorządów z ofertą, a obecnie przez 
niektóre samorządy jest zapraszane do organizacji spotkań i szkoleń. Więcej jest kontaktów 
inicjowanych przez Centrum niż samorząd. Przedstawiciele samorządu docierają też do Centrum 
PISOP ze względu na własne potrzeby, np. konsultacji swojego projektu, który ma być złożony 
w konkursie. 

W opinii pracownic Centrum jest rozpoznawalne w gminach i starostwach.  

Centrum organizując swoje działania, np. konferencje, często korzysta z patronatów Urzędów 
Miast Leszna i Poznania, Marszałka Wielkopolski. 

Obecnie Centrum PISOP nie otrzymuje dotacji z samorządów ze względu na fakt, że samorządy 
nie rozpisują konkursów na działania infrastrukturalne. 

W opinii zarówno liderki organizacji – Ewy Gałki, jak i pracownic – samorząd każdego szczebla 
ma niską świadomość dotyczącą działań organizacji pozarządowych, nie zauważa potencjału  
III sektora ani jego działań na rzecz społeczności lokalnych. 

Dążąc do poprawy tej sytuacji, Centrum PISOP realizuje projekt „Zwierciadło współpracy”,  
w ramach którego prowadzone są badania samorządu i organizacji, dotyczące oczekiwań co do 
współpracy z obu stron. Docelowo Centrum chce pokazać potencjał NGO, wykazać korzyści 
samorządu ze współpracy z III sektorem, a także zwrócić uwagę samorządów, że organizacje 
pozarządowe potrzebują wsparcia. 

Centrum PISOP współpracuje również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie. Zda-
niem przedstawiciela tej organizacji ta współpraca przebiega bardzo dobrze i bez znaczących 
trudności. Jego opinie zarówno o samej organizacji, jak i wspólnych działaniach są jak najbar-
dziej pozytywnie. Centrum PISOP i MOPR wzajemnie wspierają się w pomocy organizacjom 
pozarządowym, opiniowaniu projektów czy wymieniają doświadczenia i informacje. MOPR nie 
przekazuje organizacji żadnych środków dofinansowujących. Mimo, że to organizacja samorzą-
dowa rozpisuje i ogłasza konkursy, w których również Centrum PISOP może startować, to, jak 



 

 188 

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja 
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

podkreśla Pan Krzysztof, organizacje te są na stopie partnerskiej, nie ma między nimi zależności 
podrzędności. Przy rozpoczęciu współpracy również nie dominowała żadna ze stron. Chęć dzia-
łania w porozumieniu wynikła z potrzeb obu stron. 
  
3.7.  W jaki sposób Centrum PISOP bada potrzeby NGO? 

Wiedzę o potrzebach organizacji pozarządowych Centrum PISOP najczęściej czerpie z bezpo-
średnich kontaktów z przedstawicielami organizacji i samorządów. Pracownicy Centrum wprost 
pytają liderów o potrzeby ich organizacji. Korzystają również z informacji od doradców, trene-
rów, którzy wskazują potrzeby zgłaszane podczas porad i warsztatów. Uzyskują też wiedzę  
z pytań i problemów zgłaszanych telefonicznie lub e-mailowo. Analizują liczbę uczestników na 
poszczególnych szkoleniach: trafiają się tematy, w których liczba chętnych znacznie przewyższa 
liczbę miejsc, i takie, w których trudno zebrać wymaganą grupę.  

Po każdym ze spotkań, szkoleń uczestnicy wypełniają ankiety zawierające pytanie: W czym 
jeszcze chciałbyś/chciałabyś wziąć udział? Każda ankieta jest analizowana, sprawdzane są zgła-
szane propozycje, pracownicy dopytują inne organizacje o potrzeby i na tej podstawie planują 
swoje nowe działania. W ten sposób Centrum PISOP dowiedziało się o zapotrzebowaniu orga- 
nizacji na tematy związane z wolontariatem, które pojawiło się po zamknięciu Regionalnego 
Centrum Wolontariatu w Poznaniu.  

Na stronie WWW Centrum PISOP przeprowadza sondy na wybrane tematy. 

W ramach projektu „Zwierciadło współpracy” prowadzone są obecnie badania, choć z racji  
tematyki projektu – zawężone pod kątem współpracy NGO z samorządem.  

W opinii pracownic przydałoby się zbadanie organizacji pozarządowych pod kątem tego, jakiego 
wsparcia od organizacji infrastrukturalnych potrzebują, aby uzyskać wiedzę o zmianach tych 
potrzeb, tendencjach. 

Zarówno w opinii pracownic, Prezeski Centrum, jak i korzystających z ich usług organizacji Cen-
trum PISOP dostosowuje swoje działania do zidentyfikowanych potrzeb i odpowiada na oczeki-
wania NGO. Osoby te również zgadzają się co do tego, że swoimi działaniami Centrum PISOP 
zaspokaja potrzeby organizacji. W ich opinii świadczą o tym fakty, takie jak: wracanie organiza-
cji, stała współpraca, ciągłe zainteresowanie działaniami Centrum PISOP. 
 
3.8.  W jaki sposób Centrum PISOP bada jakość swoich działań?  

Znaczna część obecne realizowanych projektów jest ewaluowana zewnętrznie, przez zaprzyjaź-
nioną fundację. Projekt Regionalnego Ośrodka EFS podlega stałej ewaluacji zewnętrznej. 

Centrum PISOP nie korzysta jednak z usług zewnętrznych firm przy ogólnej ewaluacji swoich 
działań, ze względu na brak odpowiednich funduszy. Prowadzi stałą, wewnętrzną ewaluację 
swoich działań. Ewaluacja wewnętrzna jest możliwa i ułatwiona dzięki temu, że Prezeska sto- 
warzyszenia posiada odpowiednie kompetencje w zakresie ewaluacji (współpracuje z Polskim 
Towarzystwem Ewaluacyjnym).  

Co roku weryfikowana jest strategia: sprawdzane jest, co udało się osiągnąć, z czym jest pro-
blem, z czego trzeba zrezygnować. 
 
3.9.  Plany na przyszłość 

Zarówno Prezeska, jak i pracownice Centrum przewidują większą profesjonalizację NGO, więk-
sze zainteresowanie organizacji planowaniem strategicznym, rozwijaniem swojej przedsiębior-
czości (między innymi w ramach projektów dotyczących ekonomii społecznej), poszukiwaniem 
funduszy (kiedy skończy się obecne finansowanie z EFS) czy ewaluacją. Już teraz zachęcają 
organizacje do szkoleń, doradztwa z tych tematów, a NGO coraz chętniej z nich korzystają  
i deklarują potrzebę takich usług. 
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Prawdopodobnie pod koniec obecnego okresu programowania EFS (2013 rok) organizacje staną 
przed problemem, skąd pozyskiwać środki na dalszą działalność. Sposobem wzmocnienia NGO 
jest, w opinii Prezeski Centrum, rozwijanie przedsiębiorczości fundacji i stowarzyszeń, a także 
współpraca z biznesem:  

I dlatego (…) takie uświadamianie [prowadzimy – przyp. aut.] w zakresie społecznej odpo- 
wiedzialności biznesu i pracujemy z biznesem i teraz szkolimy menedżerów społecznej odpowie-
dzialności i (…) nastawiamy ich na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wskazując,  
że taka działalność może się znacząco przełożyć na poprawę ich wizerunku.  

Szersza współpraca NGO z biznesem mogłaby, w opinii Ewy Gałki, zapewnić organizacjom  
większą stabilność finansową, możliwość zajmowania się działaniami, które nie wpisują się  
w zadania gminy i przez to nie uzyskują z niej dofinansowania, a także większą niezależność  
od układów politycznych.  

Centrum PISOP prowadzi działania wspierające powstawanie nowych organizacji. Uważa, że 
organizacje nadal byłyby zainteresowane inkubatorem organizacji pozarządowych, szczególnie 
jeśli miałby on obejmować wsparcie techniczne: udostępnienie lokalu, sprzętu. W tej chwili  
jednak Centrum PISOP nie dysponuje zapleczem, którym mógłby dzielić się z innymi NGO. 

Organizacje są stale zainteresowane pomocą w zakresie zarządzania, w tym szczególnie zarzą-
dzania finansowego i zarządzania zasobami ludzkimi – takie działania Centrum obecnie prowadzi 
i planuje je stale rozwijać. Zapotrzebowanie organizacji pozarządowych na tego typu wsparcie 
potwierdza również przedstawiciel samorządu w Lesznie. Jako szczególnie istotne, oprócz już 
wymienionych, określa prowadzenie inkubatorów dla organizacji dopiero powstających. 

W opinii uczestniczących w wywiadzie pracownic Centrum PISOP organizacje nie są natomiast 
zainteresowane pomocą w pozyskiwaniu nowych członków (opinię tę podzielają przedstawiciele 
NGO współpracujący z Centrum oraz przedstawiciel samorządu), jednakże niektóre organizacje 
wyrażają potrzebę wsparcia w zakresie aktywizacji obecnych członków.  

Centrum PISOP prowadzi działania rzecznicze. Badani widzą przestrzeń na sieciowanie organi-
zacji działających wokół jednego tematu, np. niepełnosprawności. Prezeska, jak też pracownice 
Centrum nie są zainteresowane działalnością strażniczą z racji trudności łączenia równoczesnej 
współpracy z samorządami i ich kontroli. 

Mimo zainteresowania organizacji rozpoczynających działalność funduszami grantowymi i do-
świadczenia w prowadzeniu takiej działalności (w latach 2003–2005) Centrum PISOP nie planu-
je również bycia instytucją grantodawczą. W opinii pracownic wymaga to większego zespołu, 
finansów do obsługi takich działań. Stwarza to też niebezpieczeństwo utracenia bezstronności, 
bycia równocześnie w dwóch rolach – organizacji pomagającej pozyskiwać fundusze i je rozda-
jącej. Przedstawiciele działających już NGO, biorący udział w badaniu, byliby zainteresowani 
granatami na prowadzenie swojej działalności (lokal, pensje dla pracowników). Z tą opinią zga-
dza się również przedstawiciel MOPR. 

Dla lepszego wykonywania działań w zakresie wspierania NGO, zdaniem pracownic Centrum 
PISOP, potrzebna jest stabilność finansowania. Centrum staje ciągle przed problemem poszuki-
wania źródeł na kontynuację działań. Boryka się również z koniecznością przekonywania spon-
sorów o potrzebie działań na rzecz innych organizacji. Bardzo ogranicza jego działalność także 
brak stałości, stabilności zapewnienia funduszy. Musi stale pozyskiwać środki, aby prowadzić 
działania, których organizacje potrzebują i do których już się przyzwyczaiły. Trudność stanowią 
też niskie wynagrodzenia i niestabilność zatrudnienia wynikająca z problemu zapewnienia cią-
głości finansowania. Szczególnie daje to o sobie znać przy zatrudnieniu pracowników meryto-
rycznych o wysokich, specjalistycznych kwalifikacjach, takich jak prawnik lub animator lokalny. 
Kłopotem jest także to, że w wielu projektach sponsor wymaga dużej ilości godzin i efektów, 
np. pracy animatora, a ogranicza jego wynagrodzenie.  

Kolejnymi potrzebami Centrum, zgłaszanymi przez pracownice, są salka komputerowa dla orga-
nizacji, aby mogły one wypełniać tam wnioski o dofinansowanie w wersji elektronicznej, oraz 
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informatyk zatrudniony na etacie, który pomagałby zarówno pracownikom Centrum w ich bieżą-
cych działaniach, jak i organizacjom w elektronicznym wypełnianiu wniosków. W opinii pracow-
nic potrzebny byłby prawnik na cały etat, a także animator społeczny. Obecnie w zespole pra-
cowników Centrum są 2 animatorki (jedna z nich to Prezeska stowarzyszenia). Mają one wiele 
innych obowiązków, stale brakuje im czasu. Aby były jednak w stanie wspierać chętne gminy  
w animowaniu działań lokalnych, zorganizowano zespół 4 osób, które przygotowują analizy 
i materiały do pracy w terenie.  

Przydałoby się również dostosowanie pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy-
stosowanie toalety. Biuro w Lesznie mieści się na II piętrze. Obecnie dla osób niepełnospraw-
nych dostępny jest schodołaz, a właściciel budynku montuje windę. Potrzebna byłaby osobna 
salka szkoleniowa z zapleczem, obecna mieści się pośrodku biura, przez co odbywające się 
szkolenie często paraliżuje pracę niezaangażowanych w nie pracowników Centrum. 

Zarówno Prezeska, jak i pracownice Centrum nie zgłaszają potrzeb dotyczących zdobywania 
dodatkowych kwalifikacji. Podkreślają, że wszyscy pracownicy organizacji stale dokształcają się, 
podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w szkołach trenerskich, doradczych. Organizują we-
wnętrzne szkolenia, spotkania tematyczne dla zespołu, np. na temat zmian w ustawach i we 
wnioskach o dofinansowanie. Osoby, które były na zewnętrznym szkoleniu, referują zdobytą 
wiedzę zespołowi.  
 
 
4. Jak działania organizacji odbierane są przez otoczenie  

– NGO i samorząd lokalny 
 
Podkreślaną przez wszystkie organizacje zaletą działań Centrum jest szeroki zakres usług, ich 
kompleksowość. Najczęściej NGO korzystały ze szkolenia, a później z innych, zależnych od ich 
potrzeb, form wsparcia. Przedstawiciele organizacji zwracali uwagę, że wiedzą, iż mogą korzy-
stać z wielu różnych usług świadczonych przez Centrum PISOP, które, w ich opinii, może pomóc 
w każdym obszarze dotyczącym działalności NGO. Z praktyki wiedzą też, że jeśli nawet Centrum 
nie potrafi w czymś pomóc, podpowiada, gdzie się zwrócić. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorący udział w badaniu za niezwykle ważną cechę 
usług świadczonych przez Centrum PISOP uznali ich bezpłatność, nawet jeżeli niektóre szkolenia 
mają formę wyjazdową i wiążą się z zakwaterowaniem. Zwracali uwagę, że dzięki nieodpłatnym 
usługom mogą korzystać z porad prawnych lub księgowych, na które nie byłoby ich stać. 

Podkreślali również wiarygodność Centrum PISOP jako organizacji, która sama skutecznie pozy-
skuje i prowadzi wiele projektów. 

Osoby reprezentujące organizacje, działające w Lesznie, zwracały uwagę na dostępność biura  
i usług. Przedstawiciele NGO z innych miejscowości chwalili pracowników Centrum PISOP za 
dojeżdżanie do ich gmin, organizowanie na miejscu szkoleń, spotkań informacyjnych służących 
diagnozie potrzeb, promocji swoich działań, ale też wzmocnieniu działań istniejących już tam 
organizacji. 

Wszyscy podkreślali łatwy kontakt z pracownikami Centrum: e-mailowy, telefoniczny. Chwalili 
również newsletter jako bardzo praktyczną formę docierania z informacjami, ofertą.  

Ważna dla przedstawicieli organizacji jest też elastyczność, jeśli chodzi o termin usług. Członek 
jednej z NGO podkreślał, że ze względu na potrzeby jego organizacji Centrum zorganizowało 
szkolenie z dnia na dzień.  

Przedstawiciele NGO bardzo wysoko ocenili jakość wsparcia otrzymanego od Centrum PISOP  
(w skali od 1 do 6, gdzie 1 było najniższą oceną, a 6 – najwyższą, wszyscy uczestnicy wywiadu 
– 9 osób – dali najwyższe oceny, czyli 6). 

Kolejną zaletą Centrum są wysokie kompetencje jego pracowników – ich rozległa wiedza z wielu 
obszarów: NGO, samorządu, biznesu; udzielanie przez nich jasnych odpowiedzi, podpowiadanie 
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rozwiązań, zajmowanie stanowisk wobec problemów, niejasnych interpretacji. Tym, w opinii 
przedstawicieli NGO, różnią się porady Centrum PISOP od innych instytucji doradczych, które 
unikają podpowiedzi, pozostają na poziomie ogólnych wyjaśnień.  

Korzystający z usług Centrum PISOP podkreślają też znaczenie uprzejmości pracowników, ich 
zaangażowania oraz szybkiego reagowania na zgłaszane potrzeby. 

Zwracano też uwagę na wychodzenie z inicjatywą pracowników Centrum PISOP: 

Na przykład byliśmy zdziwieni, bardzo pozytywnie byliśmy zdziwieni, jak na przykład właśnie 
przedstawiciele Centrum PISOP zaproponowali nam, że jeśli mamy w gminie jakieś inicjatywy 
oddolne, że ludzie chcą się tam jednoczyć, to oni nam będą przyjeżdżać i pomagać zakładać 
organizacje społeczne. Typu stowarzyszenia. Akurat z tej usługi nie skorzystaliśmy, bo radzimy 
sobie sami w tym zakresie. Już w ostatnim czasie powstało na naszym terenie parę stowarzy-
szeń, ale to już byliśmy właśnie pozytywnie zaskoczeni, że pomimo jednak tej odległości, to 
sami wychodzą z inicjatywą i oferują pomoc.  

Przedstawiciele organizacji podkreślali też swoje zadowolenie z relacji z Centrum PISOP: 

Przy tej relacji z PISOP nikt nie czuł się gorzej, mimo tego, że jesteśmy organizacją niedoświad-
czoną to właśnie ten…, to partnerstwo było widać na każdym kroku. Nie traktowano nas lepiej 
albo gorzej. Zawsze można było podyskutować. 

W opinii przedstawiciela organizacji samorządowej w Lesznie, Centrum PISOP jest organizacją 
bardzo sprawnie i efektywnie działającą. Za mocne strony Centrum PISOP uznał on posiadane 
przez organizację doświadczenie (które powoduje wzrost zaufania NGO do organizacji) i umie-
jętność udzielania praktycznych i dobrych porad (na szkoleniach czy też przez użyczanie odpo-
wiednich materiałów). Szczególnie pozytywnie oceniał również zaangażowanie zespołu oraz 
widoczne zainteresowanie problemami organizacji pozarządowych, objawiające się np. w pro-
wadzeniu szkoleń wyjazdowych dla organizacji spoza Leszna i Poznania. Docenił także aktyw-
ność w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej. W jego opinii nie ma również najmniejszych 
problemów w kontakcie z organizacją (zarówno ze strony samorządu, jak i organizacji pozarzą-
dowych). Wręcz przeciwnie, kontakt ten odbywa się sprawnie i wieloma kanałami (e-mailem, 
telefonicznie czy przez stronę internetową), a ponadto wysyłany z organizacji newsletter z aktu-
alnościami zapewnia stały i żywy kontakt ze wszystkimi współpracownikami. 

Przedstawiciel MOPR w Lesznie zaznaczył, że najważniejsze wyzwania, które stoją przed III 
sektorem, (generalnie) w najbliższej przyszłości to edukacja organizacji pozarządowych i wspie-
ranie wzrostu ich wiedzy na temat zarządzania organizacją i jej rozwijania w celu większego 
usamodzielniania się organizacji i otwierania „na zewnątrz”. Podkreślił on ważną rolę Centrum 
PISOP w tym procesie. Bardzo często i szybko zmieniają się przepisy i regulacje, m.in. dotyczą-
ce funduszy, dlatego istotne jest, aby NGO były na bieżąco informowane o zmianach i szkolone 
w celu sprawniejszego funkcjonowania. Wyzwaniem dla samorządu będzie za to poszukiwanie 
środków na dofinansowywanie, szczególnie w obliczu kończących się funduszy z Unii Europej-
skiej, oraz konsultowanie planów działań z organizacjami pozarządowymi, aby jak najlepiej  
i w pełni odpowiedzieć na ich potrzeby.  

Samorząd zwrócił się do Centrum PISOP z propozycją wspólnych działań na rzecz aktywizacji 
społeczności lokalnej. W ten sposób Centrum PISOP dotarło do gmin Rawicz, Czerwonak, Lipno, 
Śmigiel, Dominowo, Rydzyna, w których zrealizowano w 2008 i 2009 roku następujące  
projekty: 

–  Działając indywidualnie – gospodarujemy wspólnie. Zwiększanie uczestnictwa miesz-
kańców gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy.  

–  Działajmy wspólnie – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców gminy Czerwonak w jej 
życiu społecznym. 

–  Lokalna aktywność sposobem na zmianę – zwiększanie uczestnictwa mieszkańców  
gminy Lipno w życiu społecznym swojej miejscowości.  
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–  Pomysł na zmianę – zwiększanie uczestnictwa mieszkańców gminy Dominowo w jej  
życiu społecznym. 

–  Społecznie, aktywnie, lokalnie w gminie Rydzyna. 

Obecnie realizowane są projekty: 

–  Gmina Książ Wielkopolski należy do aktywnych.  

–  W DOMINOWIE MALI – Młodzi Aktywni Liderzy Inicjatyw – SĄ WIELCY. 

Mocne strony Centrum PISOP postrzegane przez Prezeskę i pracownice Centrum to:  

–  zaangażowany, pełen energii zespół, silny merytorycznie, szukający nowych możliwości, 
edukujący się. Są to osoby pracujące od kilku lat, nastawione „misyjnie”, o bardzo dużej 
wiedzy merytorycznej, specjaliści w swojej dziedzinie; 

–  otwarcie biura w Poznaniu, dzięki czemu nastąpiło otwarcie na całą Wielkopolskę (biuro  
w Lesznie, z racji położenia, obejmowało zasięgiem tylko południową część województwa); 

–  udział stowarzyszenia w sieci SPLOT (motywująca współpraca, możliwość wymiany do-
świadczeń, konsultowania pomysłów, wymiany praktyk, projektów i specjalistów). 

W opinii Prezeski sukcesami Centrum PISOP są wieloletnia współpraca z organizacjami, samo-
rządem, zapraszanie Centrum PISOP do konsultacji dokumentów strategicznych, dotyczących 
działań organizacji pozarządowych, oraz zaufanie wśród organizacji i instytucji. 

Mocną stroną Centrum są stale współpracujące organizacje (sieć partnerów Centrów Informa-
cyjno-Doradczych), które stale wspierają organizacyjnie w działaniach, pomagają identyfikować 
lokalne potrzeby.  

W opinii badanych pracownic Centrum jest dobrze zarządzane pod względem perspektywiczne-
go myślenia, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju kadry. Za ważny zasób organizacji uznają 
oni też księgową (nie sprawdziły się biuro rachunkowe i inne księgowe). 
 
 
5. Wnioski  
 
Centrum PISOP stanowi przykład wzorowo działającej organizacji infrastrukturalnej. Można 
wskazać kilka jego kluczowych mocnych stron:  

1. Szeroka oferta wsparcia udzielanego organizacjom. Oferta Centrum jest niemal kom-
pletna. Wyjątek stanowi jedynie brak wsparcia finansowego – formy regrantingu. Część 
organizacji byłaby takimi działaniami zainteresowana.  

2. Duża wrażliwość na potrzeby klientów. Stałe badanie potrzeb organizacji, szybkie  
reagowanie na nie, elastyczność, jeśli chodzi o miejsce i czas organizowania szkoleń  
i spotkań informacyjnych. 

3. Wysoka jakość świadczonych usług. Zapewnia je stały, kompetentny zespół wciąż pod-
noszący swoje kwalifikacje. 

4. Utrzymywanie stałych kontaktów z odbiorcami działań Centrum, proponowanie im ko-
lejnych działań. Organizacje, które choć raz skorzystały z jego oferty, do bazy teleadre-
sowej otrzymują 2 razy w tygodniu newsletter zawierający informacje o usługach, moż-
liwościach pozyskiwania funduszy i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania NGO.  

5. Wspieranie swoimi działaniami liderów i całych społeczności. Realizowanie projektów 
wraz z przedstawicielami samorządów na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej. 

6. Wiarygodność Centrum PISOP zarówno dla korzystających z jego usług NGO, jak i sa-
morządu jako organizacji bardzo sprawnie działającej, oferującej wysokiej jakości  
usługi, doświadczonej w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. 
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7. Prowadzenie 2 biur: w Lesznie i Poznaniu. Dzięki temu Centrum PISOP łatwiej jest objąć 
swoimi działaniami całą Wielkopolskę. 

8. Stworzenie Centrów Informacyjno-Doradczych przy organizacjach działających na tere-
nie Wielkopolski. Daje to możliwość poszerzenia działań infrastrukturalnych na rzecz 
wielkopolskich NGO, ułatwia dostęp do poradnictwa organizacjom z terenów oddalo-
nych od siedziby biur. Centra są tworzone jako sieć partnerów pomagających w organi-
zacji działań i identyfikacji potrzeb lokalnych. 

9. Bardzo dobra, partnerska współpraca z MOPR w Lesznie w zakresie pomocy organiza-
cjom pozarządowym, opiniowania projektów czy wymiany doświadczeń i informacji. 
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1. Wprowadzenie 
Przedmiotem badania w ramach studium przypadku jest Stowarzyszenie Ośrodek Wspiera- 
nia Organizacji Pozarządowych (skrót: OWOP) z siedzibą w Białymstoku. Badanie zostało  
zrealizowane w dniach 11–12 marca 2010 roku. Materiał badawczy zebrano za pomocą wy- 
wiadu: 

–  pogłębionego z prezesem stowarzyszenia – Panią Katarzyną Łotowską;  

–  grupowego (4 osoby) z pracownikami stowarzyszenia – Panią Karoliną Poczykowską  
– doradcą ROEFS, Panią Katarzyną Olszewską – członkiem zarządu, ekspertem ds. za-
rządzania, Panem Krzysztofem Leończukiem – ekspertem ds. zakładania, zarządzania 
NGO, Panem Piotrem Sędziakiem – koordynatorem małych projektów, moderatorem 
ROEFS;  

–  pogłębionego z pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta Bia-
łystok – Panią Anną Pawłowską; 

–  pogłębionego z pełnomocnikiem ds. cudzoziemców i organizacji pozarządowych w Pod-
laskim Urzędzie Wojewódzkim – Panią Dorotą Moroz-Mojsiuszko; 

–  grupowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które korzystają z po- 
mocy OWOP. Wymienione poniżej organizacje reprezentowały różny zasięg terytorialny 
i odmienną branżę oraz różne były długość ich funkcjonowania i doświadczenie.  
Oto one: 

• Stowarzyszenie ku Dobrej Nadziei 

• Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” 

• Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – Oddział Białostocki 

• Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska 

• Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie CERTUS 

• Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 

• Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej „Szansa” 

Ponadto, oprócz wywołanych danych, do analizy zostały włączone następujące dokumenty: 
statut OWOP, raport roczny 2008, dane ze strony internetowej www.owop.org.pl, prezentacja  
z danymi z badania podlaskich NGO.  

Badanie spotkało się z dużą akceptacją ze strony stowarzyszenia. Za udzieloną pomoc serdecz-
nie dziękujemy wszystkim naszym respondentom.  
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2. Opis badanego przypadku  
 

Dane podmiotu 

Pełna nazwa Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 

Forma prawna Stowarzyszenie 

Data powstania  
podmiotu  

2000  

Adresy, telefony,  
WWW 

ul. Zwycięstwa 26c, lok. 3 

15-703 Białystok 

www.owop.org.pl 

www.podlaskie.ngo.pl 

http://powes.owop.org.pl/ 

Osoba  
odpowiedzialna/prezes 

Katarzyna Łotowska – prezes  

Terytorialny zakres 
działania podmiotu  
– region, kraj 

Województwo podlaskie 

 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych został zarejestrowany, jako stowarzyszenie,  
8 września 1999 roku. Jednak zespół ludzi, którzy byli członkami założycielami, współpracował 
już wcześniej w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku, realizując pro-
gram „Dialog”. Był to program niejako wykraczający poza standardową działalność FRDL. Sta-
nowił o tym zarówno zakres działań programu i jego odbiorców, jak i odrębny zespół specjali-
stów zaangażowanych do programu.  

Stowarzyszenie BORIS z Warszawy (także uczestniczące w programie „Dialog”) podjęło stara-
nia, by na terenie województwa podlaskiego utworzyć tożsamy ośrodek wspierania organizacji 
pozarządowych. Z tej inspiracji oraz siłą zespołu, który realizował program „Dialog”, powstał 
OWOP. Początkowo związki stowarzyszenia OWOP z FRDL były znaczące, chociażby ze względu 
na użyczanie OWOP pomieszczeń biurowych oraz wszelkich potrzebnych sprzętów biurowych. 
Pomoc ta jest przez obecną Prezes OWOP określana jako nieoceniona. Pozwoliła młodej organi-
zacji rozwinąć skrzydła i przetrwać najtrudniejszy, pierwszy etap funkcjonowania. Koegzystencja 
dwóch organizacji w jednym budynku (były to pomieszczenia Szkoły Wyższej Administracji  
Publicznej) trwała do 2008 roku. Wówczas OWOP wynajął odrębne pomieszczenia, niezależne 
od FRDL. Zmiana lokalu została spowodowana przede wszystkim rozrastaniem się działań sto-
warzyszenia, a co za tym idzie – także zwiększaniem liczby jego pracowników. Jednak istotne 
też było to, że wraz z przeprowadzką rozpoczął się kolejny ważny etap w rozwoju organizacji  
– usamodzielniania się pod względem wizerunkowym oraz finansowym od FRDL.  

Rok 2008 stał się dla OWOP przełomowy również ze względu na ukonstytuowanie się w miarę 
stałego zespołu pracowników, który do momentu badania pozostaje niezmieniony. Ważne jest 
też zwiększenie skali działań, widoczne chociażby w budżecie organizacji, który obecnie wynosi 
kilka milionów złotych.  

Pracownicy zostali zatrudnieni na umowy na czas nieokreślony, gdyż zarządowi stowarzyszenia 
zależało na tym, aby stworzyć stabilny zespół, który ma poczucie bezpieczeństwa i angażuje się 
w długofalowe działania. Pracownicy OWOP to osoby z wyższym wykształceniem – głównie 
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socjologicznym. Oprócz kierunkowego wykształcenia w większości mają oni odpowiednie kwali-
fikacje, gdyż są trenerami umiejętności interpersonalnych. Dodatkowo szkolą się w różnych 
kierunkach, np. ostatnio cały zespół przeszedł szkolenie z tematyki związanej z gender study. 
Także w ramach oferty szkoleniowej ROEFS pracownicy biorą udział w wybranych szkoleniach, 
dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności.  

Obecnie w stowarzyszeniu jest zatrudnionych 12 pracowników, a ponadto w zespole zawsze 
pojawia się jeden stażysta. Zaangażowanie stażystów wynika ze współpracy OWOP z Uniwersy-
tetem Białostockim, który wysyła studentów na praktykę do stowarzyszenia. 

Konieczność utrzymania płynności finansowej OWOP i pokrywania tzw. kosztów stałych w okre-
sach, gdy nie ma projektów lub płatności są opóźnione, wymusiła na stowarzyszeniu podjęcie 
decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej (rozpoczętej w kwietniu 2009 roku). Decyzja  
ta stanowi kolejny ważny moment w rozwoju organizacji.  

Wynajmowane biuro liczy 75 m2, jednak, zdaniem pracowników, przy takiej liczbie osób jest 
zbyt małe. Na tym etapie rozwoju OWOP nie planuje jednak radykalnych zmian i przeprowadzki. 
W dalszej perspektywie przedstawiciele organizacji rozważają przeniesienie siedziby do miej-
skiego budynku, który Wojewoda Podlaski przekazał na potrzeby organizacji pozarządowych. 
Budynek ma zostać odremontowany i mają w nim znaleźć miejsce potrzebujące organizacje. 
Prezes stowarzyszenia liczy w związku z tym, że OWOP będzie mógł wtedy również podjąć się 
administrowania tym centrum miejskim. Są to na razie jednak tylko plany.  

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych od 2000 roku jest członkiem sieci SPLOT, reda-
guje również portal regionalny dla organizacji pozarządowych www.podlaskie.ngo.pl. Ponadto 
jest członkiem następujących sieci: Sieci CEE CN (Central and Eastern European Citizens Ne-
twork) oraz Sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS). 
Przedstawiciele OWOP są członkami następujących grup doradczych: Podkomitetu Monito- 
rującego POKL, Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej (RIGR), Zespołu Konsultacyjnego 
Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Białegostoku, Komisji Oceny Wniosków  
w Urzędzie Miasta, Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w wojewódz-
twie podlaskim przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.  

W 2004 roku stowarzyszenie uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego 
przez WUP w Białymstoku.  
 
 
3.  Działania o charakterze infrastrukturalnym 
 
3.1.  Rodzaje prowadzonych działań 

Przedstawiciele OWOP definiują swoją działalność na rzecz organizacji pozarządowych jako 
kompleksową, choć nie prowadzą inkubatora i nie udzielają grantów. Przyznają jednocześnie,  
że podstawowymi narzędziami wspierania III sektora w województwie podlaskim jest triada 
„Informacja – szkolenia – doradztwo”. Jest to, zdaniem badanych przedstawicieli OWOP, tzw. 
działalność podstawowa, wynikająca z misji OWOP oraz z uczestnictwa stowarzyszenia w sieci 
SPLOT. 

Działalność OWOP, jak wynika z zebranych opinii pracowników, należy podzielić na 4 podsta-
wowe obszary. Są nimi: 

1. Działalność statutowa skierowana na organizacje pozarządowe – związana  
z misją i standardami sieci SPLOT. 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oferuje szkolenia i doradztwo skierowa-
ne do NGO, dotyczące poniższych tematów: 

• procedur rejestracyjnych stowarzyszeń i fundacji – dla grup nieformalnych, osób  
fizycznych, 
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• przeprowadzenia procedury uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, 

• pozyskiwania funduszy na projekty o charakterze miękkim (animacyjnym, edukacyj-
nym), a nie infrastrukturalnym (np. na rozbudowę, remont),  

• przygotowywania wniosków o dotacje – od dotacji o charakterze miejskim, gmin-
nym, regionalnym po fundusze europejskie, norweskie czy środki pochodzące od 
innych instytucji grantodawczych,  

• zarządzania organizacją,  

• modeli współpracy z samorządem lokalnym, 

• ekonomii społecznej, 

• finansów organizacji pozarządowych (głównie księgowości i rozliczania projektów). 

W ramach tego obszaru realizowany jest obecnie projekt ze środków PO FIO. Jest to 
projekt, w którym realizowane są następujące zadania: 

• Podlaski Ośrodek Inicjatyw Obywatelskich. 

• Forum Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych na poziomie powiatu – jest 
to nowa inicjatywa, która ma skupiać wokół problemów organizacji pozarządowych 
lokalne władze samorządowe – projekt skierowany do 25 powiatów województwa. 
Odbyły się dopiero 2 spotkania. 

2. Prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadzi ROEFS już trzeci rok. Począt-
kowo we współpracy z białostocką FRDL. W listopadzie 2008 roku OWOP przejął samo-
dzielne prowadzenie ROEFS. 

Oferta OWOP, jako ROEFS, skoncentrowana jest na poradnictwie, szkoleniach oraz  
informowaniu. Jednak w momencie podjęcia się realizacji ROEFS, jak sami przyznają 
pracownicy, pula odbiorców ich usług znacznie się poszerzyła. Do ROEFS mogą bowiem 
zgłaszać się: przedstawiciele instytucji rynku pracy, organizacje przedsiębiorców  
i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki naukowe, JST i im podległe 
podmioty, ośrodki doradztwa rolniczego, a nawet osoby indywidualne.  

W ramach ROEFS można uzyskać poradnictwo i szkolenia w następujących zakresach: 

• Dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego 

• Pozyskiwanie funduszy z EFS 

• Praktyczne pisanie projektów 

• Praca z Generatorem Wniosków 

• Zagadnienia formalnoprawne związane z EFS 

• Rozliczanie projektów, księgowość 

Przedstawiciele OWOP od dłuższego czasu podejmują w swoim gronie dyskusję na  
temat tego, czy ROEFS zjada misję organizacji, czy też nie. Są oni świadomi niebem- 
pieczeństwa, które wynika z dostarczania usług szkoleniowo-doradczych dla tak wielu 
odrębnych podmiotów z różnych sektorów. Jednocześnie wskazują, że pełnienie funkcji 
ROEFS zapewnia stowarzyszeniu spokojny byt od strony finansowej, a także daje  
możliwości docierania do organizacji pozarządowych, z którymi trudno byłoby nawiązać 
kontakt, gdyby nie ROEFS. Pełnienie tej funkcji pozwala stowarzyszeniu nawiązywać 
współpracę, organizować seminaria, spotkania informacyjne, wizyty studyjne, szkolenia 
z pisania projektów itp. Przedstawiciele stowarzyszenia szacują, że około 30–40% ich 
klientów stanowią nadal organizacje pozarządowe. 
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3. Prowadzenie Podlaskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (POWES) 

Działania OWOP w zakresie ekonomii społecznej skierowane są szeroko do: podmiotów 
ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a także 
do osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamierzających podjąć  
działalność w obszarze ekonomii społecznej. Przedstawiciele NGO są jednym z wielu 
odbiorców tego rodzaju usług. Z danych za 2008 rok wynika jednak, że odsetek szko- 
leń przeprowadzonych właśnie dla NGO jest znaczący. 11 na 16 zrealizowanych  
szkoleń skierowanych było do organizacji pozarządowych. Oto tematy szkoleń (dane za 
2008 rok): 

Szkolenia dla NGO – Białystok 

• „Działalność gospodarcza w NGO i innych podmiotach ekonomii społecznej” 

• „Prawo pracy, elastyczne formy zatrudnienia, wolontariat, kadry” 

• „Planowanie profilu działalności. Biznesplan. Prognozowanie wyników finansowych” 

• „Tworzenie spółdzielni socjalnych, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywi-
zacji Zawodowej – narzędzi aktywnej integracji”  

• „Fundusze wspierające ekonomię społeczną” 

Szkolenia dla NGO – Łomża 

• „Prawo pracy, elastyczne formy zatrudnienia, wolontariat, kadry” 

• „Planowanie profilu działalności, biznesplan, prognozowanie wyników finansowych” 

• „Tworzenie spółdzielni socjalnych, KIS, CIS, ZAZ” 

Szkolenia dla NGO – Augustów 

• „Działalność gospodarcza w NGO wraz z prawem pracy, elastyczne formy zatrud-
nienia, wolontariat, kadry” 

• „Podmioty ekonomii społecznej a rola organizacji pozarządowych w ich tworzeniu i 
prowadzeniu” 

• „Planowanie profilu działalności, biznesplan i prognozowanie wyników finansowych” 

Projekt z Działania 7.2.2 POKL jest realizowany przez OWOP już drugi rok. Początkowo 
skierowany był do odbiorców z całego województwa. Obecnie jednak wiele działań bę-
dzie realizowanych w powiecie Łapy, gdzie OWOP nawiązał współpracę z samorządem 
terytorialnym. W Łapach w ostatnich latach zlikwidowano 2 duże zakłady pracy, co 
spowodowało katastrofalną sytuację na rynku pracy. Popularyzacja instrumentów eko-
nomii społecznej ma pomóc w rozwiązywaniu problemu bezrobocia.  

4. Kształtowanie polityki regionalnej w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

Istotną działalnością, w którą włączają się przedstawiciele OWOP, jest udział w komite-
tach czy komisjach o charakterze doradczym, konsultacyjnym, powoływanych przy róż-
nego rodzaju gremiach czy urzędach. W ten sposób OWOP, jak twierdzą pracownicy, 
lobbuje na rzecz rozwoju III sektora w województwie, stara się tworzyć przestrzeń dla 
partnerstwa organizacji i samorządu. Jednocześnie działa tu nie tylko w interesie wła-
snym, lecz także całego sektora pozarządowego.  

• Zespół Konsultacyjny Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Białe-
gostoku 

W 2004 roku przy Prezydencie Miasta Białystok został powołany Zespół Konsulta-
cyjny, w skład którego weszła Prezes stowarzyszenia. Każdego roku Zespół konsul-
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tuje program współpracy z NGO, a także powoli przekonuje władze miejskie, by  
w komisjach konkursowych zasiadali również przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych. Jest to stała forma lobbingu, która być może w niedalekiej przyszłości dopro-
wadzi do tego, że białostockie organizacje pozarządowe będą miały przeznaczony do 
własnych celów budynek w centrum miasta (Wojewoda Podlaski przekazał miastu 
budynek na ten cel). OWOP jest szczególnie zadowolony z powstania miejskiego Cen-
trum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz pojawienia się nowych perspektyw 
lokalowych. Byłoby to istotne wsparcie dla organizacji, tym bardziej że OWOP sam nie 
oferuje pomocy w postaci inkubatora dla młodych, małych organizacji. 

• Podkomitet Monitorujący POKL 

Przedstawiciel OWOP jest członkiem Podkomitetu Monitorującego POKL w wojewódz-
twie podlaskim. Jednak poza konsultowaniem planów działań na dużym poziomie 
ogólności nie udaje się na razie wpłynąć w znaczący sposób na kształtowanie polityki 
na poziomie urzędu marszałkowskiego. Należy też nadmienić, że współpraca sto- 
warzyszenia z urzędem marszałkowskim w zasadzie jest znikoma, pomimo iż OWOP, 
jako ROEFS, realizuje zadania mające na celu wykorzystanie funduszy, którymi zarzą-
dza urząd. Taki stan wynika prawdopodobnie z niskiej świadomości urzędników  
o znaczeniu III sektora. Może o tym świadczyć fakt, że w urzędzie nie wyznaczono 
nawet pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych. 

• Wojewódzka Rada Pożytku Publicznego 

Od kilku lat OWOP wspólnie z pełnomocnikami ds. organizacji pozarządowych urzę-
du miasta oraz przy urzędzie wojewódzkim próbuje stworzyć Wojewódzką Radę  
Pożytku Publicznego jako formę reprezentacji środowiska NGO na Podlasiu. Do tej 
pory wszelkie próby takich działań były nieskuteczne, gdyż nie było odpowiednich 
zapisów w ustawie o pożytku publicznym, obligujących do powołania takiej rady. 
Obecna zmiana ustawy otwiera jednak drogę do powstania Rady. OWOP w najbliż-
szym czasie zamierza ponownie podjąć starania o powołanie Rady. 

• Działania federacyjne 

W ciągu ostatnich kilku lat na terenie województwa podlaskiego oraz Białegostoku 
były podejmowane próby tworzenia federacji organizacji pozarządowych. Mimo że 
odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych, jednak federacja organizacji dotych-
czas nie powstała. Prezes OWOP twierdzi, że stowarzyszenie celowo nie chciało  
w procesie federalizacji odgrywać roli lidera – zostawiając miejsce dla innych pod-
miotów. Być może ta zachowawcza postawa jest jedną z przyczyn niepowodzenia 
tego działania. W regionie nie ma bowiem w zasadzie wielu silnych podmiotów po-
zarządowych i wydaje się, że jeśli OWOP nie weźmie na siebie odpowiedzialności za 
stworzenie federacji, wówczas taka organizacja nie powstanie. 

  
3.2.  Odbiorcy oraz skala działań 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, jako organizacja infrastrukturalna, nie ograni-
cza swoich działań jedynie do odbiorców z III sektora, czyli organizacji pozarządowych. Szcze-
gólnie od momentu gdy stowarzyszenie podjęło się realizacji zadań związanych z ROEFS, grono 
odbiorców usług uległo znacznemu poszerzeniu. Na obecnym etapie odbiorcami usług są: 

• Grupy nieformalne 

• Organizacje pozarządowe 

• JST i jednostki im podległe 

• Instytucje rynku pracy 

• Szkoły, uczelnie 
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• Podmioty gospodarcze, przedsiębiorcy 

• Osoby fizyczne, np. zagrożone wykluczeniem 

Przedstawiciele organizacji nie prowadzą ścisłej ewidencji udzielanych porad czy szkoleń, z roz-
różnieniem na poszczególne grupy odbiorców i jednocześnie dla wszystkich realizowanych przez 
OWOP inicjatyw. Trudno jest więc jednoznacznie oszacować liczbę obsługiwanych organizacji 
pozarządowych. Szacunkowe liczby wskazują na około 300 organizacji, które znajdują się  
w bazach OWOP. Oznacza to, że jest to pula organizacji, z którymi obecnie trwa bądź była  
nawiązywana współpraca w przeszłości. Pracownicy szacują, że około 30–40% klientów róż- 
nego rodzaju usług stowarzyszenia to są podmioty z III sektora. Jednocześnie przyznają, że od 
momentu gdy rozpoczęli pełnić funkcję ROEFS, liczba organizacji pozarządowych, z którymi 
współpracują, się nie zwiększyła. Można zatem przypuszczać, że OWOP korzysta ze stworzonej 
przez lata bazy kontaktów i kieruje do tej grupy coraz to nową ofertę działań.  

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, jako organizacja regionalna, odpowiada na po-
trzeby organizacji z całego województwa. Jednak obecnie, ze względu na terytorialny podział 
między ROEFS, zdecydowana większość klientów pochodzi z terenu wyznaczonego rejonem  
ROEFS (czyli dawnego województwa białostockiego). W praktyce zaś, jak przyznają pracow- 
nicy, większość organizacji, z którymi współpracuje stowarzyszenie, wywodzi się z Białegostoku 
i najbliższych okolic. OWOP nie prowadzi tu jednak ścisłej statystyki, toteż nie można dokład- 
nie stwierdzić, jaki procent klientów wśród NGO stanowią organizacje z miasta, a ile jest  
lokalnych. 

Podsumowując, liczba organizacji, którym OWOP pomaga, nie uległa zmniejszeniu w ciągu 
ostatnich 2 lat. Ponieważ jednak OWOP pełni funkcję ROEFS i z założenia musi być otwarty na 
potrzeby innych podmiotów, nie jest obecnie w stanie zwiększać zakresu swojego wsparcia dla 
organizacji pozarządowych i tylko na nich koncentrować swoich działań.  
 
3.3.  Przykładowe projekty, działania 

Działaniem, dzięki któremu OWOP zyskał prestiż, a także renomę, jako profesjonalna organiza-
cja, był projekt „Pejzaż wiejski kobietą malowany”. Uzyskał on nagrodę Ministra Rozwoju Regio-
nalnego dla „Najlepszej inwestycji w człowieka w 2007 roku”. Projekt skierowany był do sołty-
sek z terenu województwa podlaskiego. Miał za zadanie animować działania lokalne, budzić 
postawy obywatelskie wśród społeczności lokalnych, oparte na dziedzictwie kulturowym tych 
terenów. Projekt stał się, jak mówi Prezes, towarem eksportowym stowarzyszenia. Oprócz na-
grody Ministra projekt jest też wzorem dla inicjatyw w innych województwach. Dzięki niemu 
powstało na Podlasiu wiele organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, zaj-
mujących się animowaniem oddolnych działań. Przykładem może być Stowarzyszenie Bardzo 
Aktywna Wieś „Barwa”, którego Prezeska była uczestniczką wspomnianego projektu i obecnie 
realizuje projekty skierowane do kobiet wiejskich, mające na celu odtworzenie folkloru, a także 
inicjatywy adresowane do młodzieży i dzieci, np. związane z aktywnym wypoczynkiem. 

Projekt zakończył się w 2007 roku. Obecnie nie ma funduszy, z których można pozyskać środki 
na tego typu działania, a poza tym w województwie w zasadzie przeszkolone zostały wszystkie 
sołtyski. 

Największym projektem OWOP jest ROEFS – i przyznają to wszyscy pracownicy. Jest tak ze 
względu na udział środków w budżecie stowarzyszenia, a także sił i czasowego zaangażowania 
zespołu w tę inicjatywę. Członkowie stowarzyszenia są na etapie dyskusji wewnętrznej, doty-
czącej realizacji misji organizacji i tego, jaką rolę może odegrać w niej prowadzenie ROEFS. Ta 
kwestia pojawiła się również podczas ostatniego planowania strategicznego i badani coraz czę-
ściej dochodzą do wniosku, że ich stowarzyszenie powinno organizować więcej projektów bez-
pośrednio skierowanych do organizacji pozarządowych i lokalnych liderów. Pracownicy OWOP 
przyznają nawet, że są zmęczeni realizacją zadań w ROEFS, gdyż procedury, których muszą 
przestrzegać doradcy, nie do końca pozwalają na bycie aktywnym i elastycznym we wspieraniu 
organizacji pozarządowych. 
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3.4.  Sposoby dotarcia z ofertą do organizacji pozarządowych  
oraz promocja działań 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w niewielkim stopniu zajmuje się promocją 
swoich działań. Jak podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia, organizacje pozarządowe same 
trafiają do stowarzyszenia. Z jednej strony pozycja lidera w regionie powoduje, że klientów  
na szkolenia czy doradztwo albo organizacji chętnych do uzyskania pomocy jest zawsze wiele.  
Z drugiej strony od momentu gdy OWOP prowadzi ROEFS, większość działań promocyjnych jest 
związana właśnie z tym projektem. Innymi słowy, promocja działań stowarzyszenia odbywa się 
niejako przy okazji promocji i realizacji zadań ROEFS, na co są zagwarantowane środki. Może  
to jednak być zagrożeniem, że samo stowarzyszenie będzie niedostatecznie identyfikowane  
w III sektorze, jako organizacja infrastrukturalna, a raczej jako instytucja związana z EFS.  

Promocja OWOP ogranicza się głównie do naboru uczestników szkoleń lub innych projektów. 
Jak przyznają pracownicy, mają bazy danych, z których korzystają przy rozsyłaniu informacji czy 
zaproszeń. Jak dotąd ten sposób naboru się sprawdza. Zawsze są tworzone listy rezerwowe na 
oferowane szkolenia.  

Organizacja nie podejmuje wielu działań, by być identyfikowana wśród nowych organizacji i na 
terenach, gdzie dotąd nie była aktywna. Tu pewnym ograniczeniem jest podział terytorialny 
między ROEFS w województwie podlaskim. Z tego powodu większość swoich działań stowa- 
rzyszenie kieruje do swoich potencjalnych odbiorców na terenie działania ROEFS – czyli w połu-
dniowym krańcu województwa podlaskiego (Siemiatycze, Hajnówka). Sposobem, który OWOP 
stosuje, aby rozpocząć działania na nowym terenie, jest zwykle próba przekonania do siebie 
lokalnego samorządu. Jest to też źródło promowania swoich działań wśród lokalnych organiza-
cji. W kontaktach OWOP z lokalnymi samorządami pomagają dobre relacje z Wojewodą Podla-
skim, Prezydentem Białegostoku, a także obecność przedstawicielki stowarzyszenia w Forum 
Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych. Dobre doświadczenia we współpracy z admini-
stracją na szczeblu regionalnym często pomagają w nawiązywaniu współpracy z samorządami 
lokalnymi. 

Innym stałym sposobem informowania o swoich działaniach jest dla OWOP administrowany 
przez organizację portal www.podlaskie.ngo.pl. Ale należy tu podkreślić ograniczenie tego spo-
sobu promocji: w ten sposób stowarzyszenie dociera tylko do tych organizacji, które korzystają 
z Internetu.  
 
3.5.  Współpraca z samorządem 

Współpraca OWOP z samorządem w Białymstoku od kilku lat jest bardzo dobra. Świadczy o tym 
choćby powstanie miejskiego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych (CWOP). Oba 
podmioty ponadto wspólnie organizują szkolenia dla przedstawicieli NGO (OWOP zapewnia  
trenerów, materiały, a CWOP użycza nieodpłatnie sal szkoleniowych). 

Dobra współpraca w dużej mierze jest zasługą pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, 
który wywodząc się z III sektora, dążył do powstania Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Po-
zarządowych przy Prezydencie Miasta. Zespół istnieje od 2004 roku i od początku jego prze-
wodniczącą jest prezes OWOP – Pani Katarzyna Łotowska. Prace Zespołu są cenione przez 
wszystkich jego uczestników. Dzięki staraniom Zespołu w mieście powstało Centrum Współpra-
cy Organizacji Pozarządowych, które pełni też funkcję inkubatora dla małych, nowo powstałych 
organizacji. Potrzeba takiego miejsca była zgłaszana przez organizacje pozarządowe, a tym 
samym przedstawicieli Zespołu. Współpraca urzędu miasta w ramach Zespołu doprowadziła 
również do tego, że w konkursach miejskich dla organizacji pozarządowych przedstawiciele NGO 
zasiadają w komisjach.  

W planach samorządu jest przeniesienie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych do 
dużo większego lokalu niż obecnie (wojewoda przekazał na ten cel budynek, ale wymaga on 
remontu).  
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Współpraca OWOP z urzędem marszałkowskim w zasadzie nie istnieje. Pomimo wielu prób 
utworzenia Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego nie udało się do tego doprowadzić. Marsza-
łek województwa nie wyznaczył nawet pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. W tej  
sytuacji zadania marszałka w pewnym stopniu przejmuje Wojewoda Podlaski. To w urzędzie  
wojewódzkim bezpłatnie użyczane są sale na konferencje m.in. organizowane przez OWOP  
i CWOP. Wiele imprez jest przez Wojewodę Podlaskiego obejmowanych patronatem. W ramach 
współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi można wymienić: 

• Wzajemne informowanie o istotnych kwestiach z punktu widzenia NGO 

• Ogłaszanie konkursów na zadania zlecone z obszaru polityki społecznej 

• Włączanie przedstawicieli NGO do komisji konkursowych oraz zespołów doradczych (ds. 
cudzoziemców i przemocy w rodzinie) 

• Około 30 konferencji realizowanych w III sektorze z udziałem wojewody 

• Konkurs wojewody – „Inicjatywa społeczna 2009 w 4 kategoriach” 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych deklaruje, że ma wiele dobrych kontaktów  
w lokalnych samorządach, między innymi dzięki projektowi aktywizującemu sołtyski. Na bazie 
tej współpracy powstało Forum Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych realizowane 
jako projekt w ramach PO FIO. Jest to nowa inicjatywa, której cel stanowi stworzenie wspólnej 
perspektywy dla współpracy samorządów z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 
 
3.6.  Badanie potrzeb organizacji pozarządowych  

oraz ewaluacja swoich działań 

Organizacja prowadzi planowanie strategiczne, aby w systematyczny i zespołowy sposób zasta-
nawiać się nad własnym rozwojem. OWOP nie prowadził natomiast ewaluacji całej organizacji. 
Pracownicy wspominają natomiast o ewaluacji projektu związanego z ekonomią społeczną. Inną 
sprawą jest ewaluacja działań realizowanych w ramach ROEFS. Tu, podobnie jak w innych 
ośrodkach, prowadzone są monitoring i ewaluacja działań. Jednak nie jest to inicjatywa przed-
stawicieli OWOP. 

W ramach oferty OWOP (odpłatnej i nieodpłatnej) stowarzyszenie oferuje realizację badań ewa-
luacyjnych. W zespole znajdują się osoby przeszkolone w tym zakresie.  

W 2009 roku OWOP zrealizował badanie organizacji pozarządowych na terenie województwa, 
dzięki temu, że Stowarzyszenie Klon/Jawor (również będące w sieci SPLOT) użyczyło danych 
ogólnopolskich oraz wzoru kwestionariusza. Symetryczne badanie zostało wykonane dla podla-
skich organizacji, a wyniki były porównywane z danymi ogólnopolskimi. W badaniu wzięło udział 
110 podmiotów. Było to pierwsze tego typu badanie i pozwoliło na wstępną diagnozę sytuacji 
podlaskich organizacji.  

Natomiast badania potrzeb organizacji pozarządowych nie są prowadzone w sposób systema-
tyczny. Jako element badania potrzeb można określić umieszczanie pytań o oczekiwania organi-
zacji w ankietach ewaluacyjnych po szkoleniach – jednak jak sami pracownicy przyznają, jest to 
raczej sprawdzanie potrzeb szkoleniowych. Natomiast druga forma, jaką stosują pracownicy 
OWOP, to badanie potrzeb poprzez portal podlaskie.ngo.pl. Ponieważ organizacja jest admini-
stratorem portalu, zamieszcza na nim krótkie pytania (sondę) dotyczące potrzeb organizacji.  

Z opinii pracowników OWOP na temat potrzeb wynika, że organizacje w największym stopniu 
wskazują na takie potrzeby, których stowarzyszenie nie może spełnić – czyli dotyczące lokalu  
i pieniędzy na funkcjonowanie.  

Natomiast jeśli chodzi o potrzeby szkoleniowe organizacji, to najczęściej podawane są tematy 
związane z księgowością, rozliczaniem projektów unijnych oraz zarządzaniem organizacją. Po-
nadto stosunkowo nową potrzebą wśród organizacji są specyficzne kwalifikacje: NGO potrzebu-
ją profesjonalnych koordynatorów – szczególnie do projektów unijnych. Zespół OWOP, pomimo 
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bogatej oferty szkoleniowej, jest zdania, że forma doraźnych szkoleń nie pomoże w rozwiązaniu 
tego problemu. Dobre koordynowanie projektu wymaga więcej wiedzy i umiejętności, niż mogą 
dostarczyć standardowe, krótkie szkolenia tematyczne. Dlatego wychodząc naprzeciw tej po-
trzebie w stowarzyszeniu, zawsze odbywa staż jedna osoba – trwa on ok. 3 miesięcy – tak aby 
przygotować ją do pełnienia samodzielnych obowiązków w zakresie koordynacji projektów.  
W stowarzyszeniu jest już lista osób oczekujących na tego rodzaju staż. Jednak, jak zauważają 
badani, nie jest to jeszcze żadne rozwiązanie systemowe, a ze względu na ograniczenie po-
wierzchni lokalu OWOP nie może pozwolić sobie na szkolenie większej liczby koordynatorów. 

Pracownicy OWOP są przekonani, że ich działania są zauważalne. Wnioskują o tym z kontaktów 
osobistych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z licznych podziękowań i serdecz-
nych relacji, jakie zawiązują się dzięki współpracy i raz udzielonemu wsparciu.  
 
3.7.  Plany na przyszłość  

Badana organizacja jest na etapie konsolidacji swoich działań. Dwa lata temu weszła w nową 
fazę rozwoju. Pojawiły się większy zespół, nowe zadania, nastąpiła zmiana biura. Plany na przy-
szłość koncentrują się wokół kilku spraw. Jedna z nich to planowana inicjatywa miejskiego Cen-
trum Wspierania Organizacji Pozarządowych, gdzie organizacje mogłyby otrzymać lokal. OWOP 
liczy na większy lokal po preferencyjnych cenach – inaczej niż obecnie, gdy wynajmuje po-
mieszczenia po komercyjnych stawkach. Zdaniem przedstawicieli OWOP to ich stowarzyszenie, 
jako organizacja pozarządowa, powinien móc prowadzić inkubator. Obecnie inkubator prowadzi 
miejskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ale zdaniem respondentów miejskie 
Centrum powinno pełnić inną funkcję (bardziej animacyjną dla społeczności lokalnej).  

Kolejne obszary – merytoryczne, w których organizacja chciałaby się rozwijać, to badania ewa-
luacyjne oraz przygotowanie koordynatorów projektów. Dostrzegalny jest brak szkoleń dla osób, 
które potem w organizacjach odpowiadają za sprawną realizację zadań projektowych. Obszary 
te mogłyby być obsługiwane przez OWOP jako działalność komercyjna. 

Ważnym obszarem, szczególnie Prezesa stowarzyszenia, jest też dalsze budowanie partnerstwa 
z samorządem. Staraniem obecnych władz urzędu wojewódzkiego oraz partnerów miejskich  
i społecznych jest utworzenie Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego. Zadaniem OWOP, jako 
czołowej organizacji w swoim regionie, jest kreowanie polityki przyjaznej III sektorowi także na 
poziomie samorządu wojewódzkiego. 
 
3.8.  Rozwój organizacji infrastrukturalnych/wyzwania 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, jako jeden z niewielu ośrodków w swoim wo-
jewództwie, pełni funkcję organizacji infrastrukturalnej. Jednak skala potrzeb jest tak duża,  
że zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia podobne organizacje powinny pojawić się choćby  
w subregionach – czyli w Suwałkach, Łomży, Hajnówce. OWOP wraz ze Stowarzyszeniem Boris 
chce podjąć działania poprzez partnerstwa samorządu i III sektora oraz przyczynić się do stwo-
rzenia takich centrów wsparcia. Przy pomocy OWOP i Stowarzyszenia Boris istniejące lokalne 
organizacje mogłyby podejmować nowe zadania w zakresie wspierania innych NGO. Po za- 
kończeniu projektu zadania te miałyby być finansowane przez samorządy w ramach zadań zle-
conych. OWOP ma dość ograniczone możliwości działania poza Białymstokiem, dlatego to roz-
wiązanie wydaje się potrzebne i sensowne dla organizacji pozarządowych, które są oddalone od 
miasta.  

Żadna z badanych organizacji pozarządowych nie potrafiła wymienić innej organizacji, oprócz 
OWOP i CWOP wspierających NGO w województwie podlaskim. Może to oznaczać, że OWOP 
jest zdecydowanym liderem, jako organizacja infrastrukturalna, w regionie, ale też wskazuje,  
iż wiele jest do zrobienia w zakresie wspierania organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych dzia-
łających na peryferiach województwa. Prezes OWOP zdaje sobie sprawę z tej potrzeby, ale jest 
zdania, że budowanie infrastruktury w III sektorze nie powinno się odbywać na zasadzie two-
rzenia podległych organizacji, a raczej powinno się w nim wykorzystywać już istniejące podmio-
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ty. Podstawowa branża działania tych organizacji w zasadzie nie ma znaczenia. Ważne są ich 
renoma w środowisku lokalnym i doświadczenie w działalności pozarządowej – jeśli te czynniki 
są spełnione, wówczas organizacje mogłyby wspierać III sektor na poziomie lokalnym.  

Wyzwaniem z punktu widzenia OWOP jest rozwijanie działalności Forum Pełnomocników ds. 
Organizacji Pozarządowych na terenie powiatów. Poprzez to gremium OWOP ma nadzieję 
wpływać na świadomość samorządów, aby życzliwie zaczęły spoglądać na lokalne organizacje 
pozarządowe. Forum ma na celu promowanie procedur uzgadniania rocznych programów 
współpracy, a także, co udało się wprowadzić w Białymstoku, włączanie przedstawicieli NGO do 
komisji konkursowych. Współpraca z instytucjami samorządowymi i zmiana świadomości urzęd-
ników, jeśli chodzi o specyfikę III sektora oraz korzyści płynące ze współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, to ogromne wyzwanie dla stowarzyszenia.  
 
3.9.  Problemy organizacji infrastrukturalnej i sposoby ich rozwiązywania  

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że największym ograniczeniem w funkcjonowaniu sto-
warzyszenia jest brak sekretariatu. Wynika to z braku możliwości finansowania z projektów 
takiego pracownika. Każdy z koordynatorów projektów prowadzi swój sekretariat osobno, co 
powoduje częste kłopoty komunikacyjne. Pracownicy będąc w rozjazdach na szkoleniach, często 
mijają się w biurze i nie ma jednego miejsca, które przejęłoby konsolidowanie i sprawne prze-
kazywanie informacji wewnątrz zespołu OWOP.  

Drugim obszarem, który ogranicza organizację, jest brak kapitału żelaznego (pomimo prób zdo-
bycia go w Fundacji Batorego, nie udało się to do tej pory). Stowarzyszenie posiada duże koszty 
stałe w postaci kosztownego lokalu oraz pensji pracowników (które są wypłacane regularnie).  
W przypadku braku projektów lub opóźnień w płatnościach kolejnych transz stowarzyszenie 
boryka się z deficytem finansowym i jest zmuszone do brania pożyczek. Antidotum na tego 
rodzaju problemy z płynnością ma być prowadzona od niedawna działalność gospodarcza. Jest 
to dopiero początek tej drogi i na razie dochody z działalności nie rozwiązują tego problemu.  

Kolejnym problemem, który pojawił się na obecnym etapie rozwoju OWOP, jest zarządzanie 
organizacją. Nagłe zwiększenie liczby pracowników i zadań organizacji, jak też jej środków fi-
nansowych powoduje, że powinny zmienić się mechanizmy zarządzania. W zespole trwa debata, 
czy profesjonalizować organizację (i powodować tym samym usztywnianie struktury), czy też 
nadal prowadzić elastyczne, demokratyczne zarządzanie, jakim charakteryzuje się zwykle III 
sektor, i działania obywatelskie. Obecnie żadna z alternatyw nie zyskała akceptacji większości – 
dyskusja w zespole jest w toku. Podobnie zresztą jak debata ogniskująca się wokół zagadnień 
związanych z zatracaniem misji organizacji.  

Podejmowane tematy wskazują, że w organizacji pracują świadome osoby, które z troską  
i zaangażowaniem podchodzą zarówno do rozwoju własnego miejsca pracy, jak i obszarów,  
w jakich chcą realizować misję OWOP.  
 
 
4.  Odbiór organizacji infrastrukturalnej przez otoczenie 
 
4.1.  Organizacje pozarządowe 

Wszystkie organizacje pozarządowe uczestniczące w wywiadzie grupowym bardzo wysoko oce-
niają współpracę z OWOP. Nie ma tu znaczenia, czy są to organizacje, które działają krótko, są 
na początku swojej drogi czy też są prężnymi podmiotami działającymi od wielu lat (np. Stowa-
rzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA). Każda z nich oczekiwała specyficznej pomocy  
i otrzymała innego rodzaju wsparcie.  

Niektóre podmioty rozpoczęły współpracę już na etapie konsultowania statutu i wniosku do 
KRS, inne – dopiero gdy zdecydowały się na zdobywanie europejskich funduszy. Uczestnicy 
badania wspominali najczęściej o następujących formach wsparcia oferowanych im przez 
OWOP: pomocy przy zakładaniu stowarzyszenia, przeprowadzeniu procedury uzyskania statu-
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su OPP, konsultowaniu projektów finansowanych ze środków miejskich, z funduszy europej-
skich, bezpłatnych szkoleniach i doradztwie (głównie z zakresu księgowości), przesyłaniu 
newslettera.  

Badani przedstawiciele organizacji pozarządowych jako inną organizację wspierającą, oprócz 
OWOP, wskazywali miejskie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. 
Przyznawali, że nie słyszeli o innych podmiotach tego typu na terenie województwa. Przedsta-
wiciele NGO mieli świadomość podziału kompetencji pomiędzy obydwoma centrami wspar- 
cia. Miejskie Centrum koncentruje się raczej na pomocy informacyjnej, oferowaniu wstępnego 
doradztwa oraz udziela nieodpłatnie pomieszczeń, sprzętu na potrzeby małych organizacji.  
Stowarzyszenie natomiast zajmuje się profesjonalnym doradztwem i szkoleniami – głównie ze 
środków europejskich.  

Współpracę z OWOP respondenci oceniają jako profesjonalną i bardzo życzliwą. Dla jednej  
z osób ważny jest bezpośredni kontakt z organizacją i to, że dostała od doradcy numer telefonu 
komórkowego i może o każdej porze dnia i nocy zadzwonić. Dla organizacji, które działają na 
terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, istotne jest, że stowarzyszenie jest jedynym 
dla nich miejscem wsparcia – nie mogą ubiegać się o pomoc w CWOP, którego zakres działania 
ogranicza się wyłącznie do Białegostoku. 

Każdy z przedstawicieli badanych organizacji pozarządowych wskazywał, że to on poszukując 
pomocy, natrafił na OWOP. Osoby te najczęściej dowiadywały się na temat działań OWOP  
z KRS – gdzie widnieje informacja, że pomagają oni w rejestracji podmiotu – od CWOP czy  
z Internetu. Potwierdza to wcześniejsze dane o tym, że stowarzyszenie nie prowadzi aktywnej 
promocji swoich działań, a organizacje trafiają do niego z własnej inicjatywy.  

Przedstawiciele organizacji przyznają, że charakter otrzymywanej pomocy jest raczej doraźny 
niż długofalowy. Jednak zawsze, kiedy pojawia się problem, można zwrócić się do OWOP z za-
pytaniem i na pewno nie zostanie się odprawionym z kwitkiem. Problem stanowi to, że biuro 
organizacji jest niewielkie i na każde spotkanie należy się umówić – trudno jest raczej przyjść  
z ulicy i przy okazji zadać pytanie, poradzić się. 

Przedstawiciele mniejszych organizacji nie wyobrażają sobie tego, że nie mieliby wsparcia ze 
strony OWOP. Tak jest w przypadku organizacji, która powstała za sprawą projektu skierowa-
nego do sołtysek. OWOP towarzyszy rozwojowi tej organizacji od samego początku. Przed-
stawicielka lokalnego NGO jest bardzo zadowolona z pomocy. Ale też przyznaje, że w sytuacji 
gdy jej organizacja nie może jeszcze startować w projektach europejskich, ze względu na 
skalę i brak wkładu własnego, pomoc OWOP jest ograniczona. W opinii tej respondentki ze-
spół OWOP to profesjonalna kadra nastawiona na konsultowanie przede wszystkim projektów 
europejskich.  

Do słabych stron współpracy, jakie wymienili uczestnicy wywiadu grupowego, zaliczyć można 
natomiast: brak możliwości uzyskania wkładu własnego do realizacji dużych projektów, w przy-
padku gdy organizacja nie posiada tego wkładu, dość podstawowy poziom szkoleń związanych  
z księgowością w NGO. Zdaniem badanych są one zbyt powierzchowne i zbyt krótkie, by móc 
faktycznie nauczyć się tego tematu.  
 
 
5.  Wnioski i rekomendacje 
 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych to organizacja, która w ostatnim czasie przeszła 
kilka poważnych zmian – powiększyła skalę działania i uzyskała całkowitą samodzielność od 
FRDL, z którą blisko współpracowała od początku.  

W ciągu ostatnich trzech lat OWOP działając jako ROEFS, powiększył grono odbiorców, a także 
wprowadził nowe obszary działania (ekonomia społeczna), dlatego boryka się z pewnymi kłopo-
tami z poziomu zarządzania i przepływu informacji. Wydaje się, że organizacja jest jeszcze  
w fazie przejściowej, nie osiągnęła fazy konsolidacji – wszystkie podejmowane działania są  
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jeszcze określane jako nowe, a zespół prowadzi dyskusję na temat misji i wizji swoich działań  
– kierunków i charakteru udzielanego wsparcia.  

Pracownicy wywodzący się z III sektora doskonale rozumieją zakres i charakter swoich działań. 
Są w nie zaangażowani i życzliwi wobec odbiorców. Dzięki takiemu podejściu organizacja zysku-
je miano profesjonalnej – respondenci nie mieli generalnie zastrzeżeń co do jakości oferowa-
nych im usług. 

Bezpieczeństwo i stabilność organizacji zapewnia prowadzenie ROEFS, jednak cierpi na tym 
działalność infrastrukturalna adresowana do organizacji pozarządowych. Mało obecnie jest też 
działań skierowanych na aktywizację lokalnych społeczności, co było znakiem rozpoznawczym 
stowarzyszenia w przeszłości i co też ma znaczenie dla budowania III sektora.  

Wydaje się, że stowarzyszenie ma do odegrania dużą rolę w zakresie wypracowywania standar-
dów współpracy z samorządem. Kilkuletnia dobra współpraca w mieście pozwoliła nabrać do-
świadczenia i daje też gwarancję, że OWOP to podmiot stabilny, poważny – przewidywalny 
partner dla samorządu. Taka opinia jest kapitałem, na którym można budować w przyszłości 
pozycję lidera w środowisku pozarządowym w województwie.  

Dużym wyzwaniem, ale i szansą dla OWOP jest prowadzenie działalności gospodarczej. Pozwoli 
to organizacji uniezależnić się od projektowych źródeł finansowania i realizować misję, nawet 
gdy nie będzie na to dostępnych środków zewnętrznych. Organizacja ma również dwa jasno 
zdefiniowane obszary merytoryczne, w których chce rozwijać swoją ofertę – ewaluację i szkole-
nie koordynatorów.  

Istotny wydaje się też pomysł budowania sieci organizacji o podobnym charakterze w terenie. 
Planowane w tym obszarze działania mają charakter nowatorski – dają szanse na wypracowanie 
dobrego modelu, jak realizować zadania infrastruktury dla III sektora na poziomie powiatowym. 
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1. Wprowadzenie 
 
Przedmiotem badania było Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  
Sektor3 (dalej zwane Centrum lub Sektor3), prowadzone w formie projektu przez Fundację 
Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” (dalej: Fundacja lub Fundacja „Umbrella”). 
Badanie było przeprowadzone 16 marca 2010 roku. Podczas badania zastosowano następujące 
metody: 

o Pogłębiony wywiad indywidualny (IDI) z respondentami: 

 Koordynator Sektora3,  

 Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Wrocław 
(dalej UM lub urząd miasta). 

o Zogniskowane wywiady grupowe (FGI):  

 pracownicy (4 osoby), 

 organizacje korzystające ze wsparcia Sektora3 (8 osób). 

o Analizę dokumentów na stronie internetowej (m.in. sprawozdania z lat 2007–2009, inne 
dokumenty udostępnione przez pracowników Sektora3).  

Wywiad grupowy był prowadzony z przedstawicielami ośmiu organizacji pozarządowych, które 
w ciągu ostatnich dwóch lat korzystały z różnych form wsparcia Sektora3. Były to organizacje  
o różnym stażu i doświadczeniu, działające w różnych obszarach:  

–  Fundacja Pomocy Psychospołecznej „Diagrama” 

–  Stowarzyszenie EMMAUS 

–  Fundacja Opieki nad Zabytkami „Złote Koło” 

–  Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” 

–  Fundacja Twórczego Rozwoju „Strefa Inspiracji” 

–  Stowarzyszenie InterLaw 

–  Stowarzyszenie „Nasz Świat” 

–  Stowarzyszenie „Winnica”. 
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2. Opis badanego przypadku (podstawowe dane) 
 

Dane o organizacji 

Pełna nazwa Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji  
Pozarządowych Sektor3  

Forma prawna Program urzędu miasta zlecony w formie dotacji do realizacji 
Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” 

Data powstania  
organizacji  

Sektor3 działa od początku 2007 roku, zaś jako działanie 
zlecone Fundacji „Umbrella” – od września 2007 roku 

Adresy, telefony,  
WWW 

www.sektor3.wroclaw.pl 

+ 48 71 359 75 00 

Osoba  
odpowiedzialna 

Grzegorz Tymoszyk – koordynator 

Terytorialny zakres  
działania organizacji  
– region, kraj 

Gmina Wrocław i aglomeracja wrocławska. Fundacja  
„Umbrella” działa także poza granicami Wrocławia 

 
Centrum Sektor3 powstało jako wspólna inicjatywa przedstawicieli sektora pozarządowego  
i urzędu miasta. Pomysł stworzenia takiego miejsca był zainicjowany przez przedstawicieli  
sektora pozarządowego w latach dziewięćdziesiątych i dzięki przekonaniu kluczowych osób  
z gminy53 udało się w 2007 roku je utworzyć. Urząd miasta sfinansował przygotowanie siedziby 
Sektora3 (koszt przygotowań przekroczył 3 mln zł). W pierwszym okresie działania, kilka  
miesięcy po uruchomieniu Centrum, Sektor3 prowadziło Biuro Współpracy z Organizacjami  
Pozarządowymi przy Urzędzie Miasta. Pracujące w nim osoby, wywodzące się z sektora poza-
rządowego, zatrudnione były jako pracownicy urzędu. W tym początkowym okresie nie tylko 
podjęto działania organizacyjne, by ruszył inkubator organizacji pozarządowych, lecz także za-
początkowano pierwsze działania merytoryczne. Zdaniem rozmówców istotny dla powodzenia 
Sektora3 był też fakt, że pierwsze tego typu rozwiązania „testowano” wcześniej w Stowarzysze-
niu Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, zwanym Stowarzyszeniem TRATWA, 
które prowadziło inkubator. Doświadczenia i wnioski wyniesione z tego eksperymentalnego 
projektu były bardzo ważne dla powodzenia Sektora3. 

Po rozpoczęciu działalności osoby zaangażowane w jego uruchomienie w urzędzie miasta miały 
dwie wizje dalszego prowadzenia Sektora3: 

1. Centrum będzie prowadzone w ramach struktury samorządowej, jako jednostka organi-
zacyjna urzędu miasta.  

2. Prowadzenie Centrum będzie zlecone organizacji pozarządowej.  

Latem 2007 roku zdecydowano się na rozpisanie konkursu na prowadzenie inkubatora. Do  
konkursu stanęły dwie organizacje: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
– RCWIP (jak mówi jeden z rozmówców: bardzo zasłużone dla sektora pozarządowego) i młoda 
organizacja – Fundacja „Umbrella”. Zwyciężyła ta druga, ponieważ, zdaniem koordynatora  
– mimo że młoda – jej głównym celem statutowym (i de facto jedynym zadaniem) było wspie-
ranie sektora pozarządowego, do czego została powołana bezpośrednio przed konkursem. Dla 
innych organizacji działanie Sektora3 byłoby działaniem pobocznym, gdyż były zaangażowane  
w prowadzenie innych projektów, a Fundacja „Umbrella” mogła się skupić tylko i wyłącznie na 
prowadzeniu Sektora3.  
                                                
53  Kursywą zaznaczono fragmenty wypowiedzi respondentów.  
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Choć Fundacja „Umbrella” powstała w stosunkowo krótkim czasie przed konkursem, to stworzy-
ły ją osoby wywodzące się z innych organizacji o dużym doświadczeniu w prowadzeniu działań 
w sektorze pozarządowym, między innymi z: 

1. Towarzystwa Brata Alberta 

2. Fundacji „Hobbit” 

3. Stowarzyszenia „TRATWA”. 

Koordynator projektu Sektor3 przyznał, że Fundacja „Umbrella” była pewną ramą, narzędziem, 
które miało dać podstawę do prowadzenia działalności. Fundacja w początkowym etapie prowa-
dzenia Sektora3 została usunięta w cień, to znaczy prowadzenie tego projektu zdominowało jej 
działania. Po pewnym czasie rozpoczęto inne działania, niezależne od Sektora3, choć także skie-
rowane na wspieranie sektora pozarządowego. Jednak projekt Sektor3 jest nadal podstawową 
działalnością Fundacji.  

W Urzędzie Miasta zdecydowano o przekazaniu prowadzenia Sektora3 organizacji pozarządowej. 
Dotychczas odbyły się dwa konkursy na to zadanie: w 2007 oraz w 2009 roku. W drugim, 
oprócz Fundacji „Umbrella”, nie wystartowała żadna inna organizacja. Kolejny konkurs będzie 
rozpisany pod koniec 2012 roku. Umowę na realizację projektu z urzędem miasta podpisuje  
się na 3 lata, jednak co roku aktualizowana jest oferta wraz z kalkulacją kosztów Sektora3 na  
kolejny rok. 

W pierwszym okresie działania Sektora3 całość przedsięwzięcia finansowana była z Urzędu  
Miasta Wrocławia. Budżet roczny wynosił 600 000 zł. Założenie było jednak takie, że z czasem 
organizacja prowadząca Sektor3 będzie to robiła w formie dofinansowania, zatem część środ-
ków na jego prowadzenie zdobędzie sama. Dlatego też w ostatnim konkursie Fundacja „Umbrel-
la” nie tylko zdecydowała się na uszczuplenie rocznego budżetu (na 470 000 zł), lecz także  
36 000 zł wskazała jako środki własne. Zdaniem koordynatora, a także pracowników organizacji 
budżet ten jest jednak zbyt niski, aby skutecznie działać na tak dużą skalę, jak wcześniej. Poza 
tym pracownicy przyznają, że odczuwają to na co dzień. Jeden rozmówca mówił wręcz o budże-
cie przetrwania. Z powodu zmniejszenia budżetu w Centrum Sektor3 zredukowano liczbę  
pracowników o dwie osoby. Ich zakres zadań został rozdzielony na pozostałych pracowników 
(dotyczy to zwłaszcza działań organizacyjno- technicznych). Z kolei uszczuplono fundusze  
przeznaczone między innymi na rozwój i szkolenia samych pracowników, co może odbić się 
negatywnie na jakości usług świadczonych przez Sektor3.  

W pierwszym roku działania Sektor3 podpisywał porozumienia z organizacjami, które chciały 
korzystać ze wsparcia Centrum. Ustalano wtedy, jakie potrzeby ma organizacja, a jakie  
wsparcie, w jakim zakresie może otrzymać ze strony Centrum. W porozumieniu obie strony 
zobowiązywały się do pewnych działań. Podpisano wówczas 36 porozumień. W kolejnych latach 
zdecydowano się jednak odejść od tego rodzaju formalności w relacjach z organizacjami poza-
rządowymi. Nie przynosiło to bowiem spodziewanych rezultatów z dwóch powodów. Po pierw-
sze, zdaniem koordynatora, taki dokument ograniczał możliwość elastycznego podejścia do 
potrzeb zgłaszających się organizacji. Po drugie – jak przyznali rozmówcy – zaczęto traktować 
przedstawicieli organizacji jak dorosłe osoby, które wiedzą czego potrzebują i na czym im  
zależy, więc początkowe zobowiązanie traciło na aktualności. Prowadziło to niekiedy do sytuacji, 
że organizacja, która zobowiązała się do pewnych działań, gdy nie mogła się z nich wywiązać  
– unikała kontaktu z Sektorem3.  

Dlatego zmodyfikowano rodzaj dokumentu, który podpisują organizacje. Obecnie pierwsze spo-
tkanie także prowadzone jest z doradcą i służy rozpoznaniu potrzeb, natomiast dokument jest 
formą ankiety, w której organizacje zaznaczają, z czego zamierzają korzystać. Jeśli w trakcie 
współpracy będą chciały zmienić zakres pomocy, jest to możliwe i nie wiąże się z żadnymi  
konsekwencjami. Zdaniem respondentów obecnie sytuacja jest o wiele bardziej przejrzysta: 
przedstawiciele Sektora3 nie mają poczucia, że ktoś łamie początkowe ustalenia, zaś organiza-
cje nie czują się „winne”, że z czegoś się nie wywiązują i łamią umowę.  
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Zdjęcie 1. Część biurowa, sekretariat Sektora3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdjęcie 2. Jedna z sal szkoleniowych Sektora3 
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Zdjęcie 3. Widok z okna na I piętrze Sektora3 na pozostałą część zajezdni, 

w której znajduje się skatepark 
 

Pracownicy przyznali też, że stałe monitorowanie i weryfikowanie zobowiązań tylu organizacji 
byłoby dla nich bardzo trudne. Jak mówili:  

Na początku wydawało nam się, że musimy egzekwować półroczne raporty z ich działalności,  
a nagle okazało się, że było to niepotrzebne. Każdy mógł korzystać już w takim stopniu z pomo-
cy, w jakim potrzebuje. Zbliżyć się do nas, kiedy tego potrzebuje.  

W Centrum Sektor3 zatrudnieni są: koordynator, trzech doradców, osoba prowadząca sekreta-
riat-recepcję, którzy stanowią podstawowy zespół merytoryczny. Ponadto blisko współpracują  
z nimi także konsultanci. Do osób współpracujących z Sektorem3 zalicza się również zespół 
trenerów (zatrudnianych w ramach umów cywilnoprawnych, najczęściej umowy o dzieło). Dwie 
osoby, wcześniej pracujące w Centrum w ramach projektu wsparcia dla osób bezrobotnych, 
zostały zatrudnione na pół etatu i dbają o czystość i porządek w Centrum. 

Sektor3 znajduje się na terenie dawnej zajezdni tramwajowej. Powierzchnia Centrum to około 
650 m2, zaaranżowanych w nowoczesnej przestrzeni dostosowanej do potrzeb takiego miejsca. 
Zajmuje ono dwa komfortowo wyposażone piętra, począwszy od podstawowych mebli biuro-
wych i komputerów, przez wyposażenie, do kateringu na szkolenia, a na windzie dla osób nie-
pełnosprawnych skończywszy. 
 
 
3. Rodzaje działań o charakterze infrastrukturalnym  

– co robi badana organizacja w tym zakresie  
 
3.1.  Rodzaje prowadzonych działań 

Głównym celem działania Sektora3 jest wspieranie organizacji pozarządowych. Działania te 
realizowane są w formie kilku podstawowych usług. Z każdej z nich mogą korzystać zarówno 
młode organizacje, jak i te z dłuższym stażem. W początkowym okresie działania Sektora3 za-
mierzano udzielać wsparcia tylko organizacjom młodym (działającym nie dłużej niż rok). Jednak 
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zrezygnowano z tego założenia, ponieważ także inne organizacje potrzebowały wsparcia. Dlate-
go obecnie udzielane są różne formy wsparcia poszczególnym organizacjom, choć z niektórych 
usług korzystają głównie młode organizacje (np. ze szkoleń dotyczących wypełniania formularzy 
KRS czy z dostępu do komputerów). 

W Centrum codziennie obecni są pracownicy Sektora3, którzy pełnią funkcję doradców. Potrafią 
udzielić informacji dotyczących wielu obszarów działania organizacji pozarządowej (każdy pra-
cownik specjalizuje się w pewnym obszarze tematycznym, np. opiekun młodych organizacji  
czy public relations Sektora3). Doradcy umawiają też spotkania z konsultantami z konkretnych 
dziedzin. 

Poniżej znajduje się lista usług Sektora3, które są dostępne dla organizacji pozarządowych: 
 

I. Inkubator 

Ta forma wsparcia daje organizacjom możliwość korzystania z: 

• Zaplecza biurowego (komputery, Internet, faks, kserokopiarka, drukarka, telefon). Od 
2009 roku wprowadzono rozliczanie rozmów telefonicznych na podstawie billingu – każ-
da organizacja ma swój kod PIN, który wpisuje przed rozpoczęciem rozmowy. Dzięki 
temu rozwiązaniu płaci za wykonane rozmowy telefoniczne. Okazjonalnie organizacje 
płacą za wynajem sal. Jeśli robią coś odpłatnie dla swoich beneficjentów lub w budże-
tach swoich projektów, mają środki przeznaczone na wynajem sal. Kalkulacja ceny wy-
najmu sal jest ustalana na podstawie kosztów rzeczywistych (bez „zysku”). W zeszłym 
roku wprowadzono także miesięczny limit wydrukowanych stron dla każdej organizacji. 
W 2007 roku było to 100 kopii, w 2008 – 50 a w 2009 – 30 sztuk, ponieważ zwiększyła 
się liczba organizacji. 

• Miejsca na serwerze, gdzie każda organizacja ma swoje wirtualne „biuro” i trzyma pliki. 
Dzięki temu za każdym razem może pracować na innym komputerze i po zalogowaniu 
ma dostęp do swoich materiałów. Przestrzeń serwera jest też udostępniana na usługę 
hostingu stron WWW organizacji. 

• Szafki (każda organizacja, która zgłasza odpowiednie zapotrzebowanie, dostaje swoją 
szafkę z kluczem). 

• Adresu pocztowego i siedziby, które można wpisać w dokumentach rejestracyjnych  
w KRS, aby odbierać na miejscu pocztę. 

• Sal szkoleniowych, które użyczane są nieodpłatnie – należy je jedynie zarezerwować 
odpowiednio wcześniej. Centrum dysponuje 6 salami (1 konferencyjna, 3 szkoleniowe, 
1 komputerowa i 1 konsultacyjna), z czego dwie powstają z dużego foyer, które można 
podzielić na dwie mniejsze sale (na 20 i 30 osób), dzięki systemowi przesuwanych 
ścian. Salę można zarezerwować telefonicznie. Może to także zrobić organizacja, która 
nigdy wcześniej nie korzystała z pomocy Sektora3. Pracownik zbiera informacje na te-
mat organizacji, w celu, w jakim ma się odbyć spotkanie. Jeśli organizacja nie pochodzi 
z Wrocławia, ale zamierza zorganizować spotkanie dla mieszkańców miasta i działać na 
ich rzecz, wtedy także może zarezerwować salę. 

 
II. Szkolenia 

W czasie badania Centrum miało opracowanych 36 różnych tematów szkoleń dla organizacji 
pozarządowych. W 2009 roku w cyklu otwartych, ogólnodostępnych spotkań odbyło się około 
40 szkoleń z następujących dziedzin: prawa, finansów, funduszy, księgowości, komunikacji spo-
łecznej i współpracy z mediami, szkoleń komputerowych, z zakresu umiejętności psychospo-
łecznych i zarządzania. 

Na początku każdego miesiąca ogłaszane są szkolenia, na które nieodpłatnie można się zapisać. 
Decydują kolejność zgłoszeń i spełnianie wymogów formalnych. W ciągu półrocza jest realizo-
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wany pełen pakiet szkoleń, tak aby uczestnik mógł poznać coraz bardziej szczegółowe zagad-
nienia dotyczące działania organizacji pozarządowej. 

Centrum oferuje także szkolenia w cyklu zamkniętym, adresowane do danej grupy odbiorców. 
Wśród takich szkoleń przez rozmówców był wymieniany „Lider – potencjał NGO”. Szkolenie to 
trwało prawie 3 miesiące i prowadzone było dla liderów wrocławskich organizacji pozarządo-
wych.  

Kolejnym cyklicznym działaniem, bardzo chwalonym przez organizacje, był „Coaching koleżeń-
ski”, czyli szkolenie z elementami superwizji, bazujące na doświadczeniach uczestników. Brało w 
nim udział 10 osób z wrocławskich organizacji pozarządowych. Podczas spotkań uczestnicy 
omawiali zgłoszony problem konkretnej organizacji i bazując na swoich doświadczeniach, 
wspólnie zastanawiali się, jak rozwiązać trudności. Byli bardzo zadowoleni z tej formy wsparcia, 
oceniali ją jako bardzo efektywną.  
 
III. Konsultacje 

Konsultacje dla organizacji pozarządowych to trzeci filar usług realizowanych przez Sektor3. 
Można zapisać się na konsultacje: prawne, księgowe, wniosków, dotyczące dostępnych fundu-
szy oraz komputerowe (informatyczne). Konsultacje odbywają się raz w tygodniu. Istnieje także 
możliwość konsultacji drogą telefoniczną i e-mailową. Największą popularnością cieszą się kon-
sultacje księgowe i prawne.  

Ponieważ często zdarzało się, że różne osoby zgłaszały się na konsultacje np. do księgowej,  
z tymi samymi pytaniami, Centrum postanowiło zorganizować szkolenia z konkretnego tematu. 
Spotkania te nie tylko miały formę prezentacji, lecz także był potrzebny określony czas na od-
powiadanie na pytania uczestników, tak jak to następuje podczas zwykłych konsultacji.  
 
IV. Informowanie 

Bardzo ważnym elementem informowania jest newsletter rozsyłany do 1500 organizacji zapisa-
nych w bazie danych (i liczba odbiorców stale rośnie). Zdaniem pracowników pełni on ważną 
funkcję, ponieważ każda z organizacji może zgłosić do niego informację (newsletter jest wysy-
łany zwykle dwa razy w tygodniu). Pracownicy byli zdania, że informowanie w ten sposób  
o działaniach Centrum jest bardzo skuteczne – pozwala organizacjom być na bieżąco z tym, co 
się dzieje nie tylko w Sektorze3, lecz także w środowisku pozarządowym w ogóle. Jest to oce-
niane przez badanych jako źródło wiedzy, inspiracji i kontaktów. 

Inny sposób komunikacji z organizacjami stanowi strona internetowa Centrum 
WWW.sektor3.wroclaw.pl, która jest na bieżąco aktualizowana. Ważną funkcję informacyjną 
pełni zakładka Fundusze, z której można pozyskać informacje o aktualnie ogłoszonych konkur-
sach dotacyjnych/grantowych.  

 
V. Opieka  

W Sektorze3 od tego roku wprowadzono nowy rodzaj usługi: „Opieka nad organizacjami”  
i obecnie to rozwiązanie jest testowane. Chętnym organizacjom proponuje się stałe wsparcie, 
które prowadzi jedna osoba z Sektora3. Są to spotkania monitorujące, gdzie na początku  
są ustalane program rozwoju organizacji i planowane do osiągnięcia wskaźniki. Kolejne spot- 
kania mają weryfikować stopień rozwoju organizacji oraz wskazywać jej, na co szczególnie  
należy zwrócić uwagę, aby mogła osiągnąć zamierzone cele. Zdaniem pracowników co trzecia 
organizacja decyduje się na tę formę wsparcia. Celem opieki jest zapewnienie indywidualnego 
doradztwa o długofalowym charakterze, które będzie wspierać daną organizację w rozwoju. 
Przedstawiciele Sektora3 określili tę opiekę jako wejście w większy kontakt, monitorowanie, 
motywowanie i sprawdzanie.  

Mocną stroną Sektora3 jest elastyczność jego oferty i dostępność wsparcia bez nadmiernych 
formalności. By skorzystać z jednorazowej pomocy Centrum, nie trzeba składać podań, przyno-
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sić kserokopii dokumentów. Wystarczy zadzwonić i jeśli spełnia się warunki, można skorzystać  
z pomocy. Rozpoczęcie współpracy nie wiąże się też z żadnymi zobowiązaniami. Zdaniem  
rozmówców to ważny czynnik sprzyjający rozwijaniu działalności, zwłaszcza wobec oferty finan-
sowanej ze środków unijnych, w przypadku których biurokracja niekiedy zniechęca nowe orga-
nizacje do działania. Jak przyznali pracownicy: (…) staramy się, żeby wszystko nie było takie 
formalne. Żeby ludzie nie czuli, że to jest urząd. 

Większa dokumentacja jest niezbędna w przypadku wsparcia długofalowego i korzystania  
z szerokiej oferty Centrum. 
 
3.2.  Skala prowadzonych działań 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów, a także ze sprawozdań zamieszczonych na stronie 
internetowej Centrum Sektor3 można wywnioskować, że skala działań jest duża. Atutem są 
godziny otwarcia Centrum: 5 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 20.00. Gdy Sektor3 pro-
wadzi szkolenia własne, wtedy otwarty jest także w weekendy. Zdaniem rozmówców to właśnie 
po 16.00 przychodzi najwięcej osób do Centrum i wtedy jest największe zapotrzebowanie na 
wsparcie.  

Poniżej prezentujemy wybrane dane ze sprawozdań Centrum Sektor3. 
 
Tabela 23. Zestawienie danych liczbowych usług i oferty Centrum Sektor3 zrealizowanych  
w 2009 roku  
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styczeń 27 5 30 62 519 65 

luty 66 3 52 78 853 80 

marzec 49 7 56 71 1318 70 

kwiecień 43 5 52 58 876 68 

maj 40 4 80 41 1538 72 

czerwiec 33 6 71 35 1140 63 

lipiec 37 3 35 51 637 62 

sierpień 21 3 20 50 379 46 

wrzesień 40 0 67 56 792 71 

październik 33 3 75 50 1259 63 

listopad 35 5 98 63 1444 76 

grudzień 7 2 67 48 1102 55 

średnia 36 4 59 55 988 66 

                                                
54  To liczba osób, które korzystały w danym miesiącu z różnych form wsparcia w Sektor3, w tym: uczest-

nicy szkoleń, uczestnicy spotkań organizowanych przez inne organizacje, osoby, które korzystały z kon-
sultacji, oraz osoby, które używały komputerów w Centrum. 
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3.3. Odbiorcy usług 

Jedynym wspólnym mianownikiem osób i organizacji korzystających z usług Centrum Sektor3 
jest fakt, że działają one na terenie miasta Wrocław, aglomeracji wrocławskiej lub też dla 
mieszkańców Wrocławia. Rozmówcy byli zgodni, że nie można wskazać jednego profilu organi-
zacji korzystających ze wsparcia. Są to bardzo różne podmioty: od bardzo młodych i niedo-
świadczonych (pracownicy byli zdania, że one przeważają), po organizacje z większym stażem. 
Wśród klientów Centrum Sektor3 są także grupy nieformalne, które dopiero zamierzają sforma-
lizować działalność.  

Jeśli do Centrum zgłasza się organizacja lub osoba spoza Wrocławia, a zatem niemogąca korzy-
stać z usług Centrum Sektor3, wtedy kierowana jest do innej organizacji, która może udzielić 
wsparcia. Zwykle jest to Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które ma 
swoje biura zarówno we Wrocławiu, jak i w Wałbrzychu czy Jeleniej Górze. 
 
3.4.  Przykłady działań, projektów 

Oferta Centrum Sektor3 jest bardzo szeroka. W pewnym stopniu przyczyniają się do tego także 
inne organizacje mające swoje siedziby w Centrum, bo one także oferują szkolenia i spotkania.  

Poniżej wymienione są wybrane inicjatywy Centrum Sektor3 adresowane do organizacji poza-
rządowych: 

• Program: „Razem do samodzielności” wspierający powstawanie nowych organizacji – 
zarówno tych młodych (istniejących nie dłużej niż rok), jak i grup nieformalnych. W ra-
mach programu udzielane są doradztwo, szkolenia i konsultacje. 

• Działania skierowane do seniorów – to istotny element oferty Centrum Sektor3. Począt-
kiem współpracy z tą grupą odbiorców było podpisanie porozumienia już na początku 
działania Centrum Sektor3 z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów (PZEiR), ponie-
waż oddział tej organizacji stracił zajmowany lokal. Seniorzy, który prowadzili oddział 
PZEiR, często zwracali się o pomoc z różnymi codziennymi sprawami, takimi jak np.  
obsługa komputera. Zaczęto proponować im udział w szkoleniach, by osoby te mogły 
zdobywać nowe umiejętności i także by organizacja była zarządzana w sposób bardziej 
nowoczesny.  
Na bazie tego doświadczenia powstał projekt „Nestor” finansowany z Dolnośląskiego 
Ośrodka Polityki Społecznej na kurs komputerowy dla seniorów, a potem były kolejne 
działania skierowane do tej grupy odbiorców. Wszystkie cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Odbiorcami projektu, którego kolejne edycje zakładały, że absolwenci 
będą towarzyszyć nowym uczestnikom, jako ich opiekunowie – okazało się 60 osób. 
Zdaniem respondenta było to dobrym rozwiązaniem, ponieważ pokazywało nowym  
osobom, że jego pomocnikiem jest senior, który jeszcze miesiąc wcześniej też nic nie 
potrafił, a teraz, mając już określoną wiedzę, pomaga i wyjaśnia wątpliwości.  
Kolejny projekt to „@ktywny senior”, który odpowiadał także na inne potrzeby se- 
niorów, takie jak aktywizacja intelektualna, zdrowotna, rekreacyjna itd. Wykorzystując 
doświadczenie Uniwersytetów III Wieku, starano się zwrócić uwagę seniorów i organi-
zacji dla nich działających, że oferta dla osób starszych to nie tylko kluby seniora. 

• Wspólnie z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego (CIRS)55 prowadzony jest projekt 
„Babie lato we Wrocławiu – Centra Aktywizacji Lokalnej”. Była to inicjatywa, w której 
już na etapie koncepcyjnym Sektor3 współpracował z CIRS i wspólnie ustalono zakres 
prac i oddziaływania. Celami tego projektu są:  

                                                
55  Instytucja publiczna realizująca część zadań Wydziału Zdrowia, w tym także te skierowane do organi-

zacji pozarządowych (między innymi te dotyczące kampanii społecznych). Realizuje także projekty  
finansowane z POKL. 
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–  Przywrócenie lub zwiększenie poziomu funkcjonowania społecznego oraz wykształ-
cenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 500 osób zagrożonych wyklucze-
niem przez kursy zawodowe, coaching, aktywizację psychospołeczną i kulturalną 
oraz wolontariat. 

–  Rozwój i utworzenie 5 Centrów Aktywności Lokalnej na terenie gminy Wrocław jako 
nowej formy wsparcia na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Centrum jest także miejscem, z którego korzysta czasem Urząd Miasta Wrocławia i tam organi-
zuje niektóre spotkania (np. spotkanie Biura ds. EURO 2012 czy szkolenia prowadzone przez 
pracowników urzędu, dotyczące, przykładowo, zmian w ustawie o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie). Spotkania organizowane w tym miejscu przez gminę, na które zapra-
szane są osoby spoza sektora pozarządowego, mają na celu m.in. rozpropagowanie Centrum 
Sektor3 i jego oferty.  

Jedną z form działalności rozpoczętych w 2009 roku jest wyszukiwarka aktualnych źródeł finan-
sowania dla organizacji. Na stronie internetowej Centrum Sektor3 wpisuje się, z jakiego obszaru 
potrzebne są fundusze (np. kultura i sztuka), i system automatycznie pokazuje aktualnie ogło-
szone konkursy czy inne możliwości dofinansowania w ramach programów grantowych fundacji, 
instytucji publicznych lub środków unijnych. W momencie kiedy kończy się dany konkurs, ogło-
szenie zostaje zdjęte ze strony.  

Koordynator wspominał także o praktyce włączania organizacji, które korzystają z inkubatora,  
w zakresie działania Fundacji „Umbrella”. Gdy Fundacja rozpoczyna projekt, stara się włączać 
wybraną organizację do projektu, by tworzyć partnerstwo. Dzięki temu organizacje zdobywają 
doświadczenie, które ma pomóc w ich usamodzielnianiu. Niekiedy w kolejnych edycjach to part-
ner „Umbrelli” stawał się liderem (np. w projekcie „Aktywny senior”, realizowanym wspólnie  
ze stowarzyszeniem „Nova Med”, które zostało liderem, podczas gdy Fundacja „Umbrella” – 
partnerem projektu). 

Już dwukrotnie zorganizowany został Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych. Inicja-
torem tego cyklu i gospodarzem I Konwentu IOP była Fundacja „Umbrella”, a odbył się on  
w marcu 2009 roku w Centrum Sektor3. Kolejny odbył się w Lalikach, w województwie śląskim. 
To spotkanie organizacji pozarządowych, które prowadzą tę formę wsparcia, miało na celu zdia-
gnozowanie sytuacji inkubatorów, zapoznanie się przedstawicieli poszczególnych organizacji, 
wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy.  

W Centrum następuje wiele działań, których inicjatorem nie jest sam Sektor3, ale organizacje 
skupione wokół niego i w nim działające. W ciągu roku odbywają się w tym miejscu liczne  
wydarzenia, z których nie wszystkie są adresowane bezpośrednio do sektora pozarządowego, 
ale do szerszego grona, np. kurs tańca dla osób na wózkach inwalidzkich realizowany przez 
organizację OSTOJA. 
 
3.5.  Jak organizacja dociera z informacją o swojej ofercie  

do organizacji pozarządowych? 

Sektor3 na początku działalności prowadził działania, które można określić jako promocyjno-
informacyjne. Starano się nagłośnić otwarcie Centrum w mediach lokalnych, jednak mimo za-
proszenia wszystkich redakcji prasowych przez Biuro Prasowe Prezydenta Miasta, na otwarciu 
zjawili się dwaj dziennikarze. Zamieszczono także informacje na portalu www.ngo.pl, poza tym 
o wydarzeniu informowano poprzez gminę i tzw. pocztą pantoflową. Wspierano się także e-
mailingiem do osób i organizacji. Zdecydowanie jako najbardziej efektywny został oceniony 
Internet i do dziś jest to główny sposób informowania o działalności Centrum.  

Poza portalem www.ngo.pl (w ostatnim roku powstał portal wrocławski), zdaniem koordynato-
ra, bardzo dobrze prowadzona jest strona internetowa miasta Wrocławia i jej część skierowana 
do organizacji pozarządowych, na której są umieszczane informacje o wszystkich szkoleniach 
realizowanych w Centrum Sektor3.  
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Obecnie, gdy działalność Centrum jest już znana we Wrocławiu, sposób informowania  
uległ nieco zmianie. Coraz częściej zgłaszają się telewizje internetowe czy portale (np. 
www.dlastudenta.pl), które chciałyby informować także inne, oprócz pozarządowego, środowi-
ska o tym, co się dzieje w Centrum Sektor3. 
 
3.6.  Współpraca z samorządem 

Zarówno przedstawiciele Centrum, jak i rozmówca z urzędu miasta, współpracę oceniają jako 
dobrą. Zdaniem badanych kontakt jest stały na tyle, by urząd miasta miał bieżące informacje  
o tym, co dzieje się w Centrum Sektor3 i jakie działania są aktualnie podejmowane. Przedstawi-
ciele obu podmiotów nie mają regularnych spotkań, ale urząd miasta organizuje niekiedy spo-
tkania w Centrum, zaś jego przedstawicielka współprowadzi szkolenia dotyczące np. aspektów 
nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Koordynator podkreśla, że obecnie Centrum jest niezależne i ma możliwość swobodnego działa-
nia w ramach zadania zleconego przez urząd miasta, dzięki czemu może faktycznie odpowiadać 
na potrzeby sektora pozarządowego. Zdaniem rozmówcy dla Wrocławia, ale także innych miast, 
byłoby idealnie, gdyby urząd wspólnie z organizacjami ustalał obszary w planach pracy, w któ-
rych samorząd będzie zrzekał się zadań na rzecz organizacji i wraz z zadaniami przekazywał 
odpowiednie środki, a niekiedy także wsparcie techniczne.  

Koordynator przyznał, że podstawą dobrej współpracy jest atmosfera: współpracy, prawdziwe-
go partnerstwa i wzajemnej wiedzy na temat specyfiki pracy. Zdaniem koordynatora wiele nie-
porozumień wynika z braku wiedzy na temat wzajemnych warunków pracy. Pojawił się postulat, 
by każdy pracownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM (zwłaszcza ci, którzy 
zaczynają pracę) w ciągu roku odbywał np. dwumiesięczny staż w organizacji pozarządowej 
(lub kilku). To pozwoliłoby na poznanie specyfiki pracy partnera, z którym będzie na co dzień 
pracował. 

Gmina Wrocław prowadzi także inną placówkę, której działania zbliżone są do oferty Centrum 
Sektor3, ale nie pokrywają się – wspomniane już wcześniej Centrum Informacji i Rozwoju Spo-
łecznego. Zdaniem koordynatora udało się rozdzielić zadania obu podmiotów i dzięki temu moż-
liwa jest także współpraca. Wydaje się jednak że CIRS stanowi w pewnym sensie konkurencję 
dla organizacji pozarządowych, bowiem aplikuje o środki unijne przeznaczone także dla nich. 
Natomiast ze względu na nieporównywalny potencjał i zaplecze gminy, które stanowi gwarant 
dla projektu, sektor pozarządowy ma mniejsze szanse. Jednocześnie należy podkreślić, że są 
działania, których organizacje pozarządowe nie będą w stanie się podjąć, takie jak pomoc funk-
cjonalna, czyli system opieki społecznej, czy domy opieki dla osób starszych. 
  
3.7.  Badanie potrzeb organizacji pozarządowych 

W lipcu 2009 roku, przed przystąpieniem do drugiego konkursu na prowadzenie Centrum, zre-
alizowano badanie potrzeb organizacji pozarządowych i sytuacji środowiska. Link z dostępem do 
ankiety wysłano do 150 organizacji (zarówno korzystających, jak i niekorzystających z pomocy 
Centrum Sektor3). Zebrano odpowiedzi od 60 organizacji. Badanie pokazało, że organizacje  
w największym stopniu zainteresowane są wiedzą dotyczącą zdobywania środków, fundraisin-
giem. Na pierwszym miejscu wśród potrzeb są więc potrzeby finansowe. 

Także podczas Konwentu Inkubatorów zrealizowano badanie mające na celu zdiagnozowanie 
sytuacji i potrzeb organizacji, które taką formę wsparcia prowadzą.  

Potrzeby organizacji pracownicy Centrum Sektor3 poznają ponadto poprzez codzienną pracę  
z przedstawicielami organizacji. Prowadzone są także badania ankietowe, opisane niżej, z któ-
rych wyciągane są wnioski, także dotyczące potrzeb sektora we Wrocławiu.  

Przedstawiciele badanej Fundacji byli zgodni, że potrzeby organizacji pozarządowych uległy 
zmianie, od kiedy powstał Sektor3 w 2007 roku. Wtedy dużo więcej organizacji deklarowało 
chęć korzystania z komputera, Internetu. Obecnie jest dużo mniejsze zapotrzebowanie na tego 
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typu wsparcie, wzrosła zaś liczba rezerwacji na sale szkoleniowe. Dlatego zdecydowano się na 
przeorganizowanie przestrzeni, zlikwidowano kilka stanowisk komputerowych, w miejscu któ-
rych utworzono kolejną małą salę na spotkania czy szkolenia. 

Szkolenia są nadal bardzo poszukiwanym przez przedstawicieli organizacji elementem wsparcia. 
Zdaniem koordynatora zarządy organizacji pozarządowych są raczej stałe i zwykle posiadają 
umiejętności do zarządzania organizacją. Natomiast zmieniają się zespoły realizujące projekty  
w tych organizacjach, dlatego też potrzeba szkoleń jest właściwie niezmienna.  

Potrzeby, które zdaniem badanych organizacji, dotychczas nie są zapewnione przez Centrum, 
to poza wsparciem finansowym, obsługa księgowa organizacji. Jest to często zgłaszana trud-
ność, z którą borykają się organizacje. W przypadku gdy organizacja prowadzi projekt,  
nie jest to problemem, bo z projektu finansuje się także usługę księgową. Jednak, jak przy-
znali uczestnicy wywiadu grupowego, między projektami księgowe często pracują na zasa- 
dzie wolontariatu. Dlatego, ich zdaniem, obsługa księgowa organizacji pozarządowych byłaby  
bardzo przydatna. Natomiast przedstawiciele Centrum Sektor3 przyznają, że księgowość  
w organizacjach to słaby punkt, ale oferują jedynie szkolenia i konsultacje, a nie prowadzenie 
księgowości.  
 
3.8.  Badanie jakości swoich działań  

W Centrum Sektor3 prowadzone są w sposób regularny dwa rodzaje działań mających na celu 
badania jakości pracy Centrum: 

1. Każdorazowo po szkoleniach rozdaje się ankiety, które są potem analizowane i w miarę 
potrzeby omawiane. Zdaniem koordynatora stałe prowadzenie ankiet pozwoliło na  
dobranie sprawdzonego zespołu trenerskiego. Wysoką jakość prowadzonych szkoleń  
potwierdzili także uczestnicy wywiadu grupowego z przedstawicielami organizacji poza-
rządowych. 

2. Raz do roku (w 2008 i 2009 roku) wysyłane są ankiety do beneficjentów, którzy korzy-
stali z usług Centrum Sektor3. Na tej podstawie oceniana jest oferta, ale także zapo-
trzebowanie dotychczasowych klientów Centrum. Zbierane są dane dotyczące sku- 
teczności działania Centrum, np.: ile wniosków złożyły organizacje, które korzystały ze 
wsparcia, ile projektów zrealizowały, co jest im potrzebne w największym stopniu. Wy-
niki z tego badania były wykorzystywane w sprawozdaniach do urzędu miasta. 

  
3.9.  Plany na przyszłość 

Podczas badania pojawiło się kilka kwestii, które można wskazać jako plany lub też pomysły  
do rozważenia i ewentualnej realizacji w przyszłości. Zostały one wymienione w poniższych 
punktach: 

1. Potrzebą, na którą Sektor3 nie może odpowiedzieć organizacjom pozarządowym, jest 
wsparcie finansowe, grantowe. Koordynator Centrum przyznał, że jest to wyzwanie  
i plan, który chciałby zrealizować.  

2. Zdarza się także, że organizacje proszą o wskazanie innych podmiotów sektora poza-
rządowego, które byłyby chętne do stworzenia partnerstwa w ramach projektu. Takiej 
usługi „kojarzenia organizacji” Centrum nie oferuje, ale zamierza stworzyć bazę organi-
zacji z krótkim opisem, czym się zajmują. Dzięki temu organizacja poszukująca będzie 
mogła sama przejrzeć bazę i wybrać te stowarzyszenia, które mogą być potencjalnymi 
partnerami.  

3. Być może problemem, który pojawi się w ciągu następnych lat, będzie bardzo duże za-
interesowanie salami szkoleniowymi. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, gdy organiza-
cja chce zarezerwować salę np. na cykl półrocznych szkoleń. Informacja, czy może to 
zrobić, jest niezbędna do wniosku, gdy organizacja stara się o dofinansowanie. Obecnie 
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takie rezerwacje są możliwe. Jednak być może w przyszłości będzie to musiało ulec 
zmianie i nie wszystkie rezerwacje będą realizowane, np. nie te w godzinach najwięk-
szego zainteresowania salami, czyli w godzinach rannych, do 15.00. 

4. Respondenci przyznali, że pracy w Centrum jest bardzo dużo, zaś liczba pracowników 
obsługująca Sektor3, ich zdaniem, jest niewystarczająca. Ponieważ Centrum czynne jest 
przez cały dzień (9.00–20.00), osoby zatrudnione pracują na zmiany. Zatem pracownicy 
w czasie swojej zmiany zajmują się wszystkim, co w danej chwili jest do zrobienia – od 
robienia herbaty na spotkania, po doradztwo i kwestie merytoryczne. Pewnym ułatwie-
niem jest pomoc wolontariuszy czy osób odbywających staż. Niestety, nie są to osoby 
stale obecne w biurze, dlatego też nie zawsze można liczyć na ich pomoc, gdy jest ona 
potrzebna. Być może przy takiej liczbie zatrudnionych Centrum będzie musiało poszukać 
innych rozwiązań zwiększających efektywność pracy (np. system stałego wolontariatu, 
w którym uwzględniono by możliwość doskonalenia się i awansu po pewnym czasie). 

5. Przedstawiciel urzędu miasta, jako wyzwanie, wskazał brak zaplecza noclegowego przy 
Centrum Sektor3. Rozmówca uważał, że to utrudnia realizację staży i dwudniowych 
szkoleń, gdy uczestniczą w nich osoby z odległych miejsc aglomeracji wrocławskiej albo 
gdy na szkolenie zapraszany jest ekspert, trener z innego miasta. Gdyby było takie 
miejsce, wraz z zapleczem kuchennym dla przebywających tam osób, byłoby to duże 
usprawnienie i dałoby także możliwość poszerzenia oferty Centrum. Wolna przestrzeń 
do zagospodarowania stwarza takie możliwości i dlatego prowadzone są już plany  
i rozmowy, by takie miejsce stworzyć przy wsparciu finansowym urzędu miasta.  

 
I. Opinie gminy i przedstawicieli organizacji pozarządowych  

na temat działalności Centrum Sektor3 

Respondenci bardzo wysoko oceniali ofertę wsparcia i działania Centrum. Przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, którzy uczestniczyli w wywiadzie grupowym, nie mieli żadnych uwag 
dotyczących obsługi Centrum. Podkreślali bardzo życzliwe podejście, odpowiadanie na potrzeby 
i sugestie, a przede wszystkim bardzo szeroką ofertę szkoleń i innych usług, dostosowaną  
do potrzeb niemal każdego odbiorcy z sektora pozarządowego. Wymieniali szczególnie cenne 
elementy wsparcia, z których korzystali: cały pakiet szkoleń otwartych, ale także coaching kole-
żeński i wsparcie konsultantów. W niektórych okresach o to ostatnie wsparcie jest trudno, po-
nieważ wiele osób chce z niego skorzystać, organizacje umawiane są więc na szkolenie najwyżej 
raz w tygodniu. Niemal wszyscy rozmówcy przyznali także, że w ich przypadku całe organizacje 
przechodzą szkolenia w Centrum – można powiedzieć zatem, iż Sektor3 przeszkolił w sposób 
całościowy wiele z nich.  

Przedstawiciel jednej z organizacji z uznaniem podkreślał, że Sektor3 to faktycznie centrum 
życia pozarządowego, w którym można przyjść na bardzo ciekawe spotkania (np. dwa razy  
brał udział w spotkaniach o kulturze krajów sąsiedzkich), szczególnie ważne dla integracji śro-
dowiska.  

Także przedstawiciel gminy ocenił działalność Centrum Sektor3 jako udane, trafione przedsię-
wzięcie. Bardzo ważne dla powodzenia tej inwestycji było dobranie zespołu, który nie tylko roz-
począł wszechstronną aktywność w nowym miejscu, lecz także prowadzi ją z zaangażowaniem  
i oddaniem. A ponadto ważne jest, aby ten zespół miał na uwadze dalszy rozwój i antycypowa-
nie potrzeb, które mogą się pojawić w sektorze pozarządowym. Zdaniem rozmówcy to się udało 
osiągnąć w Centrum Sektor3. Wskaźnikiem, który pokazuje wyraźnie, jak bardzo takie Centrum 
jest potrzebne, są organizacje, które „wyrosły” z tego miejsca. Wiele z nich już dawno odeszło  
z Centrum mieszczącym się przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu. Stały się one samodzielnymi 
podmiotami, ale dalej współpracują, na zasadzie partnerstwa z Centrum Sektor3. Przedstawiciel 
urzędu miasta uważa, że takie rozwiązanie, jakie przyjęto w Centrum Sektor3, czyli zlecenie 
prowadzenia takiego inkubatora organizacjom pozarządowym, jest jedyną drogą do faktycznego 
tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.  
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II. Wnioski  

Centrum Sektor3 stanowi przykład współpracy sektora pozarządowego i urzędu gminy, który 
warto powielać w innych miastach w Polsce. Można wskazać kilka kluczowych mocnych stron tej 
organizacji: 

1. Główną zaletą Centrum Sektor3 jest szeroka oferta wsparcia udzielanego organizacjom. 
Zarówno grupa nieformalna, jak i doświadczona organizacja może tu znaleźć odpowied-
nią dla siebie pomoc. Oferta Centrum jest niemal kompletna. Wyjątek stanowi jedynie 
brak wsparcia finansowego – formy regrantingu zostały zgłoszone przez organizacje po-
zarządowe jako szczególnie potrzebne.  

2. Warto podkreślić różnego rodzaju rozwiązania techniczne, które w bardzo dużym stop-
niu ułatwiają prowadzenie organizacji pozarządowej – indywidualne szafki czy miejsce 
na dokumenty na serwerze, ale także zaplecze kuchenne. Można powiedzieć, że o żad-
nym aspekcie pracy biurowej nie zapomniano. Ponadto jest to miejsce, w którym zwra-
ca się uwagę na dobrą atmosferę i życzliwe podejście do każdego.  

3. Bardzo ważne dla funkcjonowania zespołu, ale także planowania pracy Centrum Sektor3 
jest bezpieczeństwo, jakie daje Fundacji umowa z urzędem miasta. Trzeba podkreślić, 
że jest to rozwiązane unikatowe w skali kraju. Miasto Wrocław przygotowało komforto-
wo wyposażone zaplecze, z pełną infrastrukturą, którą powierzyło w drodze konkursu 
osobom znającym organizacje pozarządowe Wrocławia. A zatem świadomość i daleko-
wzroczność instytucji samorządowej można uznać za podstawowy czynnik decydujący  
o sukcesie współpracy z sektorem pozarządowym.  

4. Otwartość i duża elastyczność zespołu w podchodzeniu do potrzeb klienta – to kolejna 
mocna strona Centrum Sektor3. Mimo wypracowanej oferty pracownicy słuchają su- 
gestii i potrzeb organizacji, a następnie starają się na nie odpowiadać. Na prośbę  
organizacji rozważane jest tworzenie ich bazy z opisem ich charakterystyki, dzięki cze-
mu organizacje same będą mogły zawiązywać partnerstwa, ponieważ Centrum takiej 
usługi nie proponuje. Należy także podkreślić, że godziny otwarcia Centrum Sektor3  
i bardzo duże zainteresowanie, zwłaszcza tymi popołudniowymi, świadczą o tym, że 
osoby działające w sektorze pozarządowym często dopiero po pracy zawodowej mają 
czas na działania społeczne. Na podstawie doświadczeń Centrum Sektor3 dostępność 
organizacji infrastrukturalnych w godzinach popołudniowych i wieczornych jest zdecy-
dowanie rekomendowana.  

5. Atutem miejsca i oferty Centrum Sektor3 jest zminimalizowanie biurokracji. Można po-
wiedzieć, że rozwiązania przyjęte w Centrum ułatwiają, a nie utrudniają prowadzenie 
organizacji pozarządowej. Wychodzi się naprzeciw potrzebom i pomysłom, nie tworząc 
procedur i dokumentacji przerastających korzyści, które organizacja otrzymuje w ra-
mach pomocy. 

6. W porównaniu z innymi organizacjami pozarządowymi (także infrastrukturalnymi)  
w Centrum Sektor3 cenne jest prowadzenie działań służących weryfikacji jakości oferty, 
ale także potrzeb odbiorców. Dotyczy to zarówno ankiet po szkoleniach, jak i prowa-
dzonego raz do roku badania satysfakcji z otrzymanej pomocy. W przyszłości warto być 
może wzbogacać metodologię badania, a także rozważyć przynajmniej częściowe za-
trudnienie osoby zajmującej się właśnie badaniami i mającej doświadczenie w ich reali-
zacji lub zlecenie jej tych prac badawczych. Wobec wielu zadań stricte związanych  
z pomocą dla organizacji pozarządowych tego typu działania i prace mogą stanowić 
zbytnie obciążenie dla pracowników.  
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1. Wprowadzenie 
 
Przedmiotem badania jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Badanie 
zostało zrealizowane w dniach 3–4 marca 2010 roku. Materiał badawczy zebrano za pomocą 
wywiadu: 

–  pogłębionego z prezes stowarzyszenia – Panią Martą Makuch;  

–  grupowego (diada) z pracownikami stowarzyszenia – Panią Beatą Marzec – specjalistką 
ds. informacji oraz Panem Grzegorzem Baserabem – koordynatorem projektów, konsul-
tantem i trenerem;  

–  pogłębionego z przedstawicielem Urzędu Miasta Słupsk – Panem Rafałem Jeką – koor-
dynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

–  telefonicznego z Panią Agatą Chrul – osobą odpowiedzialną za współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; 

–  badania fokusowego z 8 przedstawicielami organizacji, korzystającymi ze wsparcia  
badanej organizacji infrastrukturalnej. Zaproszone organizacje reprezentowały różne: 
typ, skalę oraz obszar działalności III sektora w Słupsku. Część badanych instytucji  
to małe podmioty i ich prowadzenie jest traktowane przez członków jako zajęcie  
dodatkowe. Pozostałe zatrudniają pracowników, niektóre też prowadzą działalność  
gospodarczą.  

Były to następujące organizacje pozarządowe:  

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Słupsku 

• Polski Związek Niewidomych  

• Polskie Centrum Mediacji – Oddział Słupsk  

• Centrum Wolontariatu  

• Słupski Uniwersytet III Wieku  

• Krajowe Towarzystwo Autyzmu o./Słupsk  

• Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Inwalidów Wzroku ZRYW  

• Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  

• Aktywne Pomorze  

Dodatkowo przeanalizowano stronę internetową organizacji www.cio.slupsk.pl oraz następujące 
dokumenty: sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za lata 2008 i 2009 (wersja robocza), 
statut organizacji, program współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi 
na 2010 rok, raport badawczy dotyczący określenia potencjału społecznego organizacji poza-
rządowych, działających na terenie miasta Słupsk IV–V 2009 oraz gazetę wydawaną przez  
Stowarzyszenie „Kurier obywatelski” 1/2010.  

Analizowana organizacja chętnie przystąpiła do badania. Również ze strony samorządu oraz 
organizacji korzystających ze wsparcia była pełna gotowość do współpracy. Podczas realizacji 
badania nie natrafiono na żadne znaczące trudności. 
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2. Opis badanego przypadku  
 

Dane organizacji 

Pełna nazwa Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
w Słupsku 

Forma prawna Stowarzyszenie 

Data powstania  
organizacji  

Powstała w 1994 roku jako Słupskie Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych, w 2005 roku zmieniły się zarząd 
oraz nazwa na Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

Adresy, telefony,  
WWW 

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 

www.cio.slupsk.pl  
(oficjalnie organizacja nadal funkcjonuje pod starym adre-
sem: ul. Filmowa 2, obecnie trwa zmiana w KRS) 

Osoba  
odpowiedzialna/prezes 

Marta Makuch – prezes zarządu 

Terytorialny zakres  
działania organizacji  
– region, kraj 

Miasto Słupsk oraz 8 powiatów  
(byłe województwo słupskie, tzn. słupski ziemski, bytowski, 
człuchowski + powiaty chojnicki, kartuzki, kościerski,  
lęborski, wejherowski) 

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO) powstało w 1994 roku jako Słupskie Centrum Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych. W tamtym okresie było prowadzone przez inne osoby niż obec-
nie. Ówczesna Prezes pracowała także gdzie indziej, w związku z czym nie mogła w pełni po-
święcić się organizacji, co uniemożliwiało rozwój Centrum. Dodatkowo organizacja przestała 
spełniać standardy sieci SPLOT, do której należała. W związku z tym w 2005 roku sieć SPLOT 
zaproponowała obecnej prezes Marcie Makuch oraz Marcinowi Dadelowi (obecnie członkowi 
zarządu organizacji, prezesowi CIO do 2009 roku) dalsze prowadzenie i rozwijanie organizacji. 

W 2005 roku organizacja zmieniła nazwę na Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ponieważ uzna-
no, że stara formuła organizacji jest zbyt wąska. Chciano wspierać nie tylko organizacje poza-
rządowe, lecz także grupy nieformalne, aktywnych obywateli oraz działać na rzecz społeczeń-
stwa obywatelskiego. Wypracowano nową misję organizacji oraz statut. By wesprzeć rozwój 
nowej organizacji, sieć SPLOT przekazała jej do koordynacji projekt ogólnopolski, co umożliwiło 
jej członkom zapewnienie środków m.in. na prowadzenie biura. CIO dysponowało małym loka-
lem, jednakże borykało się z brakami w sprzęcie biurowym. Po poprzedniej organizacji odziedzi-
czyło bazę danych, lecz również niestabilność finansową, brak zespołu oraz nieporządek w do-
kumentacji. W chwili obecnej organizacja zatrudnia na etat 9 pracowników (2 osoby do obsługi 
finansowej, pozostałe to koordynatorzy lub asystenci) oraz współpracuje stale z blisko 10 oso-
bami. Rotacja wśród pracowników jest niewielka. Posiadają oni wysokie kwalifikacje i cały czas 
je podnoszą, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, m.in. „Szkoła trenerów  
organizacji pozarządowych STOP”. W 2008 roku organizacja osiągnęła maksymalny poziom 
zatrudnienia na etat – 13 osób. Związane to było z prowadzeniem ROEFS. Od 2008 roku CIO 
posiada również status organizacji pożytku publicznego. 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich od niedawna jest w posiadaniu, w ramach wieczystego użyt-
kowania, dwóch lokali w centrum miasta. Ponosi jedynie koszty korzystania z mediów. Pierwszy 
lokal, o powierzchni 140 m², służy jako biuro i sala szkoleniowa. Drugi, o powierzchni 25 m², 
stanie się w ciągu 1–2 tygodni punktem kontaktowym z bezpośrednim wejściem od ulicy. Obec-
nie wyposażenie w sprzęt jest wystarczające, każdy z pracowników ma laptopa oraz komórkę 
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służbową. Organizacji brakuje jedynie specjalistycznego oprogramowania wraz z odpowiednio 
szybkim komputerem przystosowanym do redagowania gazety, jednakże trudno jest uzasadnić 
CIO taki koszt w projektach. 

Organizacja nie posiada kapitału żelaznego, środki pozyskuje głównie z dotacji, co skutkuje 
czasowymi brakami płynności finansowej:  

a)  2009 r. – z dotacji pozyskała 955 645,16 zł, głównie ze środków EFS,  

b)  2008 r. – pozyskała 952 895,05 zł, głównie ze środków EFS, FIO i mechanizmu norwe-
skiego,  

c)  2007 r. – pozyskała 705 217,34 zł, głównie ze środków EFS, mechanizmu norweskiego  
i FIO,  

d)  2006 r. – pozyskała 69 715 € ze środków Phare 2003 oraz 237 530 zł z FIO.  

Badana organizacja wraz z dwoma innymi stowarzyszeniami powołała Spółdzielnię Podmiotów 
Prawnych „Pracoffnia”, która jest dopiero na wstępnym etapie rozwoju. W najbliższym czasie 
„Pracoffnia” zatrudni 1 osobę na umowę-zlecenie. Spółdzielnia ma pozwolić na rozdzielenie  
działań społecznych i ekonomicznych założycieli oraz uzyskanie niezależności finansowej, jak 
również ustabilizowanie płynności finansowej organizacji. Część uzyskanych środków przekazy-
wanych jest na cele statutowe, a część pozwala na budowanie kapitału żelaznego „Pracoffni”. 
Spółdzielnia świadczy usługi szkoleniowe, doradcze m.in. w obszarze ekonomii społecznej, skie-
rowane w szczególności do samorządów, oraz produkuje materiały promocyjne: kubki, koszulki, 
długopisy, gadżety, filmy i inne.  
 
 
3. Działania o charakterze infrastrukturalnym 
 
3.1.  Rodzaje prowadzonych działań 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich od początku swojego istnienia dzieli swoje działania na dwa 
podstawowe komponenty. Jeden służy wspieraniu i rozwojowi organizacji pozarządowych, na-
tomiast drugi skierowany jest na działania wspierające aktywność i obywatelskość mieszkańców 
Słupska. Został on nazwany „Słupsk Obywatelski”. 

W 2006 roku CIO, gdy rozpoczynało swoją działalność, skupiło się w ramach pierwszego kom-
ponentu na uporządkowaniu relacji urzędu miasta z organizacjami pozarządowymi oraz aktywi-
zacji III sektora w Słupsku. 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich doprowadziło do reaktywacji Rady Organizacji Pozarządo-
wych, która oficjalnie istniała, lecz w praktyce nie funkcjonowała. Obecnie rada jest wybierana 
w demokratycznych wyborach spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych. CIO zobo- 
wiązało się do prowadzenia sekretariatu rady, co robi do tej pory. W 1. roku funkcjonowania 
badanej organizacji udało się wraz z Radą wpłynąć na uporządkowanie kwestii konkursów na 
realizację zadań publicznych. Rada wspólnie z urzędnikami wypracowała regulamin, wzory za-
łączników i deklaracji, uporządkowała relacje między organizacjami a samorządem. W komisji 
zaczęło zasiadać 2 przedstawicieli Rady, co zwiększyło transparentność konkursów na realizację 
zadań publicznych. Wypracowano również system dotacji na wkład własny organizacji dla dota-
cji pozyskanych przez podmioty III sektora poza miastem. 

W ramach działań bezpośrednich wobec organizacji najpierw postawiono na aktywizację organi-
zacji, które dotychczas były bierne – zachęcano je i przygotowywano do zdobywania środków 
zewnętrznych. Wcześniej korzystały one jedynie ze środków z urzędu miasta. W 2005 roku, 
kiedy CIO rozpoczynało swoje działania, do konkursu FIO wnioski swoje złożyły 3 organizacje,  
a 2 z nich uzyskały dofinansowanie. W 2006 roku, kiedy odbyły się szkolenia z pisania projek-
tów oraz zorganizowano konsultacje napisanych wniosków, złożono 18 ofert, z czego 12 uzyska-
ło wsparcie. W następnych latach liczba składanych wniosków sukcesywnie wzrastała.  
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Obecnie badana organizacja infrastrukturalna posiada szeroki wachlarz usług dla organizacji 
pozarządowych: 

• działania informacyjne: newsletter (z informacją o konkursach grantowych, obowiąz-
kach prawnych, finansowych organizacji, zmianach ustawodawczych, wydarzeniach  
w Słupsku i regionie). Jest on wysyłany raz na 1–2 tygodnie, w zależności od potrzeby; 
spotkania informacyjne są organizowane w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 
10.00. W trakcie spotkań prezentowane są najważniejsze informacje dla organizacji, 
uczestnicy mogą na nich zaprezentować swoje działania, nawiązać partnerstwa, wymie-
nić doświadczenia itp. Uczestniczy w nich zawsze przedstawiciel urzędu miasta, prezen-
tujący plany czy bieżące działania miasta, co stwarza możliwość porozumienia się  
w ważnych dla organizacji kwestiach. Dodatkowo rozdawany jest biuletyn informacyjny;  

• działania doradcze i konsultacyjne: doradztwo ogólne oraz specjalistyczne (prawne, fi-
nansowe). Biuro otwarte jest w godzinach 9.00–16.00, jednak jeśli zaistnieje taka po-
trzeba, możliwe są spotkania w innych godzinach. Jeżeli organizacja pochodzi spoza 
Słupska, doradca z CIO bezpłatnie dojeżdża. Organizacje mogą konsultować również 
wnioski składane do FIO, EFS, mechanizmu norweskiego lub urzędu marszałkowskiego 
czy miejskiego; 

• oferta szkoleniowa z obszarów: zarządzanie organizacją pozarządową, pozyskiwanie 
funduszy ze środków krajowych i UE, praca metodą projektu, pisanie wniosków o dota-
cję, budowanie zespołu i praca w zespole, przywództwo, tworzenie wizerunku organiza-
cji, promocja i współpraca z mediami, zarządzanie projektem społecznym, ekonomia 
społeczna, równość szans kobiet i mężczyzn, różnorodność społeczna. Realizowane są 
one zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez organizacje. Jest możliwość za- 
mówienia dedykowanych szkoleń o nietypowej tematyce. Mogą być one zrealizowane 
dzięki przynależności do sieci SPLOT, w ramach której organizacja ma dostęp do wielu 
trenerów różnych specjalności. CIO realizuje swoje szkolenia z wykorzystaniem metod 
aktywnych i procesu grupowego; 

• inkubator organizacji;  

• wsparcie niematerialne – udostępnienie sali, komputerów, rzutników, dostęp do Interne-
tu, udostępnienie adresu jako oficjalnego dla organizacji, np. Polskie Centrum Mediacji;  

• animacja partnerstw między organizacjami lub z instytucjami publicznymi, np. partner-
stwo „Powiatowa Spółdzielnia Socjalna” z powiatowym urzędem pracy. CIO pracuje nad 
włączaniem przedstawicieli lokalnego biznesu w działania społeczne. Dotychczas przeko-
nało właścicielki i właścicieli sklepów z odzieżą młodzieżową do sponsorowania nagród dla 
osób uczestniczących w zawodach podczas „Przystanku wiosna” i „Przystanku lato” (łącz-
na wartość ok. 5000 zł) oraz dział marketingu „Galerii Słupsk” – do przekazania gadżetów 
promocyjnych rozdawanych podczas akcji „PartyBus” (wartość ok. 1000 zł); 

• animowanie powstawania organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.  

Na początku funkcjonowania badanej organizacji infrastrukturalnej inne organizacje zgłaszały 
zapotrzebowanie głównie na szkolenia z pisania projektów, budowania zespołu oraz konsultacje, 
zwłaszcza przed konkursami grantowymi, np. FIO czy EFS (gender, równość szans, ponieważ 
przez te obszary nie kwalifikowały się wcześniejsze wnioski organizacji). Obecnie zapotrzebo-
wanie na tego typu szkolenia jest mniejsze, natomiast organizacje są bardziej zainteresowane 
specjalistycznymi szkoleniami – finansowymi, prawnymi, wizerunkowymi, z wystąpień publicz-
nych, określania misji i strategii działania czy doradztwa. Wszyscy rozmówcy z badanej organi-
zacji wskazują, że wynika to z rozwoju III sektora w Słupsku. Coraz więcej organizacji określiło 
swoje cele, ma własne pomysły i oczekuje indywidualnego podejścia w postaci precyzyjnego 
doradztwa, które jest efektywniejsze. Istnieje jeszcze oczywiście grupa organizacji potrzebują-
cych wsparcia podstawowego, która jednak sukcesywnie się zmniejsza. Zdaniem rozmówców 
przez 4 lata funkcjonowania CIO organizacje zostały już wyposażone w podstawową wiedzę, 
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dlatego też w przyszłości będzie położony większy nacisk na indywidualne działanie oraz inku-
bowanie zainteresowanych organizacji w Słupsku. Pozostanie oczywiście oferta podstawowa, 
np. dla nowo powstających organizacji lub grup nieformalnych oraz dla organizacji z wojewódz-
twa pomorskiego. 

Drugim komponentem realizowanym w ramach swojej działalności przez Centrum Inicjatyw 
Obywatelskich jest „Słupsk obywatelski”. Są to działania obywatelskie, skierowane bez- 
pośrednio do mieszkańców miasta. Słupsk posiada mały kapitał społeczny. Jest to niemal  
100 tys. miasto, zasiedlone na nowo po II wojnie światowej, które boryka się z małym poczu-
ciem wspólnotowości i tożsamości wśród mieszkańców. Badana organizacja pracuje nad 
zmianą tego stanu rzeczy. Organizuje regularnie kawiarenkę obywatelską, umożliwiającą dys-
kusję nad ważnymi dla mieszkańców kwestiami, takimi jak problemy komunikacyjne, strategia 
oświaty czy problemy kibiców klubu koszykarskiego Czarni Słupsk. Kawiarenka stanowi plat-
formę porozumienia dla różnych stron, które w inny sposób nie miałyby okazji się spotkać. 
CIO doprowadziło do stworzenia Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, dzięki której mi-
nimum 400 słupszczan może złożyć projekt, który musi być omówiony podczas posiedzenia 
Rady Miasta. Na chwilę obecną mieszkańcy Słupska złożyli dwa projekty – jeden dotyczący 
ścieżek rowerowych oraz drugi poruszający kwestię wypracowania regulaminu konsultacji 
społecznych. Mechanizm konsultacji wykorzystano m.in. przy rewitalizacji głównej ulicy mia-
sta, w trakcie której uwzględniono wiele postulatów zgłoszonych przez mieszkańców: (…) jest 
to, według mnie (Prezesa stowarzyszenia), taki wzorcowy przykład partnerstwa. Wyszło raz  
i mam nadzieję, że nie ostatni. CIO animuje również akcje zbierania podpisów (np. dotyczące 
planów powstania tarczy antyrakietowej w niedalekim Radzikowie), propaguje udział w wybo-
rach czy wspieranie organizacji z 1%. Rozwija również media obywatelskie. Wydaje bezpłatną 
gazetę „Kurier Obywatelski” (dotychczas ukazało się 21 numerów, nakład 3000 egz./nr), 
stworzyło portal społecznościowy (www.obywatelski.slupsk.pl), a od sierpnia 2006 roku reali-
zuje raz w miesiącu program telewizyjny oraz radiowy. Ważnym elementem działań obywatel-
skich są happeningi i akcje integrujące mieszkańców w ważnych dla nich sprawach, np. 
happening „pogrzeb pociągu”, zrealizowany w ramach protestu przeciw zawieszeniu bez- 
pośrednich połączeń kolejowych, m.in. z Warszawą. W efekcie po 3 miesiącach przywrócono 
2 z 3 zawieszonych połączeń. Drugą ciekawą akcją była bitwa na śnieżki, która zgromadziła 
kilkuset mieszkańców Słupska. Obecnie CIO rozpoczyna wspieranie działań obywatelskich  
w ramach wspólnot mieszkaniowych.  
 
3.2.  Odbiorcy oraz skala działań 

W Słupsku jest zarejestrowanych około 200 organizacji pozarządowych. W większości przypad-
ków są to stowarzyszenia. Z tej liczby aktywnych jest około 70 – czyli są to organizacje, które 
pozyskują środki zewnętrzne. Dodatkowo około 30 jest organizacjami hobbystycznymi lub dzia-
łającymi na rzecz swoich członków, funkcjonującymi ze składek członkowskich. Pozostałe są 
organizacjami nieistniejącymi (które nie zostały wyrejestrowane) lub mało aktywnymi, do któ-
rych CIO nie udało się dotrzeć. Centrum świadczy stale swoje usługi lub współpracuje z blisko 
40 organizacjami.  

Maksymalnie 10 z nich jest organizacjami działającymi dosyć profesjonalnie, zatrudniającymi 
pracowników i pozyskującymi znaczne środki, również poprzez odpłatną działalność statutową 
lub działalność gospodarczą. Są to podmioty, które nie potrzebują pomocy badanej organizacji. 
Relacje układają się na poziomie współpracy, wspierania swoich działań w ramach przekazywa-
nia informacji, ewentualnie korzystania ze specjalistycznych szkoleń.  

Kolejne 10 organizacji znajduje się w inkubatorze prowadzonym przez CIO. Są to organizacje 
przygotowywane do samodzielnego zarządzania, pozyskiwania środków zewnętrznych, jak rów-
nież do prowadzenia własnej działalności odpłatnej statutowej lub gospodarczej. Pozostałe  
20 podmiotów stale współpracujących z CIO to organizacje, których członkowie traktują swoją 
działalność jako zajęcie dodatkowe, oprócz pracy zawodowej. Korzystają one ze szkoleń, do-
radztwa oraz informacji. 
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Większość organizacji korzystających z usług CIO powstała w drugiej połowie lat 90., jednak 
zaczęła aktywnie działać od niedawna. Organizacji funkcjonujących krótko jest niewiele. Wiele 
organizacji to oddziały dużych instytucji ogólnopolskich, np. PCK, Polski Związek Niewidomych. 
Są to przede wszystkim organizacje pomocowe i sportowe. Nie ma organizacji stricte ekologicz-
nych lub obywatelskich, oczywiście z wyłączeniem CIO. 

Oprócz Słupska swoje działania CIO kieruje do organizacji z całego województwa pomorskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów III sektora z dawnego województwa słupskiego, 
tzn. powiatów słupskiego, ziemskiego, bytowskiego i człuchowskiego, jak również z powiatów: 
chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego oraz wejherowskiego. Na tym obszarze 
jest aktywnych około 200 organizacji, z czego dla kilkudziesięciu CIO świadczyło usługi. Wspar-
cie opiera się głównie na doradztwie indywidualnym oraz grupowym, jak również na organizacji 
szkoleń. Centrum nie posiada zamiejscowych biur, gdyż obawia się, że nie byłoby w stanie sfi-
nansować ich działalności. Ponadto, zdaniem przedstawicieli CIO, właściwsze jest pozyskiwanie 
partnerów lokalnych, którzy mają głębszą wiedzę na temat własnego regionu. Poza Słupskiem 
zapotrzebowanie organizacji pozarządowych na wsparcie CIO dotyczy przede wszystkim usług 
podstawowych.  

W swoich działaniach badana organizacja infrastrukturalna skupia się przede wszystkim na 
Słupsku, a w mniejszym stopniu w wymienionych powyżej powiatach.  

Skala działań Centrum Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku obejmuje:  

• Inkubację 10 organizacji pozarządowych z indywidualnym tutoringiem (20 godzin mie-
sięcznie). 

• Realizację 74 dni szkoleniowych w Słupsku oraz 48 dni szkoleniowych w województwie 
pomorskim, przy udziale 12–20 osób na każdym szkoleniu.  

• Doradztwo specjalistyczne w wymiarze 200 godzin oraz doradztwo ogólne.  

• 2 konferencje dotyczące ekonomii społecznej i FIO (ponad 200 osób).  

• Organizację 12 spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych (około 12–15 
osób na każdej). 

• Stworzenie 7–8 biuletynów informacyjnych dla organizacji pozarządowych oraz co 1–2 
tygodnie newslettera, który przesyłany jest do 100 odbiorców. Dodatkowo: organizację 
kawiarenek obywatelskich, wydanie 3 numerów kuriera obywatelskiego, comiesięcznego 
„Kuriera Obywatelskiego TV”, organizację konsultacji społecznych.  

• Przeprowadzenie następujących akcji: „Przystanek wiosna”, „Przystanek lato”, „3 Party 
busy”, „Pogrzeb pociągu”, akcje frekwencyjne do konsultacji społecznych, maraton  
pisania listów do Amnesty International.  

Powyższe dane są niepełne, ponieważ badana organizacja nie sporządziła jeszcze całościowego 
zestawienia działań zrealizowanych w 2009 roku. W wykazie nie zostały uwzględnione wszystkie 
działania doradcze oraz konsultacyjne czy informacyjne.  
 
3.3.  Przykładowe projekty, działania 

Najważniejszym działaniem wskazanym przez badaną organizację infrastrukturalną jest projekt 
Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Głównym jego celem było stworze-
nie kompleksowego systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzenie  
i utrzymanie minimum jednego miejsca pracy w tym sektorze. W ramach projektu przez rok 
inkubowano 10 organizacji ze Słupska. Każda z nich była pod opieką tutora.  

Tutor zbadał potencjał i potrzeby danej organizacji oraz wypracował z nią indywidualny plan 
rozwoju strategicznego na okres 5 lat i operacyjnego na okres 2 lat. Przeprowadzono w su- 
mie 74 dni szkoleniowe, z czego uczestnictwo w 12 dniach było obligatoryjne. Celem szkoleń 
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obowiązkowych było wzmocnienie i wyposażenie organizacji w podstawową wiedzę, np. z za-
kresu budowania zespołu czy komunikacji. Pozostałe były szkoleniami fakultatywnymi, wynika-
jącymi z indywidualnych potrzeb organizacji, wskazanymi i wypracowanymi przez tutora. Każda 
z organizacji miała również zagwarantowane doradztwo specjalistyczne – finansowe i prawne 
(dla wszystkich organizacji 200 godzin doradztwa specjalistycznego), dostęp do wyposażonego 
biura oraz sali, możliwość wizyty studyjnej w podobnej organizacji oraz pulę pieniędzy w wyso-
kości 4000 zł do wykorzystania na indywidualne zapotrzebowanie organizacji – np. Polskie Cen-
trum Mediacji wykorzystało je na uzyskanie certyfikatów upoważniających do mediacji grupo-
wych dla sądów, natomiast Bractwo Rycerskie Bogusława V – na naukę jazdy konnej, aby 
umiejętności te wykorzystywać w trakcie pokazów, przejażdżek konnych dla turystów, które  
w przyszłości miały stanowić przychody organizacji.  

Opisane powyżej działania, zdaniem rozmówców, są bardzo trudne i żmudne, ale jednocześnie 
najskuteczniejsze. CIO razem z zainteresowaną organizacją określa jej potrzeby i precyzyjnie 
dobiera narzędzia pozwalające osiągnąć zamierzone cele. Jest to metoda elastyczna, bardzo 
skuteczna i dokładnie dopasowana do organizacji. W efekcie organizacja zostaje wzmocniona 
kompetencyjnie, dzięki czemu może stać się w pełni samodzielnym, dobrze zarządzanym oraz 
dającym zatrudnienie swoim członkom podmiotem. Dzięki temu członkowie organizacji mogą  
w pełni poświęcić się działaniom społecznym, a nie realizować swoją misję jedynie w czasie 
wolnym. Ważnym aspektem jest wypracowanie takich mechanizmów, aby środki pozyskiwane 
na działalność organizacji nie pochodziły jedynie z dotacji, lecz również z działalności gospo- 
darczej lub odpłatnej statutowej. Jest to najtrudniejszy etap w rozwoju instytucji III sektora, 
jednak działania tego typu trwale wzmacniają daną organizację i pozwalają na jej skuteczne 
działanie. Organizacja przestaje skupiać się jedynie na zabezpieczeniu swoich potrzeb, a zaczy-
na patrzeć perspektywicznie i planować na kilka lat naprzód. Staje się profesjonalnym ośrod-
kiem rozwiązywania problemów społecznych. W tym czasie musi również wypracować zespół, 
by nie opierała się jednie na liderze, co stanowi częsty problem wśród słupskich organizacji,  
w związku z czym CIO mocno koncentruje się na aktywizacji członków organizacji oraz budowie 
zespołu.  

Powyższy projekt skierowany był do organizacji pozarządowych w Słupsku, natomiast dla 
organizacji z województwa pomorskiego zrealizowano projekt ABC Ekonomii Społecznej na 
Pomorzu we współpracy z Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organiza-
cji Pozarządowych w Gdańsku. Nie był on jednak tak rozbudowany, jak ten  
w Słupsku. Miał za zadanie wprowadzenie organizacji w tematykę ekonomii społecznej (semi-
naria i 3 szkolenia w 16 powiatach) oraz zbadanie możliwości inkubowania organizacji  
w przyszłości (kapitał ludzki, ekonomiczny i społeczny). Projekt był realizowany zgodnie  
z zasadą CIO, w myśl której najpierw badana organizacja infrastrukturalna testuje działania  
w Słupsku, na gruncie bardziej znanym, przyjaznym, a następnie w miarę możliwości replikuje 
je na inne powiaty. Projekt skończył się w lipcu 2009 r. i obecnie trwają poszukiwania środ-
ków na dalsze działania. Organizacje cały czas zgłaszają potrzebę kontynuacji projektu. Waż-
ną rolę odegrały w nim starostwa powiatowe, będące jednocześnie wsparciem  
i łącznikiem w kontaktach z organizacjami w danym powiecie.  

Ważnym elementem w działalności Centrum Inicjatyw Obywatelskich jest komponent „Słupsk 
obywatelski”. Działania skierowane na budowanie społeczeństwa obywatelskiego wydają się 
pierwszym perspektywicznym etapem w budowaniu III sektora w Słupsku. Działania wpisane  
w „Słupsk obywatelski” włączają mieszkańców w kształtowanie swojego otoczenia, zwiększając 
ich partycypację społeczną. Pozwalają również wyłonić liderów i grupy nieformalne, które  
następnie mogą być wspierane i rozwijane przez CIO. Część z dotychczas powstałych grup nie-
formalnych dokonała formalizacji swojej działalności i wyewoluowała w organizacje młodzieżo-
we – np. rowerzyści, fani gry w „zośkę” czy grupy skupione wokół innych dyscyplin sportowych. 
Z niektórymi CIO współpracuje przy realizacji projektów i akcji, a z jedną współtworzy Spół-
dzielnię Podmiotów Prawnych. Centrum założyło również samo dwie organizacje. Pierwszą jest 
Bank Żywności w Słupsku, który dostał pieniądze na wyposażenie, zakup sprzętu oraz zatrud-
nienie osoby w początkowej fazie działalności, jednakże, zdaniem przedstawicieli organizacji 
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infrastrukturalnej, mimo dużego potencjału i dostępu do środków finansowych, nie działa tak 
aktywnie, jakby mógł. Drugą organizacją jest Biuro Porad Prawnych, które wcześniej funkcjo-
nowało w ramach jednego z projektów CIO. Przez rok biuro było inkubowane. Obecnie CIO 
stara się wciąż je wspierać, choć od 2 lat działa już samodzielnie, zdobywając na swoją działal-
ność środki m.in. z mechanizmu norweskiego.  

Ważnym i ciekawym elementem „Słupska obywatelskiego” są dopiero rozwijane działania skie-
rowane do wspólnot mieszkaniowych. Wspólnotę mieszkaniową stanowi grono osób, które  
– choć często się nie znają – mają wspólny interes społeczny. Posiadają zasoby finansowe (fun-
dusz remontowy, budynek). Wspólnota generuje koszty, ale może również zarabiać. Na począt-
ku zaplanowano spotkania seminaryjne dla zarządców wspólnot, by wyposażyć ich w wiedzę, 
czym jest wspólnota, jakie ma możliwości i jak je wykorzystać. Dodatkowo przewidziano porady 
prawne oraz szkolenie z pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto dla każdej z 10 wspólnot 
przewidziano grant na jej potrzeby w wysokości 3000 zł. 
 
3.4.  Sposoby dotarcia z ofertą do organizacji pozarządowych  

oraz promocja działań 

Na początku swojej działalności Centrum Inicjatyw Obywatelskich korzystając ze spisu wszyst-
kich zarejestrowanych organizacji w Słupsku, starało się dotrzeć do nich listownie i telefonicz-
nie, tworząc aktualną bazę wszystkich aktywnych podmiotów. Następnie organizacja uzupełniła 
ją za pomocą zrealizowanego w okresie kwiecień – maj 2009 roku badania potencjału organiza-
cji pozarządowych w Słupsku, w którym, oprócz kontaktu listowego i telefonicznego, wolonta-
riusze próbowali dotrzeć osobiście do zarejestrowanych organizacji. Obecnie badana organizacja 
infrastrukturalna ma bazę wszystkich aktywnych organizacji w Słupsku, do których wysyła 
newsletter oraz regularnie dzwoni. CIO stara się być również widoczne i działać poza biurem. 
Organizuje akcje, debaty, konsultacje społeczne, kawiarenkę obywatelską, a dla organizacji 
pozarządowych spotkania informacyjne. Przez pewien czas po mieście jeździł autobus z bane-
rem CIO. Badana organizacja ma także swoje media: bezpłatną gazetę „Kurier Obywatelski”, 
portal internetowy www.słupsk.obywatelski.pl, realizowany raz w miesiącu program „Słupsk 
Obywatelski TV” w telewizji kablowej oraz program radiowy. Członkowie Centrum ściśle współ-
pracują z innymi mediami, zwłaszcza z Radiem Koszalin i gazetą „Głos Pomorza”. CIO stara się 
o patronat przy okazji każdej akcji czy podejmowanego działania. Na początku 2008 roku Cen-
trum zleciło we współpracy z PBS DGA w Sopocie badanie rozpoznawalności swoich mediów. Po 
dwóch latach istnienia ich rozpoznawalność była na poziomie 20–30%, głównie wśród ludzi 
młodych oraz najstarszych. 

Do organizacji spoza Słupska CIO dociera w inny sposób. Ściśle współpracuje z starostwami 
powiatowymi, w których zawsze jest zatrudniona osoba odpowiedzialna za kontakty z organiza-
cjami pozarządowymi. Wyznaczony pracownik orientuje się w potencjale III sektora w powiecie. 
Nierzadko jest on postrzegany jako mentor, zwłaszcza w małych miejscowościach. Natomiast 
przedstawiciel CIO często jest osobą anonimową, co powoduje, że o wiele trudniej jest przeko-
nać daną organizację do współpracy lub zbudować zaufanie. By dotrzeć ze swoimi usługami do 
III sektora spoza Słupska, badana organizacja korzysta również ze wsparcia lokalnych organiza-
cji pozarządowych. 

Członkowie badanej organizacji infrastrukturalnej stosują także „agitację bezpośrednią”, pytając 
poznane osoby, czy znają inne organizacje na danym terenie. W przypadku odpowiedzi twier-
dzącej proszą o przekazanie lub przesłanie informacji o danym projekcie oraz poinformowanie 
lokalnej organizacji o działalności CIO na danym obszarze.  
 
3.5.  Współpraca z samorządem 

Obecnie współpraca badanej organizacji infrastrukturalnej z urzędem miasta jest ścisła.  
Z koordynatorem ds. organizacji pozarządowych układa się bardzo dobrze. Jest to osoba  
elastyczna, rozumiejąca potrzeby organizacji, w miarę możliwości urzędu próbująca wyjść  
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im naprzeciw. Mankamentem jest brak kompetencji decyzyjnych pracownika oraz fakt, że 
zajmuje się on również pozyskiwaniem środków europejskich w urzędzie, co nie pozwala mu 
poświęcić wystarczającej ilości czasu organizacjom pozarządowym. W najbliższej przyszłości 
sytuacja ta ulegnie zmianie, gdyż ma powstać osobne, decyzyjne stanowisko dla osoby  
zajmującej się wyłącznie współpracą z organizacjami pozarządowymi – niewykluczone, że  
z dodatkowym pracownikiem do pomocy. Z poszczególnymi urzędnikami wydziałów współpra-
ca również jest dobra. Natomiast kooperacja z Radą Miasta i Prezydentem układa się różnie. 
Miejscy radni i radne, w zależności od politycznego frontu i potrzeby, wypowiadają się za- 
równo pochlebnie, jak i krytycznie wobec CIO, jego działalności i osób w nim zatrudnionych. 
Aczkolwiek za namową badanej organizacji zabierają głos w debacie publicznej na łamach 
„Kuriera Obywatelskiego”, biorą udział w spotkaniach „Kawiarenki Obywatelskiej” oraz czasa-
mi w akcjach organizowanych przez CIO. 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich postrzegane jest jako silna organizacja, mająca wpływ na 
życie miasta, i dlatego też zdarzają się naciski ze strony Prezydenta. Nieuleganie im powoduje 
reperkusje, np. w przypadku decyzji o przekazaniu CIO lokalu. Pierwotnie organizacja miała 
otrzymać do użytkowania całe piętro budynku, ostatecznie otrzymała jego część, jednakże roz-
mówcy nie chcieli podawać szczegółów tej sytuacji. Dużą pomocą w uzyskaniu lokalu było 
wsparcie udzielone przez liczne organizacje, które stworzyły koalicję w sprawie lokalu dla CIO. 
Przekazanie lokalu, który w większym stopniu zaspokaja potrzeby organizacji i jej klientów, jest 
jednak faktem świadczącym o dobrej jakości relacji z urzędem miasta.  

Badana organizacja pełni funkcję rzecznika oraz strażnika interesów mieszkańców Słupska  
i lokalnych organizacji pozarządowych wobec urzędu miasta. Zadaje niewygodne pytania, inicju-
je debaty na tematy trudne, np. strategia oświaty, co czasami powoduje konflikty i napięcia  
w relacjach z samorządem lokalnym. Jednak Urząd Miasta Słupsk chce rozmawiać, jest otwarty 
na argumenty oraz traktuje CIO jako równorzędnego partnera. Nie zawsze tak było. Wypraco-
wanie tej relacji wymagało dużej pracy. Mimo wszystko nadal wśród urzędników jest taki po-
tworny strach, że obywatele będą decydować za radnych; cały czas trzeba przekonywać, że 
ostateczną decyzję oni podejmują. 

Badana organizacja miała znaczny wpływ na uporządkowanie relacji samorządu terytorialnego  
z organizacjami pozarządowymi, jak również sposoby komunikowania się z mieszkańcami Słup-
ska. Przykładem tego są m.in. opisywane w pkt 3.1 uaktywnienie i wzmocnienie rady organizacji 
pozarządowych, wypracowanie mechanizmu wkładu własnego z miejskiej kasy do projektów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych dla organizacji czy doprowadzenie do stworzenia Oby-
watelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.  

Obecnie wypracowywany jest we współpracy urzędu miasta i Rady Organizacji Pozarządowych 
wieloletni plan współpracy z określeniem wskaźników, które mają zostać osiągnięte. 

Po długich staraniach rady, wielu organizacji działających na gruncie lokalnym, jak rów- 
nież CIO udało się przekonać urząd miasta do potrzeby utworzenia Centrum Organizacji  
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (COPiES). Miasto wykupiło grunt oraz w partnerstwie  
z badaną organizacją pozyskało środki europejskie na budowę lokalu dla COPiES i na jego 
wyposażenie. 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich stara się nie prowadzić działań na rzecz organizacji poza-
rządowych bezpośrednio. Uważa, że tę funkcję powinna pełnić Rada Organizacji Pozarządo-
wych, w której aktywnie uczestniczy, będąca reprezentantem całego III sektora w Słupsku. 
Badana organizacja stara się również nie występować do urzędu miasta o środki na swoją 
działalność statutową. Uważa, że są one niewystarczające dla wszystkich organizacji w Słup-
sku, i nie chce zmniejszać tej puli swoimi wnioskami. Innym wskazywanym powodem jest 
chęć zachowania możliwie największej niezależności wobec urzędu, a także transparentność 
relacji. Prawdopodobnie w obecnym roku organizacja będzie chciała skorzystać z dotacji na 
wkład własny do środków pozyskiwanych z mechanizmu norweskiego na projekt infrastruktu-
ralny. 
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3.6.  Badanie potrzeb organizacji pozarządowych  
oraz ewaluacja swoich działań 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich przeprowadziło w 2009 roku dwa badania sprawdzające po-
tencjał społeczny organizacji pozarządowych, działających na terenie Słupska. Badania te doty-
czyły danych teleadresowych i identyfikacyjnych, godzin funkcjonowania, statusu organizacji, 
jednostek terenowych, sieci, obszaru, formy oraz częstotliwości działania, prowadzonej działal-
ności statutowej odpłatnej i gospodarczej, przychodów wraz ze źródłami, zasobów ludzkich  
i materialnych, rodzaju oraz liczby odbiorców działań, potrzeb wsparcia i szkoleniowych oraz 
problemów lokalnych organizacji z instytucjami, z którymi te podmioty współpracują. Organiza-
cje zostały również poproszone o ocenę partnerów oraz standardów świadczonych usług. 

Po zakończeniu każdego przeprowadzonego przez CIO szkolenia rozdawane są ankiety, a po 
działaniach doradczych – karta oceny. Dodatkowo po zakończeniu projektu przeprowadzana jest 
jeszcze jedna ewaluacja na reprezentatywnej grupie odbiorców, często za pomocą IDI lub FGI. 
CIO stara się włączać do ewaluacji każdego zrealizowanego projektu również badanie potrzeb 
organizacji oraz jakości świadczonych przez siebie usług i swojej działalności. Ewaluacje zlecane 
są firmom zewnętrznym. Ważnym źródłem wiedzy na temat potrzeb organizacji są również  
spotkania informacyjne dla organizacji. O tym, jak oceniana jest działalność Centrum, CIO do-
wiaduje się także z forum internetowego „Słupska obywatelskiego”. 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich przeprowadza również badania opinii publicznej mieszkańców 
miasta, pozwalające m.in. na działania rzecznicze na rzecz społeczności lokalnej – tak jak to 
następowało w przypadku planowanej tarczy antyrakietowej w Radzikowie. Władze nie konsul-
towały decyzji z mieszkańcami, a nawet nie przekazywały żadnej informacji w sprawie tarczy. 
Zlecone przez CIO badanie stosunku mieszkańców do tarczy było jedynym badaniem lokalnym  
i pokazywało całkiem przeciwne wyniki niż badania przeprowadzone na poziomie ogólnopol-
skim. Przeprowadzony sondaż był swoistą „żółtą kartką” od mieszkańców regionu dla rządu oraz 
władz regionalnych. Wyniki były cytowane we wszystkich mediach i otworzyły drogę do meryto-
rycznej dyskusji. Po tym wydarzeniu do Słupska przyjechali ministrowie oraz premier, dzięki 
czemu mieszkańcy regionu poczuli, że zostali potraktowani jak poważny partner. Celem akcji 
było przede wszystkim zdobycie wiedzy, jakie będą dla regionu korzyści z wybudowania tarczy 
antyrakietowej, nie zaś protest.  

Organizacja przeprowadza również spotkania fokusowe, pozwalające zebrać opinie i argumenty 
potrzebne w dyskusji z urzędem miasta.  

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, raz do roku, organizuje dla swoich pracowników i członków 
wyjazd w ramach planowania strategicznego. Na takim wyjeździe podsumowany jest poprzedni 
rok, planowana jest dalsza działalność, dochodzi do refleksji, czy misja organizacji nadal jest 
wypełniana. Prezes stowarzyszenia podkreśla bardzo dużą potrzebę autoewaluacji, jak również 
wsłuchania się w głosy płynące z zewnątrz, które są także brane pod uwagę przy wprowadzaniu 
zmian. 
  
3.7.  Plany na przyszłość  

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w najbliższych 2 latach zamierza skupić się przede wszystkim 
na inkubowaniu organizacji pozarządowych zainteresowanych takim wsparciem oraz rozwojem 
ekonomii społecznej. Rozważane jest, oprócz tutoringu, dla całej organizacji wprowadzenie 
także coachingu dla poszczególnych jej członków. 

Powyższe działania prowadzone będą skuteczniej i na większą skalę dzięki planowanej budowie 
Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. W ramach projektu realizowanego 
przez urząd miasta na wniosek Rady Organizacji Pozarządowych przy Współpracy Centrum  
Inicjatyw Obywatelskich powstanie nowoczesny budynek mający 400 m², w którym będą  
znajdować się pomieszczenia oraz infrastruktura biurowa potrzebna organizacjom pozarządo-
wym i podmiotom ekonomii społecznej. W ramach powstającego Centrum organizacje będą 
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mogły korzystać z usług księgowych w pełnym wymiarze, czego obecnie nie świadczy badana 
organizacja infrastrukturalna. Do administrowania placówką wyłoniono w drodze konkursu  
CIO. Przedstawiciele badanej organizacji liczą również, że powstałe Centrum przyczyni się do 
większej integracji i aktywności III sektora w Słupsku. Dzięki temu CIO będzie mogło pełnić  
w większym stopniu funkcję eksperta i partnera dla władz lokalnych.  

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zamierza również pracować nad społeczną odpowiedzialnością 
biznesu, m.in. poprzez wspieranie partnerstw trójsektorowych. Jest to obszar słabo rozwinięty, 
a zdaniem rozmówców bardzo istotny w procesie umacniania III sektora w Słupsku.  

Podjęto już również rozmowy z urzędem miasta nad wypracowaniem systemu pożyczek  
dla organizacji pozarządowych. Potrzeba uruchomienia takiego mechanizmu wynika z analizy  
i diagnozy sytuacji finansowej lokalnych organizacji. CIO i inne ośrodki sieci SPLOT, za pośred-
nictwem biura w Warszawie, prowadziły skuteczne działania rzecznicze, mające na celu wpro-
wadzenie zapisów umożliwiających uruchomienie pożyczek na poziomie nowelizacji ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
3.8.  Rozwój organizacji infrastrukturalnych/wyzwania 

Zdaniem rozmówców najważniejszym elementem organizacji infrastrukturalnej jest wypracowa-
nie standardów działania. W takiej organizacji musi być minimum jedna, odpowiednio przygo-
towana merytorycznie osoba, która będzie dobrym doradcą, nieograniczającym się jedynie do 
przekazywania informacji. Wystarczą jeden pokój, podstawowy sprzęt biurowy oraz dogodne 
warunki do rozmowy. Początkowo oferta nie musi być bardzo rozbudowana, właściwe będą 
podstawowe usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe, realizowane np. przez partnerski, 
bardziej wyspecjalizowany podmiot. Ważne jest, aby organizacja infrastrukturalna była ela-
styczna oraz sprawnie i szybko realizowała zadania. Ponadto musi być nastawiona na potrzeby 
wspieranej organizacji oraz umieć zdiagnozować potencjalne problemy, wskazać obszary dzia-
łań, którymi dana organizacja może się zająć. Ponadto organizacja infrastrukturalna musi  
budować relacje z samorządem terytorialnym oraz z mediami. 

Wszyscy rozmówcy z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, jak również przedstawiciele organizacji 
uczestniczący w badaniu fokusowym, dostrzegają potrzebę działania organizacji infrastruktural-
nych w każdym powiecie. Nie muszą być to tak duże podmioty, jak CIO, ale konieczne jest, by 
organizacja infrastrukturalna prowadziła podstawową działalność – np. informowanie o konkur-
sach, prawach i obowiązkach organizacji, pomoc w napisaniu i rozliczeniu projektu. Organizacja 
powinna wyznaczać raz w miesiącu spotkanie dla lokalnych podmiotów III sektora. Nie musi 
prowadzić inkubatorów. Ważne jest, aby była to organizacja lokalna, znająca potrzeby i poten-
cjał danego obszaru. Zdaniem rozmówców tworzenie regionalnych biur lub filii jest mniej racjo-
nalne. Wymaga włożenia dużego wysiłku w poznanie danego regionu, wypracowania swojej 
pozycji, kontaktów i relacji z lokalnym III sektorem oraz samorządem, jak również czasochłon-
nego „zakorzenienia się” danej organizacji w społeczności lokalnej. Wzmacnianie istniejącej już 
na danym terenie organizacji wiedzą, umiejętnościami, jak również finansowo pozwala szybciej  
i skuteczniej prowadzić działania infrastrukturalne w powiecie. Takie rozwiązanie pozwalałoby 
tworzyć sieć, w której w każdym z powiatów istniałyby mniejsze organizacje z ofertą podsta- 
wową oraz jedna lub dwie silne podmioty, świadczące szeroki wachlarz usług. Umożliwiałoby  
to również precyzyjniejsze dopasowanie specjalistycznych usług dużej organizacji, dzięki infor-
macjom na temat potrzeb III sektora w regionie, przekazywanym przez mniejsze organizacje 
infrastrukturalne z danego powiatu. Badana organizacja ma dobre doświadczenia ze współpra- 
cy z powiatowymi starostwami. Zawsze jest w nich wskazana osoba odpowiedzialna za kontakty  
z organizacjami pozarządowymi, jednak zazwyczaj jest to jedna z jej wielu funkcji, w związku  
z czym, nie może poświęcić tej działalności wiele czasu. W przypadku małych środowisk rodzi  
to również niebezpieczeństwo zależności, co może skutkować niewłaściwym podejściem urzęd-
nika do pomocy i relacji z organizacjami. Z kolei jednak urzędnicy są postrzegani często jako 
mentorzy i organizacje mają do nich duże zaufanie. Mimo wszystko rozmówcy są zgodni, że 
najlepszym rozwiązaniem jest rozwijanie lokalnych organizacji infrastrukturalnych, które najle-
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piej znają potrzeby III sektora ze swojego regionu, zachowują możliwie największą suweren-
ność, z jednoczesnym naciskiem na ścisłą współpracę z samorządem terytorialnym. 

W województwie pomorskim istnieje jeszcze jedna organizacja infrastrukturalna o profilu po-
dobnym do Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Jest nią Fundacja Regionalne Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Obie organizacje ściśle ze sobą współ-
pracują. Realizują wspólnie projekty, wymieniają się doświadczeniami. Podzieliły również między 
siebie obszar swojej działalności. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania  
Organizacji Pozarządowych zajmuje się Trójmiastem i okolicami, a CIO – pozostałą częścią wo-
jewództwa pomorskiego. Rozmówcy wskazują również dwie inne organizacje, które częściowo 
pełnią funkcję organizacji infrastrukturalnych. Są nimi: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Rolnictwa, wspierające osoby i instytucje (w tym organizacje pozarządowe) z terenów wiejskich 
oraz Partnerstwo Dorzecza Słupi, będące porozumieniem podmiotów 3 sektorów działających na 
terenie 19 gmin Pomorza Środkowego. Z obiema organizacjami CIO współpracuje, m.in. zapra-
szając przedstawicieli organizacji do pełnienia funkcji tutorów w inkubatorze organizacji poza-
rządowych. 

Zdaniem rozmówców III sektor w regionie rozwijałby się wolniej bez badanej organizacji infra-
strukturalnej. Pewne zmiany nie zaistniałyby, szczególnie ze strony samorządu terytorialnego, 
który w niewielkim stopniu inicjuje działania wobec III sektora.  
 
3.9.  Sposoby radzenia sobie organizacji z problemami 

Najważniejszym problemem hamującym działalność organizacji jest zdarzający się brak płynno-
ści finansowej. Wynika on głównie ze sposobu rozliczenia środków z EFS oraz z urzędu marszał-
kowskiego. CIO pracuje obecnie nad zwiększaniem swojej niezależności finansowej, przede 
wszystkim poprzez rozwijanie Spółdzielni Osób Prawnych „Pracownia”. Staje się ona coraz  
poważniejszym źródłem finansowania działalności badanej organizacji infrastrukturalnej. 

Drugim ważnym problemem jest zbyt mała liczba pracowników w stosunku do zadań, które 
chciałaby realizować badana organizacja. Jednak znalezienie odpowiedniej osoby, która spełnia-
łaby wysokie oczekiwania organizacji, nie jest w Słupsku łatwe. CIO nie przeprowadza naboru 
do pracy. Taka osoba musi wcześniej włączyć się w realizację działań Centrum. Następnie ze-
spół zastanawia się, czy chciałby zaangażować oraz wprowadzić do CIO potencjalnego pracow-
nika. Ważne są umiejętności kandydata, sznyt charakterologiczny, umiejętność współpracy, 
odpowiednie nastawienie – nie tylko na problem, lecz także na poszukiwanie rozwiązań, chęć 
pracy projektowej, a nie na etat. Organizacja radzi sobie ze zbyt małą liczbą pracowników 
przede wszystkim odpowiednim podziałem obowiązków w zgranym zespole. Osoby działające  
w organizacji są bardzo zaangażowane w jej funkcjonowanie i gotowe do pracy w nienormowa-
nym czasie. Struktura zarządzania jest płaska, wszyscy członkowie mają wpływ na organizację. 
Każdy z pracowników łączy wiele funkcji w organizacji i posiada wiele kompetencji. Pozwala to 
na dużą elastyczność w działaniu, zgodnie z potrzebami w danym momencie. Zgrany zespół 
pozwala również na wzajemne wsparcie i odporność na ataki oraz negatywne komentarze, rów-
nież personalne, nieuniknione w przypadku tego typu działalności. 
 
 
4.  Odbiór organizacji infrastrukturalnej przez otoczenie 
 
4.1.  Organizacje pozarządowe 

Wszystkie organizacje pozarządowe uczestniczące w badaniu fokusowym wysoko oceniają 
współpracę z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Badana organizacja infrastrukturalna sama 
zwróciła się do wszystkich uczestniczących w spotkaniu organizacji, oferując swoje wsparcie  
i usługi. Od tego czasu organizacje są w stałym i regularnym kontakcie, wskazując na wielką 
rolę CIO w ich rozwoju. Dzięki niej wiele organizacji zostało wyrwanych z marazmu: (…)  
wręcz zmusili nas do napisania pierwszego projektu edukacyjnego. Wcześniej organizacje były 
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mało aktywne, natomiast dzięki CIO prężnie działają i się rozwijają. Ważną rolę w tym proce-
sie odegrało indywidualne i kompleksowe podejście Centrum. Oferowane wsparcie dotyczyło 
kwestii podstawowych, takich jak uporządkowanie spraw związanych ze statutem i KRS. Po-
nadto CIO przekazywało informacje, mobilizowało oraz pomagało w pisaniu projektów, a na-
stępnie inkubowało, tak by finalnie podmioty stały się prężnie działającymi organizacjami ze 
strategią działania, zatrudniającymi swoich członków i profesjonalnie realizującymi zadania 
społeczne. Rozmówcy zauważyli, że organizacje w Słupsku wcześniej się nie znały, natomiast 
teraz to uległo zmianie. CIO doprowadziło nawet do powstania kilku partnerstw. Badana  
organizacja infrastrukturalna pozytywnie się wyróżnia na tle regionu, np. ROEFS był wcześniej 
prowadzony znacznie lepiej przez CIO niż obecną instytucję. Również Centrum wyróżnia się 
na tle kraju – przedstawicielka jednej organizacji, będącej oddziałem wojewódzkim, wska- 
zywała, że inne oddziały nie mają dostępu do tego typu wsparcia organizacji infrastruktural-
nych. Zdarzały się sytuacje, że proszono ją o uzyskanie jakieś informacji z CIO, do której  
dane osoby nie są w stanie dotrzeć.  

Rozmówcy dostrzegają również znaczącą rolę działań rzeczniczych CIO wobec urzędu miasta. 
Przede wszystkim wskazują na uaktywnienie i uniezależnienie Rady Organizacji Pozarządowych 
oraz wypracowanie mechanizmu dotacji na wkład własny, który pozwoli starać się o duże dota-
cje poza środkami miejskimi, czego wcześniej nie robiono.  

W ramach mocnych stron wskazywano przede wszystkim na kapitał ludzki badanej organiza-
cji. Osoby pracujące w CIO są zaangażowane, empatyczne, kontaktowe, dobrze przygotowa-
ne merytorycznie: (…) nikogo nie zostawią ze swoim problemem, zajmują się de facto 
wszystkimi.  

Za słabe strony rozmówcy uznali zbyt dużą liczbę projektów, którymi zajmuje się CIO, co powo-
duje czasami trudności z szybkim uzyskaniem pomocy. Dwie osoby wskazały, że w momencie 
gdy organizacja skończy projekt i nie ma środków, to ma mniej czasu na udzielanie porad. Jed-
nak pozostali uczestnicy się z tym nie zgodzili.  

Centrum Inicjatyw Obywatelskich powinno wprowadzić do swojej oferty usługę księgowości dla 
organizacji, które tego potrzebują. Obecnie zawsze można zwrócić się do specjalisty finansowe-
go w CIO o poradę, jednak rozmówcom brakuje pełnego zakresu usług księgowych, szczególnie 
dotyczy to małych organizacji. Pomoc takim organizacjom oraz grupom nieformalnym powinna 
być poszerzona o małe granty.  
 
4.2.  Samorząd lokalny i terytorialny 

Działalność badanej organizacji infrastrukturalnej jest oceniana wysoko przez koordynatora ds. 
organizacji pozarządowych. Działania Centrum Inicjatyw Obywatelskich są oczekiwane i cenne. 
Centrum postrzegane jest jako organizacja aktywna, mająca duży wpływ na rozwój III sektora, 
jak również społeczeństwa obywatelskiego w Słupsku. Stymuluje rozwój lokalnych organizacji, 
czuje się upoważniona, aby zabierać głos w imieniu innych podmiotów III sektora. Efektywność 
prowadzonych działań przez CIO jest duża. Spełnia potrzeby organizacji pozarządowych w sze-
rokim zakresie, zwłaszcza tę jedną z najważniejszych – przygotowuje organizacje do pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych i pomaga im w tym. Rozmówca podkreśla potrzebę podnoszenia 
swoich kwalifikacji przez członków badanej organizacji oraz ich wysoką wiedzę merytoryczną. 
CIO jest niezależną organizacją, która nie stara się działać politycznie, tylko zgodnie z założe-
niami statutowymi, co jest dla rozmówcy dużym plusem.  

Zdaniem rozmówcy CIO jest dobrze znane mieszkańcom Słupska oraz innym organizacjom po-
zarządowym. Działa na zewnątrz, posiada swoje media i jest widoczne w środowisku lokalnym. 

Współpraca miasta z Centrum Inicjatyw Obywatelskich idzie w dobrym kierunku. Czasem są 
tarcia, rozbieżność zdań, ale, zdaniem rozmówcy, organizacja jest otwarta na dialog. Wiele 
kwestii jest ustalanych wspólnie. CIO często wychodzi z własnymi inicjatywami i wnioskami, 
które są podejmowane przez urząd. Jeśli ze strony urzędu są jakieś propozycje, CIO zawsze 
otwarte jest na dyskusję. 
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Przedstawiciel miasta uważa, że czasem CIO bywa zbyt skoncentrowane na własnych racjach  
i niekoniecznie słucha drugiej strony, podejmując działania lub zajmując konkretne stanowisko. 
Rozmówca widzi również potrzebę standaryzacji usług przez badaną organizację infrastruktural-
ną, konieczność jasnego określenia zasad działania, choć wydaje się, że może kryć się za tym 
chęć wtłoczenia działań organizacji w szczegółowe procedury, pozbawiająca ją tym samym ela-
styczności właściwej organizacjom pozarządowym.  

Również osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi w urzędzie mar-
szałkowskim bardzo wysoko ocenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Obserwuje jego działal-
ność od momentu powstania i uważa je za profesjonalną organizację infrastrukturalną, która 
zabezpiecza w sposób kompleksowy potrzeby organizacji pozarządowych w tej części woje-
wództwa. Potwierdziły to m.in. ostatnie kontrole organizacji pozarządowych w Słupsku i okoli-
cach, korzystających ze środków urzędu marszałkowskiego; każda z nich mówiła o dużym 
wsparciu merytorycznym CIO. Zdaniem rozmówcy badana organizacja infrastrukturalna jest 
bardzo aktywna w regionie, znacznie bardziej niż analogiczna do niej Fundacja Regionalne Cen-
trum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Nie dostrzeżono żad-
nych braków czy błędów w prowadzonej działalności ani nie sugerowano żadnych zmian. CIO 
nie zwracało się do urzędu marszałkowskiego z prośbą o wsparcie, dlatego też rozmówca nie 
wie, czy takie jest CIO lub innym organizacjom infrastrukturalnym potrzebne, ponieważ tego  
nie śledzi. 
 
 
5.  Wnioski i rekomendacje 
 
Badane Centrum Inicjatyw Obywatelskich jest profesjonalnie działającą organizacją infrastruktu-
ralną. Skuteczność działania Centrum wynika z konkretnych elementów, które powinny być 
brane pod uwagę w procesie profesjonalizacji organizacji infrastrukturalnych: 

1. Zespół – jest to kluczowy czynnik pozwalający organizacji działać skutecznie. Są to oso-
by zaangażowane, o wysokich kwalifikacjach, z poczuciem misji. Organizacja przywiązu-
je dużą wagę do budowania kompetentnego i zgranego zespołu. Członkowie regularnie 
podnoszą kwalifikacje i umiejętności. Każdy z nich przeszedł obligatoryjnie trening  
interpersonalny, gdyż z racji pełnionych obowiązków w pracy wszyscy mają kontakt  
z ludźmi. 

2. Komponent badawczy – organizacja dokładnie bada potencjał organizacji pozarządo-
wych, dzięki czemu realizowane działania mogą być precyzyjnie dopasowane do potrzeb 
III sektora. Podmiot prowadzi pogłębioną ewaluację nie tylko realizowanych projektów, 
lecz także działalności całej organizacji oraz swojego wizerunku, z wykorzystaniem  
różnorodnych metod badawczych. Prowadzi badania opinii publicznej, powalające wy-
chodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców Słupska oraz zdobywać argumenty w dys-
kusji np. z urzędem miasta. 

3. Działanie strategiczne – organizacja stopniowo dochodziła do obecnego etapu rozwoju 
III sektora w Słupsku. Na początku swojej działalności skupiła się na uaktywnieniu  
organizacji pozarządowych i przygotowaniu ich do zdobywania środków zewnętrznych, 
poprzez stopniową profesjonalizację, aż do momentu osiągnięcia przez nie statusu 
podmiotów ekonomii społecznej. Narzędzia wykorzystywane w realizowanych projek-
tach i prowadzonych przez siebie działaniach sprawdza na znanym sobie terenie, jakim 
jest miasto Słupsk, aby później móc je implementować w innych powiatach. 

4. Standardy – organizacja działa w ramach standardów sieci SPLOT. 

5. Współpraca z samorządem – organizacja bardzo zabiega o współpracę z samorządem, 
zmierzającą do wypracowania jak najkorzystniejszych ram dla funkcjonowania III sekto-
ra w województwie pomorskim. 
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6. Inicjatywa – CIO intensywnie zabiega o kontakt z lokalnymi organizacjami. Samo wy-
chodzi z propozycjami wsparcia, próbuje aktywizować ich działania, starając się również 
wskazywać im nieuświadomione potrzeby. Jest także bardzo elastyczne w swojej ofer-
cie, jeśli chodzi o formy, godziny świadczonych usług, możliwości dojazdu. Prezentuje 
indywidualne podejście do każdej organizacji.  

7. Społeczeństwo obywatelskie – organizacja prowadzi intensywne działania skierowane 
do mieszkańców miasta. Jest to I etap w budowie III sektora, pozwalający na wyłonie-
nie lokalnych liderów i grup nieformalnych, z którymi organizacja może później współ-
pracować.  

 
Rekomendacje: 

Optymalnym rozwiązaniem w rozwoju i profesjonalizacji wsparcia dla organizacji pozarządo- 
wych wydaje się tworzenie organizacji infrastrukturalnych w każdym powiecie. Na poziomie 
województwa – w zależności od potrzeb – powinno istnieć kilka dużych organizacji infrastruk- 
turalnych, świadczących usługi podstawowe i specjalistyczne oraz prowadzących inkubatory. 
Organizacje te skupiałyby w sieci – na poziomie powiatów – podmioty III sektora, świadczące 
podstawowe usługi infrastrukturalne: informowanie o konkursach, o prawach i obowiązkach 
organizacji, pomoc w napisaniu i rozliczeniu projektu, organizowanie raz w miesiącu spotkania 
dla organizacji. Ważne, by były to organizacje lokalne, znające potrzeby i potencjał danego 
obszaru, dzięki czemu główne organizacje mogłyby dokładnie dopasować swoje usługi specjali-
styczne realizowane w danym powiecie. Organizacje lokalne powinny być wspierane przez 
główne organizacje finansowo oraz merytorycznie. Do współpracy powinny być włączane staro-
stwa powiatowe, w których zawsze jest osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi.  

Warto ponadto stworzyć możliwości występowania w projektach o środki pozwalające na rozwi-
janie działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności statutowej organizacji infrastruktural-
nej. Pozwoli to wzmocnić i uniezależnić finansowo dany podmiot.  
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1. Wprowadzenie 
 
Przedmiotem badania jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. Bada-
nie zostało zrealizowane w dniach 1–2 marca 2010 roku. Materiał badawczy zebrano za pomocą 
wywiadu: 

–  pogłębionego z kierownikiem biura – Panem Pawłem Szczerskim;  

–  grupowego (diada) z pracownikami biura – Panią Iloną Krupecką – inspektorem ds. or-
ganizacji sportowych, kultury fizycznej i turystyki oraz Panią Sylwią Pączką – głównym 
specjalistą ds. organizacji pomocy społecznej;  

–  grupowego (diada) z pracownikami biura – Panią Anną Stępień – głównym specjalistą 
ds. nadzoru oraz Panią Katarzyną Bukowską – głównym specjalistą ds. nadzoru; 

–  pogłębionego z przedstawicielem Federacji Zielonych Gaja – Panem Jakubem Szuminem 
– prezesem zarządu; 

–  badania fokusowego z przedstawicielami 9 organizacji korzystających ze wsparcia ba-
danej organizacji infrastrukturalnej. Zaproszone organizacje reprezentowały różne: typ, 
skalę oraz obszar działalności III sektora w Szczecinie. Część badanych instytucji to ma-
łe podmioty, natomiast pozostałe zatrudniają pracowników, niektóre również prowadzą 
działalność gospodarczą. 

Były to następujące organizacje pozarządowe:  

• Fundacja Pogotowie Teatralne  

• Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci  

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczecinie  

• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „WIĘŹ”  

• Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej  

• Klub Sportowy Inwalidów „START” 

• Miejski Klub Pływacki, Uczniowski Klub Sportowy „Błękitna”  

• Fundacja Kultury i Sportu „PRAWOBRZEŻE”  

Dodatkowo przeanalizowano stronę internetową oraz następujące dokumenty: Program Współ-
pracy Gminy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010, Program Współpracy Gminy Miasta 
Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2009, zarządzenie w sprawie zasad zlecania zadań publicznych 
Gminy Miasta Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz wzory ankiet weryfikacyjnych  
z lat 2010, 2009 i 2008. 

Analizowany podmiot chętnie przystąpił do badania. Również ze strony organizacji korzystają-
cych ze wsparcia była pełna gotowość do współpracy. Podczas realizacji badania nie natrafiono 
na żadne znaczące trudności. 
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2. Opis badanego przypadku  
 

Dane podmiotu 

Pełna nazwa Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta 
Szczecin 

Forma prawna Jednostka samorządu terytorialnego 

Data powstania  
podmiotu  

Biuro zostało utworzone w 1997 roku 

Adresy, telefony,  
WWW 

pl. Armii Krajowej 1,  

70-456 Szczecin 

www.szczecin.pl/bop  

telefon 91 424 51 05, 91 424 51 00 

faks 91 424 50 99 

Osoba  
odpowiedzialna/prezes 

Paweł Szczyrski – kierownik  

Terytorialny zakres  
działania podmiotu  
– region, kraj 

Miasto Szczecin 

 

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych zostało utworzone w lipcu 1997 roku. Władze miasta uzna-
ły, że potrzebna jest jednostka, która uporządkuje relacje miasta z organizacjami pozarządo-
wymi.  

Biuro jest prowadzone od samego początku przez Pana Pawła Szczyrskiego. W chwili powstania 
Biuro zatrudniało 2 osoby (etat dla kierownika oraz pół etatu dla osoby w sekretariacie).  
W chwili obecnej zatrudnia 10 pracowników na pełne etaty. Zwiększanie liczebności zespołu 
było efektem przejmowania przez Biuro nowych zadań. Zdaniem kierownika obecna liczba  
pracowników jest niewystarczająca. Biuro nie radzi sobie ze wszystkimi działaniami administra-
cyjnymi. W ostatnim czasie zostały Biuru przekazane nadzór nad fundacjami oraz kwestie 
współpracy z mniejszościami. Zdaniem rozmówców Biuro potrzebuje minimum dwóch dodatko-
wych etatów, jednak nie jest wiadomo, czy w najbliższym czasie będzie możliwe powiększenie 
zespołu. Większość zatrudnionych osób pracuje w Biurze od początku, rotacja jest niewielka.  

Osoby zatrudnione w Biurze pierwotnie były przygotowywane do pracy w samorządzie. Pracow-
nicy Biura nabywają umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań ukierunkowanych na 
organizacje pozarządowe, podczas szkoleń (m.in. z aspektów prawnych, pozyskiwania fundu-
szy) oraz w drodze samokształcenia. Wciąż jednak można zdiagnozować obszary wymagające 
dalszego rozwoju. Dodatkowo kierownik Biura stara się uwrażliwiać pracowników w kwestiach 
społecznych. Jego zdaniem Biuro jest nie tylko zwykłą jednostką administracyjną, lecz także 
rzecznikiem organizacji pozarządowych w urzędzie, zaś zatrudnieni w nim pracownicy współ-
uczestniczą w dokonywaniu zmian w życiu miasta. 

Siedziba Biura znajduje się w urzędzie miasta, jednak jego lokalizacja nie jest dobra. Biuro pełni 
funkcje usługowe, a znajduje się na III piętrze bardzo dużego budynku, w odległej jego części, do 
której bardzo trudno trafić. Brak jest łatwego dostępu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia 
są rozproszone, co powoduje, że pracownik kierujący interesanta do innej osoby często musi za-
prowadzić ją osobiście. Wyposażenie w sprzęt biurowy jest wystarczające. Biuro ds. organizacji 
pozarządowych ma stabilną sytuację finansową, ponieważ jest częścią urzędu miasta.  



 

 244 

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja 
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

3.  Działania o charakterze infrastrukturalnym 
 
3.1.  Rodzaje prowadzonych działań 

Pierwszym etapem działalności Biura ds. Organizacji Pozarządowych było uporządkowanie pro-
cedur przyznawania dotacji na zadania publiczne. Wcześniej środki przyznawane były przez 
każdy wydział osobno, przy użyciu różnych procedur, bez koordynacji wszystkich działań. Obo-
wiązki związane z obsługą podmiotów III sektora były rozproszone po całym urzędzie miasta. 
Biuro doprowadziło do uporządkowania tych kwestii. Zwieńczeniem prac było stworzenie  
w listopadzie 1999 roku lokalnego prawa nazwanego Szczecińską Kartą Współpracy Miasta  
z Organizacjami Pozarządowymi. W ramach tego dokumentu wypracowano jasne procedury 
przyznawania dotacji oraz wskazano podmiot koordynujący w postaci Biura. Zostały wypraco-
wane trzy ścieżki przyznawania dotacji:  

–  małe dotacje możliwe do uzyskania bez procedury konkursowej. Po złożeniu wniosku 
przez organizację po 21 dniach mogła ona otrzymać dotację w wysokości do 1500–3000 
€ (w zależności od okresu) na projekty do 3 miesięcy; 

–  granty – co roku urząd miasta określał priorytety, w ramach których w drodze konkursu 
organizacje składały wnioski na projekty maksymalnie roczne; 

–  kontrakty – organizacje mogły składać wnioski w trybie pozakonkursowym na projek- 
ty wieloletnie, realizujące zadania priorytetowe z punktu widzenia miasta. W latach 
2000–2003 około 30 podmiotów skorzystało z tej formy wsparcia. 

Szczecin był pierwszym miastem w Polsce, gdzie zastosowano takie rozwiązanie, co zostało 
docenione przez dwie niezależne instytucje. Rada Miasta Szczecin została nagrodzona „Samo-
rządową lilią” przez Tygodnik Samorządowy „Wspólnota”. Natomiast Stowarzyszenie na rzecz 
Forum Inicjatyw Pozarządowych uznało ten dokument za wzorcowy, ze względu na jego trans-
parentność oraz przejrzyste określenie równych zasad dla organizacji pozarządowych. W efekcie 
Szczecińska Karta Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi została rozesłana do 
wszystkich gmin w Polsce: http://www.um.szczecin.pl/prawo/rada/1999/ur458_99.html.  

Wypracowany model, oparty na trzech ścieżkach finansowania, musiał zostać zaniechany po 
wejściu w życie, z dniem 1 stycznia 2004 roku, ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, ustanawiającej jedną, bardzo sztywną i konkretną ścieżkę finansowania, która 
– zdaniem kierownika Biura – nie przystaje do współdziałania samorządu i organizacji pozarzą-
dowych. Obecnie przyjęte zmiany ustawowe wracają do mechanizmów podobnych do tych 
wprowadzonych 10 lat temu w Szczecinie, co pokazuje wartość tamtych rozwiązań.  

Pod koniec 1997 roku zainicjowano pierwsze Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych, mi-
mo faktu, że ustawa nie obligowała do tego typu działań. Od tego czasu Spotkanie organizowa-
ne jest prawie co roku, dzięki czemu podmioty III sektora mają możliwość poznania zmian  
zachodzących w prawie oraz wybierają swoją reprezentację, która stanowi ciało inicjujące  
i doradcze. Obecnie funkcjonuje ono pod nazwą Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicz-
nego.  

Ważnymi inicjatywami Biura, wskazanymi przez Prezesa Federacji Zielonych Gaja, były uporząd-
kowanie kwestii lokalowych oraz przeprowadzenie weryfikacji organizacji pozarządowych  
w Szczecinie. W pierwszym przypadku zostały wypracowane zasady przekazywania lokali pod-
miotom III sektora, jak również kontroli ich wykorzystania. Co roku, do 15. dnia lutego, dany 
podmiot ma obowiązek przedstawić raport z działalności w przyznanym lokalu oraz raport me- 
rytoryczny z działalności organizacji. Brak raportu jest podstawą do wypowiedzenia umowy. 
Zasady te wyeliminowały zamiany lokali biurowych w mieszkalne oraz pozwoliły zwiększyć pulę 
pomieszczeń biurowych dla organizacji. Zaplecze lokalowe dla podmiotów III sektora jest wciąż 
niewystarczające, jednakże można zaobserwować znaczną poprawę w tej kwestii.  

Drugim istotnym problemem było zweryfikowanie liczby organizacji działających w Szczecinie, 
ustalenie, jakie mają zarządy, kontrolowanie zmian wprowadzanych w KRS oraz wykreślanie 
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tych organizacji, które łamią prawo. Obecnie Biuro sprawuje faktyczny, a nie iluzoryczny, nadzór 
nad III sektorem w Szczecinie. Dodatkowo powstała baza danych szczecińskich organizacji, 
która jest regularnie aktualizowana. 

Biuro przygotowywało również co kwartał w latach 1998–2008 Biuletyn „Partnerzy”, który na 
wniosek organizacji przestał być wydawany, również z powodu oszczędności. Uznały one, że 
przesyłany od 2008 roku newsletter w pełni im wystarcza. Od 23 kwietnia 2002 do 2005 roku  
w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej” publikowane były codziennie ważne informacje dla 
organizacji pozarządowych oraz mówiące o ich działaniach. W gazecie istniała specjalna rubryka 
pt. „Organizacje pozarządowe”. Materiały do tej rubryki redagowane były codziennie w Biurze 
ds. Organizacji Pozarządowych i wysyłane drogą elektroniczną do „Gazety Wyborczej”.  

Badany podmiot pełni funkcje administracyjne, finansowe i wspierające wobec organizacji poza-
rządowych. Obecnie prowadzone są następujące działania: 

• Działania administracyjne, dotyczące prawnego funkcjonowania organizacji pozarzą- 
dowych: ewidencja oraz nadzór nad stowarzyszeniami działającymi na mocy ustawy  
o stowarzyszeniach, stowarzyszeniami działającymi na mocy ustawy o kulturze fizycznej 
oraz nadzór nad fundacjami. 

• Wsparcie finansowe: koordynacja wszystkich procedur dotacyjnych, udzielanych organi-
zacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Funkcjonowanie mechanizmu 
wsparcia wkładu własnego do pozyskanych przez organizacje zewnętrznych środków. 

• Działania konsultacyjne: w sprawie pozyskania środków z budżetu publicznego, współ-
pracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz pomocy w sprawach 
formalnych – wypełnienia dokumentów, informacji dotyczącej rejestracji, zmian w KRS, 
w statucie czy w rozwiązaniu organizacji. Biuro dofinansowuje organizacje pozarządo-
we, które świadczą bezpłatne porady prawne m.in. III sektora. 

• Działania promocyjne III sektora: Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych 
„Pod Platanami”, kampania „Stwarzaj Szczecin, daj z siebie 1%”, prowadzenie bazy da-
nych organizacji pozarządowych w Szczecinie (w formie elektronicznej oraz książkowej 
– ostatnia publikacja została wydana w 2004 roku), organizowanie wyjazdów prezentu-
jących organizacje szczecińskie, np. na V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządo-
wych w Warszawie, wydawanie informatora o organizacjach pozarządowych. 

• Działania informacyjne: newsletter wysyłany w każdy piątek do wszystkich organizacji 
ze Szczecina, których e-maile Biuro posiada, oraz do osób zarejestrowanych. Newsletter 
obejmuje istotne dla III sektora informacje o działalności Biura, konkursach, konferen-
cjach, spotkaniach, seminariach, działaniach organizacji pozarządowych itp. 

• Szkolenia – bezpłatna oferta szkoleniowa. 

• Pomorska Konferencja Regionalna: coroczna polsko-niemiecka konferencja organizowa-
na we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta i Towarzystwem Niemiecko-Polskim 
Pomorza Przedniego.  

• Wsparcie lokalowe dla 173 organizacji pozarządowych. 

• Udzielanie patronatu dla imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Organizacje korzystają głównie z możliwości pozyskania dotacji na realizację zadań publicznych.  
 
3.2.  Odbiorcy oraz skala działań 

W Szczecinie zarejestrowane są 2022 organizacje pozarządowe (stan na 2 marca 2010 roku),  
z czego – wg szacunków Biura – około 800 z nich jest aktywnych, a 400 współpracuje z Biurem 
ds. Organizacji Pozarządowych, uczestnicząc w konkursach dotacyjnych. Z tej liczby 96 organi-
zacji ma status OPP. Dodatkowo 60 organizacji z takim statusem ma swoje oddziały na terenie 
Szczecina. Ponad 80% wszystkich zarejestrowanych organizacji to stowarzyszenia. 
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Najwięcej organizacji działa w obszarze sportu i kultury fizycznej. Drugim polem działalności 
jest kultura i sztuka, następnie edukacja i wychowanie oraz pomoc społeczna. Organizacje są 
bardzo zróżnicowane pod względem długości funkcjonowania w sferze publicznej, jednakże 
rozmówcy nie byli w stanie zarysować rozkładu procentowego. Ze wsparcia korzystają głów-
nie małe i średnie organizacje. Biuro nie ma oferty mogącej zainteresować duże organizacje 
pozarządowe. 

Badany podmiot kieruje swoje usługi do organizacji pozarządowych ze Szczecina. Formalnie nie 
może rozszerzać oferty poza ten obszar, ponieważ jest finansowany z podatków mieszkańców 
miasta. Mimo to, jeśli jakaś organizacja spoza Szczecina np. wyrazi chęć udziału w szkoleniu, na 
którym są jeszcze wolne miejsca, to zazwyczaj może w nich uczestniczyć.  

Biuro nie chce zamykać się na organizacje spoza miasta. Przykładem tego są Szczecińskie Spo-
tkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”. 

Skala działań zrealizowanych przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych w 2009 roku obejmuje:  

• Przeprowadzenie około 70 procedur dotacyjnych dla 350–400 podmiotów na planowaną 
kwotę 15 mln zł. W 2008 roku przekazano 371 dotacji, na łączną kwotę ponad 12,4 mln zł. 

• Zabezpieczenie środków na wkład własny dla organizacji, które pozyskały środki z in-
nych źródeł niż urzędu miasta w wysokości 500 tys. zł. 

• Przeprowadzenie 9 bezpłatnych szkoleń: 

1. „Rola public relations w budowaniu wizerunku organizacji pozarządowych” –  
17 osób 

2. „Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów” – 20 osób 

3. „Zobowiązania budżetowe w organizacjach pozarządowych” – 24 osoby 

4. „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – 16 osób 

5. „Rejestracja organizacji pozarządowych” – 8 osób 

6. „Rozliczanie finansowe w organizacjach pozarządowych” – 24 osoby 

7. „Tworzenie i publikowanie stron internetowych” – 11 osób 

8. „Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych w mediach” – 14 osób 

9. „Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych na działalność organizacji poza-
rządowych” – 16 osób 

• Przeprowadzenie kampanii 1% „Stwarzaj Szczecin, daj z siebie 1%”. 

• Zorganizowanie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych „Pod Platanami”. 

• Wysyłanie newslettera do blisko 400 odbiorców – organizacji pozarządowych, aktyw-
nych obywateli, dziennikarzy, innych osób zainteresowanych.  

• V wydanie „Informatora o organizacjach pozarządowych prowadzących działalność po-
żytku publicznego” w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

• Współorganizowanie Pomorskiej Konferencji Regionalnej. 

• Wspieranie wolontariatu przez przekazanie dwóch dotacji w wysokości 60 tys. zł dla 
Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Polites. 

• Umożliwienie uzyskania bezpłatnych porad prawnych, dzięki dofinansowaniu w kwocie 
60 tys. tego typu działalności świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej  
i Stowarzyszenie IUS ET RATIO. 

• Bieżące konsultacje dla organizacji pozarządowych (brak ewidencji). 
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3.3.  Przykładowe projekty, działania 

Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” są imprezą plenerową, skie-
rowaną do całego III sektora, finansowaną w całości przez urząd miasta i sponsorów. Spotka-
nia, organizowane od 2002 roku, odbywają się pod koniec maja. W dużym parku organizacje 
pozarządowe mogą przygotować swoje stoiska i zaprezentować prowadzoną przez siebie dzia-
łalność.  

Celem spotkań jest: 

• Upowszechnianie wśród mieszkańców Szczecina wiedzy na temat III sektora, jego róż-
norodności, obszarów, którymi się zajmuje, oraz wskazanie, jak wartościowe są to dzia-
łania.  

• Zachęcenie szczecinian do zaangażowania się w działalność pozarządową i wolontariat. 

• Stworzenie organizacjom pozarządowym płaszczyzny do poznania się oraz wymiany do-
świadczeń. Dzięki Spotkaniom organizacje mają szansę nawiązać w przyszłości współ-
pracę. 

W roku 2009 w imprezie wzięły udział 124 organizacje pozarządowe (w rekordowym roku  
– 160). Od samego początku Spotkania cieszyły się wielkim zainteresowaniem, zawsze uczestni-
czyło w nich ponad 100 podmiotów. Impreza otwarta jest nie tylko na III sektor ze Szczecina  
– brały w niej udział również organizacje z całego województwa zachodniopomorskiego,  
z Niemiec, jak również podmioty ogólnopolskie, np. Greenpeace czy Amnesty International.  
W 2009 roku Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” rozszerzyły 
formułę o Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. Każdego dnia TIP kilkanaście organizacji organi-
zowało warsztaty, konsultacje, wystawy, pokazy, dni otwarte i inne działania dotyczące obszaru 
prowadzonej przez siebie działalności.  

Dodatkowo przy współpracy z Polskim Radiem Szczecin każda z wystawiających się organizacji 
przez 3 tygodnie miała możliwość nagrania profesjonalnej 5-minutowej audycji, która była emi-
towana w porannym paśmie antenowym: (…) organizacje bardzo dobrze się do tego przygoto-
wały (…) były wdzięczne, bo był oddźwięk. Ponadto impreza promowana była przez mobilną 
reklamę (w postaci przyczepy reklamowej ciągniętej przez samochód) oraz stronę internetową 
www.platany.org.  

Drugim działaniem, skierowanym do organizacji pozarządowych pożytku publicznego w Szczeci-
nie, jest kampania „Stwarzaj Szczecin, daj z siebie 1%”, realizowana nieprzerwanie od 2004 
roku. Ma ona na celu pozyskanie jak największej ilości pieniędzy z 1% na rzecz szczecińskich 
organizacji. Dodatkowo służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w mieście. Urząd mia-
sta z własnych środków drukuje ulotki, plakaty, wykupuje reklamę w prasie z pełną listą organi-
zacji (w 2004 roku było to 5 podmiotów, obecnie blisko 150) i apelem Prezydenta Szczecina.  
W ramach kampanii organizowana jest również impreza w Centrum Handlowo-Rozrywkowym 
Galaxy, w trakcie której organizacje pożytku publicznego dokonują autoprezentacji i przekonują 
szczecinian do przekazania im 1%. 

Przedstawione kampanie można uznać za modelowe działania promocyjne wobec III sektora. 
 
3.4.  Sposoby dotarcia z ofertą do organizacji pozarządowych  

oraz promocja działań 

Badana instytucja prowadzi bazę danych wszystkich zarejestrowanych w Szczecinie organizacji. 
Wysyłane są do nich ankiety weryfikacyjne, które jednocześnie informują o pełnionej przez Biu-
ro funkcji promocyjnej III sektora. Jeżeli organizacja poda swój adres elektroniczny, otrzyma 
cotygodniowy newsletter z istotnymi dla III sektora informacjami. Zdaniem rozmówców organi-
zacje dostrzegają, jakim newsletter jest ważnym kanałem komunikacyjnym, przesyłając infor-
macje o realizowanych przez siebie projektach, imprezach itp. Wydawany jest dodatkowo  
informator o organizacjach pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. 
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Organizacje, które biorą udział w konkursach dotacyjnych, są informowane o możliwości pomo-
cy ze strony Biura w kwestiach formalnych. 

Ważnym elementem promującym działalność Biura ds. Organizacji Pozarządowych jest impreza 
Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” oraz kampania „Stwarzaj 
Szczecin, daj z siebie 1%”.  

Biuro stara się współpracować z różnymi mediami, jednak jedynie kooperacja z Polskim Radiem 
Szczecin układa się bardzo dobrze. Zdaniem kierownika Biura media publiczne i prywatne nie 
rozumieją swojej funkcji społecznej, co przejawia się w tym, że nie są w stanie zaproponować 
preferencyjnych stawek, np. na emisję materiałów promujących przekazywanie 1% dla szcze-
cińskich organizacji. Traktują takie działania jak reklamę lub komercyjną promocję, nie dostrze-
gając, że mógłby to być ich wkład w rozwój miasta.  

Zdaniem prezesa Federacji Zielonych Gaja Biuro prowadzi bardzo dobrą politykę. Służy ono do 
pomocy i podejmuje działania, jedynie kiedy organizacje zwrócą się o nią, a nie samodzielnie 
wychodzi z ofertą do organizacji pozarządowych. Pozwala to na zachowanie bezstronności przez 
badany podmiot i jest demokratyczne. 
 
3.5.  Badanie potrzeb organizacji pozarządowych  

oraz ewaluacja swoich działań 

Analizowany podmiot w niewielkim stopniu bada potrzeby organizacji pozarządowych. Stara się 
intuicyjnie wyczuwać potrzeby, bazując na własnych obserwacjach III sektora. Biuro nie wyko-
rzystuje w tym celu profesjonalnych narzędzi badawczych ze względu na brak środków. Jedyną 
formą zbierania informacji na temat III sektora jest ankieta weryfikująca, wysyłana do wszyst-
kich organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Szczecinie. Zawiera pytania o podstawowe 
dane teleadresowe organizacji, osoby zarządzające i kontaktowe, obszar działania, zrealizowane 
projekty (w tym międzynarodowe), status OPP. W 2009 roku ankietę rozszerzono o dodatkowe 
pytania. Biuro zamierzało dowiedzieć się, czy organizacje dostrzegają potrzebę wprowadzenia 
inkubatora organizacji pozarządowych, jaką powinien mieć on formę oraz jakie usługi powinien 
świadczyć organizacjom. Pytano również, czy istnieje problem poręczeń kredytowych i pożyczek 
dla III sektora oraz czy jest potrzeba stworzenia mechanizmu świadczącego którąś z tych form 
wsparcia. Pytania te wynikały z planów utworzenia przez Biuro inkubatora organizacji pozarzą-
dowych oraz prośby Federacji Zielonych Gaja o stworzenie funduszu poręczeniowego lub po-
życzkowego dla dużych organizacji ubiegających się o znaczne środki.  

Zwrot ankiet weryfikujących nie jest duży. W 2009 roku odpowiedziało jedynie 278 organizacji. 
Z tej liczby 168 podmiotów uznało, że powinna powstać instytucja poręczeniowa, przy 45  
odpowiedziach negatywnych. 173 organizacje były za utworzeniem instytucji kredytowej,  
a 39 przeciw. 205 podmiotów uznało, że powinien powstać inkubator dla organizacji pozarzą-
dowych, przy 35 przeczących. Najczęściej wskazywanymi usługami, z których organizacje chcia-
łyby korzystać, były: następująco sala konferencyjna, szkolenia, pomieszczenia biurowe, ksero, 
komputer, Internet, telefon, faks. 

Biuro nie śledzi również ewaluacji prowadzonych przez siebie działań. Kierownik tłumaczy to 
brakiem czasu na ocenę efektów własnej pracy. Postęp w stosunku do roku poprzedniego dia-
gnozowany jest np. poprzez porównanie liczby przyznanych dotacji czy ilości przeprowadzonych 
szkoleń. Jednak nie analizuje się jakości świadczonych usług oraz tego, czy spełniają one rze-
czywiste potrzeby beneficjentów. Po zakończeniu realizowanego szkolenia nie są rozdawane 
nawet ankiety ewaluacyjne, chyba że szkolenie prowadzi firma zewnętrzna.  

Brak analizy realizowanych działań i skupienie się jedynie na bieżącej działalności potwierdziły 
wypowiedzi pracowników. Na zakończenie przeprowadzonego wywiadu grupowego jedna  
z rozmówczyń stwierdziła:  

Nigdy tak nie usiadłyśmy i nigdy tak z tej perspektywy o biurze nie rozmawialiśmy. Wydaje mi się, 
że jest to jakieś podsumowanie i zamknięcie tematów… zawsze są problemy bieżące, nigdy nie 
usiedliśmy, nie przeprowadziliśmy takiej… analizy!!! czy jest potrzebna… bardzo… nie, no fajnie! 
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3.6.  Plany na przyszłość  

Badana instytucja będzie starała się stworzyć inkubator dla organizacji pozarządowych. Kierow-
nik Biura zabiega o utworzenie takiego podmiotu już od kilku lat, jednak do chwili obecnej bez-
skutecznie. Liczy on jednak, że wraz z pojawieniem się w znowelizowanej ustawie o działalności 
pożytku publicznego i wolontariatu zapisu, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą prowa-
dzić instytucje wspierające, m.in. inkubatory, uda się taki podmiot w Szczecinie utworzyć:  

(…) to jest kolejny atut, aby zabiegać u rządzących o takiego typu lokalizację, aby w końcu tego 
typu inkubator powstał w Szczecinie. 

Kierownik Biura planuje stworzenie stanowiska pracy, które zajmowałoby się pomocą w zdoby-
waniu środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych, np. poszukiwaniem źródeł finan-
sowania, pomocą w przygotowaniu wniosku oraz jego rozliczeniu. Jednak jest to uzależnione od 
przyznania Biuru dodatkowego etatu na tego typu działanie.  

W 2009 roku Federacja Zielonych Gaja, przy wsparciu innych dużych organizacji, wystosowała 
list do Prezydenta Miasta z prośbą o wypracowanie mechanizmu pożyczek lub poręczeń kredy-
towych dla organizacji pozarządowych, ubiegających się o środki m.in. z funduszy europejskich. 
Zdaniem Prezesa Federacji dostęp do tego typu środków potrzebny jest również małym organi-
zacjom działającym w pasie przygranicznym, które mogą korzystać z Programu Interreg małych 
projektów (5–20 tys. €). Środki te są refinansowane, a małe organizacje często nie są w stanie 
uzyskać pożyczki. W konsekwencji większość projektów jest realizowana przez organizacje nie-
mieckie. Mimo dużej woli ze strony kierownika Biura nie udało się utworzyć tego typu instru-
mentów finansowych, przede wszystkim przez brak umocowań prawnych. Obecnie, po noweli-
zacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która umożliwia jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń organizacjom pozarzą-
dowym, rozmówca liczy, że władze miasta podejmą decyzję o utworzeniu tego typu mechani-
zmu, mimo związanych z nim problemów (m.in. w jaki sposób badać wiarygodność danej orga-
nizacji oraz jak zabezpieczać udzieloną pożyczkę). Należy podkreślić, że zapotrzebowanie 
organizacji pozarządowych na system poręczeniowy i pożyczkowy jest wysokie, co potwierdziły 
ankiety weryfikacyjne z 2009 roku. 

Kierownik Biura zamierza w najbliższym czasie wrócić do realizowanego na przełomie XX/XXI 
wieku programu partnerstwa lokalnego, polegającego na wspieraniu wspólnot lokalnych, które 
w tamtym czasie stało w sprzeczności z ustawą o zamówieniach publicznych oraz ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z nowelizacją tej ostatniej, Biu-
ro, zgodnie z prawem, będzie mogło animować oraz wspierać inicjatywy lokalne.  

Kierownik Biura chciałby również zwiększyć nacisk na promocję działań organizacji pozarządo-
wych oraz zachęcenie do wspierania III sektora przez pozostałe sektory, a przede wszystkim 
podmioty biznesowe w ramach propagowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu. 
  
3.7.  Rozwój organizacji infrastrukturalnych/wyzwania 

Rozmówcy nie dostrzegają żadnej organizacji pozarządowej w Szczecinie, która pełniłaby funkcję 
bezpośredniego wsparcia infrastrukturalnego dla III sektora. Są organizacje, które częściowo wy-
pełniają to zadanie, m.in. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych czy oddział tere-
nowy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, z którymi Biuro współpracuje w ramach wymiany 
doświadczeń czy organizacji szkoleń. Do tej grupy można również zaliczyć Centrum Wolontariatu 
przy Stowarzyszeniu Polites, rozwijające wolontariat w mieście, finansowo wspierane przez mia-
sto. Mimo istnienia tych podmiotów, rozmówcy dostrzegają potrzebę utworzenia w Szczecinie 
organizacji stricte infrastrukturalnej. Taka instytucja mogłaby być najbliższym partnerem dla Biura 
w realizacji działań na rzecz organizacji pozarządowych. Biuro, oprócz swoich obligatoryjnych 
funkcji administracyjnych i finansowych, od początku działalności pełni również funkcję wspierają-
cą, która powinna być realizowana przez przedstawiciela III sektora, a nie jednostkę samorządo-
wą. Zdaniem rozmówców brakuje organizacji, która pełniłaby również funkcję rzeczniczą wobec 
III sektora, wprowadzającą zmiany, takie jak inkubator dla organizacji pozarządowych.  
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Według pracowników Biura organizacje pozarządowe powinny bardziej zabiegać o utworzenie 
tego typu podmiotu i lobbować u władz miejskich na jego rzecz. W obecnej sytuacji pracowni-
kom wydaje się, że przede wszystkim urzędowi zależy na tym, by powstał inkubator, a nie lo-
kalnym organizacjom pozarządowym. Organizacja infrastrukturalna również jest potrzebna ze 
względu na czasowy rozkład pracy Biura, które jest otwarte do 15.30, co powoduje, że po tej 
godzinie osoby pracujące zawodowo i prowadzące organizacje w ramach zajęć dodatkowych nie 
mają możliwości uzyskania wsparcia merytorycznego. 

Na poziomie województwa istnieje organizacja infrastrukturalna: Koszalińskie Centrum Wspiera-
nia Inicjatyw Społecznych, jednak – zdaniem kierownika Biura – Centrum w niewystarczającym 
stopniu spełnia swoją funkcję. Podmiot pretenduje do rangi organizacji o zasięgu wojewódzkim, 
jednak w Szczecinie jest praktycznie niewidoczny, mimo że jest to największe miasto w regio-
nie. Oferta szkoleniowa jest realizowana jedynie w Koszalinie. Gdyby była oferowana w Szczeci-
nie, na pewno byłoby duże zainteresowanie. Organizacja zajmuje się również prowadzeniem  
w portalu www.ngo.pl działu zajmującego się województwem zachodniopomorskim, który jest 
ważnym źródłem informacji, buduje wizerunek III sektora w regionie oraz pokazuje jego aktyw-
ność. Jednak, zdaniem kierownika Biura, dział prowadzony jest na bardzo słabym poziomie. 
Biuro incydentalnie współpracuje z organizacją, umieszczając jej komunikaty w swoim newslet-
terze. Odbyło się również kilka spotkań z przedstawicielami Centrum w Szczecinie, jednak głów-
nie z inicjatywy Biura. 

Zdaniem rozmówców organizacja infrastrukturalna powinna być przede wszystkim obiektywna 
wobec całego sektora oraz posiadać zaangażowaną i kompetentną kadrę. Niezbędna jest rów-
nież odpowiednia baza lokalowa. Zakres działalności infrastrukturalnej powinien być skierowany 
do szerokiego kręgu odbiorców. Taka organizacja powinna być wyspecjalizowana w tego typu 
działaniach. Nie może to być działalność dodatkowa. Rozmówcy dostrzegają potrzebę istnienia 
takich podmiotów w każdym powiecie, jednak istnieje obawa, czy wszędzie udałoby się stwo-
rzyć odpowiednio przygotowany zespół zainteresowany prowadzeniem tego typu działalności. 
Zdaniem kierownika Biura forma danej struktury nie jest bardzo istotna. Mogą to być niezależny 
podmiot lub filia większej organizacji, może ona też należeć do struktury sieciowej. Najważ- 
niejsze są jakość prowadzonego wsparcia oraz właściwe przygotowanie osób zatrudnionych  
w organizacji infrastrukturalnej.  

W opinii kierownika biura III sektor w Szczecinie rozwijałby się gorzej bez wsparcia badanego 
podmiotu. Organizacje pozarządowe byłyby zdane tylko na siebie. Poszukiwałyby funduszy na 
swoją działalność w sposób mniej usystematyzowany i nie miałyby takich warunków budowania 
relacji z mediami, jak obecnie. 
 
3.8.  Problemy organizacji infrastrukturalnej i sposoby ich rozwiązywania  

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że największym ograniczeniem w funkcjonowaniu Biura 
ds. Organizacji Pozarządowych oraz pełnieniu przez nie funkcji organizacji infrastrukturalnej są 
ramy administracji publicznej. Zdaniem prezesa Federacji Zielonych Gaja kierownik Biura jest 
otwarty na inicjatywy, dostrzega potrzebę zmian strategicznych w III sektorze, jednak brak  
jest woli politycznej władz miasta, by zmiany te przeprowadzić. Wizerunkowo dla urzędu miasta 
korzystniejsze jest udzielenie dotacji dla kilkuset organizacji, nawet jeśli są to małe kwoty wiel-
kości 5 tys. zł, niż wprowadzenie szerszych zmian systemowych, których skutki będą widoczne 
w dalszej perspektywie czasu, np. wspieranie i wzmacnianie mniejszej liczby organizacji, ale za 
to wyższymi kwotami, co promowałoby projekty przynoszące większe efekty. Obecnie dochodzi 
do sytuacji, że otrzymuje organizacja kombatancka dotację, aby mogła zapłacić za lokal, który 
należy do miasta. Te ograniczenia potwierdza wypowiedź kierownika Biura: My jesteśmy zależni 
nie od aktywnych obywateli, tylko od rządzących. Jak postrzegają III sektor, takie jest nasze 
funkcjonowanie.  

Wydaje się, że istotny wpływ na niepowstanie inkubatora dla organizacji pozarządowych miały 
również kwestie polityczne. Kierownik Biura nie stwierdził tego wprost, jednak z wielu jego  
wypowiedzi można wywnioskować, że władze nie dostrzegają potrzeby wspierania III sektora na 
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taką skalę i takimi metodami: (Pomysł) Nie został zaniechany, został przesunięty na plan dalszy, 
czekamy na bardziej sprzyjającą atmosferę. W 2009 roku powstanie inkubatora było bliskie reali-
zacji, wskazano lokalizację, przygotowano projekt budowlany na adaptację budynku. Jednak  
w związku z brakiem miejsca na ekspozycję Szczecińskiego Stowarzyszenia Miłośników Komunika-
cji Miejskiej uznano, że ostatecznie powstanie tam Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia 
Sztuki, będące jednostką kultury w mieście. Prezes Federacji Zielonych Gaja uważa, że powodem 
był brak zainteresowania inkubatorem ze strony organizacji, ponieważ wybrane miejsce znajdowa-
ło się na obrzeżach miasta. Można jednak domniemywać, wnioskując jedynie ze sposobu przed-
stawiania ww. sytuacji przez kierownika Biura, że w tym przypadku dla wizerunku władz miasta 
korzystniejsze było wybudowanie muzeum (dostępnego dla wszystkich mieszkańców) niż powsta-
nie inkubatora (którego usługi skierowane byłyby do ograniczonej grupy), szczególnie że Szczecin 
kandyduje do konkursu Europejskie Miasto Kultury 2016 roku. Urząd Miasta zajmuje się wieloma 
obszarami, nie tylko dotyczącymi III sektora. Zmuszony jest na pewne kompromisy w podziale 
środków, którymi dysponuje. W przypadku organizacji pozarządowej infrastrukturalnej takich  
dylematów nie ma, choć z drugiej strony musi ona uprzednio te środki zdobyć. 

Mimo tych ograniczeń organizacje obserwujące pracę Biura są zgodne, że wychodzi ono  
w swoich działaniach znacznie poza obowiązki wynikające z zadań urzędu miasta, co przede 
wszystkim jest zasługą kierownika Biura – Pawła Szczyrskiego. Jest to osoba, która z dużym 
zaangażowaniem dąży do rozwoju III sektora w Szczecinie. Myśli perpektywicznie i z dużą 
determinacją stara się urzeczywistniać swoje pomysły, cierpliwie do nich powracając, w mo-
mencie gdy pojawiają się bardziej sprzyjające warunki do ich realizacji. Zdaniem przedstawi-
ciela jednej z organizacji tylko merytorycznie wysoka jakość pracy Biura oraz bezstronność 
pozwoliły kierownikowi sprawować urząd nieprzerwanie od 1997 roku i sukcesywnie je rozwi-
jać, aż do stanu obecnego.  

Drugim problemem, który dostrzegają pracownicy Biura, jest brak reprezentacji organizacji po-
zarządowych, która byłaby głosem całego sektora. W założeniu taką funkcję powinna pełnić 
Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jednak jest to gremium, które nie w pełni 
się sprawdza. Pracownice ds. nadzoru, które współpracują z Radą, są zdania, że organizacje 
słabo angażują się w prace Rady i nie są w stanie wznieść się ponad swoje interesy. Prezes 
Federacji Zielonych Gaja to potwierdza. Jest zdania, że rada mogłaby być motorem wielu zmian, 
wychodzić z wieloma inicjatywami, lecz tego nie robi, ponieważ każdy zajmuje się tylko swoim 
obszarem. Jednak, według przedstawiciela jednej organizacji (z badania FGI), który uczestniczył 
w pracach rady, brak zaangażowania może również wynikać z nieliczenia się z jej zdaniem. Ra-
da, która według założenia ma służyć opinią prezydentowi i wspierać go w działaniu, jest trak-
towana jak zło konieczne, które musi istnieć ze względu na wymóg ustawowy. W rzeczywistości, 
jego zdaniem, nikt nie czeka na jej opinie oraz nie bierze ich pod uwagę.  

Kierownik Biura również dostrzega słabe zaangażowanie III sektora na różnych płaszczyznach. 
Wskazuje, że wszystkie działania skierowane do organizacji wypływały z urzędu (…) to raczej 
my proponowaliśmy jakieś gotowe ramy i organizacje się w to wpisywały. Pracownice Biura 
uważają, że przyczyną tej sytuacji jest brak organizacji infrastrukturalnej, która mogłaby uak-
tywnić środowisko pozarządowe. Byłaby ona głosem całego sektora, a nie dbałaby jedynie  
o poszczególne jego obszary.  
 
 
4.  Odbiór organizacji infrastrukturalnej przez otoczenie 
 
4.1.  Organizacje pozarządowe 

Wszystkie organizacje pozarządowe uczestniczące w badaniu fokusowym wysoko oceniają 
współpracę z Biurem ds. organizacji pozarządowych. Oferowane wsparcie dla podmiotu III sek-
tora dotyczyło: koordynowania procedury przyznania dotacji, w tym konsultacji wniosków od 
strony formalnej wraz z dokumentacją, bezpłatnych szkoleń, pomocy w przygotowaniu wniosku 
w sprawie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, przyznania lokalu, skorzystania  
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z mechanizmu wkładu własnego do uzyskanych środków zewnętrznych, jak również działań 
promocyjnych – Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” oraz „Stwa-
rzaj Szczecin, daj z siebie 1%”. Odnośnie do tych ostatnich uczestnicy badania fokusowego 
podkreślili, że ze strony miasta wszystko jest bardzo dobrze przygotowane i jedyne, co organi-
zacje muszą zrobić, to wyposażyć stoiska, by przedstawić swoją ofertę. W chwili obecnej 
uczestnicy nie wyobrażają sobie lepszej promocji III sektora. Przedstawiciele organizacji poza-
rządowych podkreślali dużą wagę stworzenia przez Biuro możliwości prezentacji organizacji  
w radiu w ramach imprezy „Pod Platanami”. Szczególnie wskazywała na to przedstawicielka 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, której zdaniem audycja ra-
diowa pozwoliła wpłynąć na zmianę stosunku społeczeństwa do chorych psychicznie, pokazując, 
iż takie osoby również mogą logicznie i ciekawie zaprezentować się w mediach. Podmioty III 
sektora doceniły także newsletter, który stanowi ważne źródło informacji dla badanych. Organi-
zacje za pośrednictwem Biura zwracają się także o objęcie patronatu przez urząd, co związane 
jest zawsze z obecnością przedstawiciela miasta na danej imprezie. Biuro zaprasza również or-
ganizacje do udziału lub współrealizacji imprez przygotowywanych przez miasto.  

Rozmówcy podkreślają, że ich kontakty z Biurem odbywają się na zasadach partnerstwa, zaw-
sze są życzliwe i przychylne. Wskazują tutaj szczególną rolę kierownika Biura – Pawła Szczyr-
skiego, który zawsze rozpoznaje każdą organizację: zawsze się ma wrażenie, że jest się tą naj-
ważniejszą osobą i najważniejszą organizacją w Szczecinie. Biuro jest otwarte na opinie 
formułowane przez III sektor i wręcz zachęca do wyrażania swojego zdania. Do mocnych stron 
Biura rozmówcy zaliczają także równe traktowanie wszystkich podmiotów, zainteresowanie 
sprawami organizacji oraz znajomość zasad funkcjonowania III sektora, mimo że są one od-
mienne od metod działania administracji publicznej. Ważna jest także jawność procedur i przej-
rzysta polityka informacyjna, np. przez stronę internetową, na której jest przedstawiony m.in. 
cały proces dotacyjny, od momentu ogłoszenia konkursu do sfinansowania wyłonionych ofert.  

Zdaniem organizacji słabymi stronami Biura są: mała elastyczność, spowodowana uwarunkowa-
niami prawnymi, w obrębie których Biuro musi się poruszać, oraz brak w ofercie wsparcia praw-
nego i finansowego dla organizacji. Pracownicy udzielą informacji, jednak w tych obszarach nie 
jest ona pełna.  

Współpraca z Biurem wydaje się organizacjom naturalna z racji korzystania z dotacji urzędu 
miasta. Organizacje pierwotnie uznały, że nie ma potrzeby funkcjonowania innych organizacji 
infrastrukturalnych w Szczecinie, jednak w dalszej części badania przyznały, że niektóre pod-
mioty potrzebują wsparcia po godzinach pracy Biura (po godzinie 15.30). Jedna z organizacji, 
na początku swojej działalności korzystała przy pisaniu projektów z pomocy innej organizacji 
infrastrukturalnej – Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Pozostałe osoby 
(oprócz jednej) nie znały jednak danego podmiotu. Rozmówcy są zgodni, że instytucje wspiera-
jące organizacje pozarządowe powinny istnieć w każdym powiecie przy starostwach powiato-
wych. 

Badane organizacje wskazują potrzebę istnienia inkubatora, w ramach którego dostępna byłaby 
pomoc merytoryczna (w tym: prawna czy w pozyskiwaniu środków), formalna i lokalowa. Po-
nadto uważają, że – w kontekście wsparcia infrastrukturalnego – ważne są również szkolenia  
i pomoc w zarządzaniu organizacją. Natomiast nie dostrzegają potrzeby prowadzenia działań 
rzeczniczych ani pomocy w pozyskiwaniu i utrzymywaniu członków w organizacjach. 
 
 
5.  Wnioski i rekomendacje 
 
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych swój kształt, zakres działań oraz poziom świadczonych 
usług zawdzięcza przede wszystkim kierownikowi Pawłowi Szczerskiemu – jego osobistemu 
zaangażowaniu, otwartości na potrzeby organizacji pozarządowych oraz dużej determinacji, by 
rozwijać III sektor w Szczecinie. Biorąc pod uwagę możliwości Biura, wynikające z jego struktu-
ry i umocowania, należy pozytywnie ocenić skalę prowadzonych przez nie działań.  
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Oprócz zadań wynikających z obowiązków samorządu terytorialnego Biuro skupia się przede 
wszystkim na działaniach promocyjnych. Wynika to ze statusu prawnego jednostki, która nie 
jest typową organizacją infrastrukturalną, gdyż reprezentuje administrację publiczną. Powoduje 
to pewne komplikacje – np. wyklucza indywidualną pracę tutora z organizacją pozarządową,  
z racji wymogu bezstronności oraz zrównoważonego działania wobec całego sektora, a nie po-
szczególnych jej podmiotów. Biuro może świadczyć swoje usługi jedynie do tego momentu,  
w którym obejmują one wszystkie podmioty III sektora. 

Zakres działalności Biura, jak również wszystkich innych jednostek administracji publicznej, 
wspierających organizacje pozarządowe, w dużej mierze jest uzależniony od postrzegania  
III sektora przez władze lokalne (prezydenta, burmistrza czy starostę oraz Radę Miasta lub Po-
wiatu), ponieważ to one ostatecznie decydują o formie i jakości wsparcia przeznaczonego dla 
instytucji pozarządowych. Urzędy miejskie czy powiatowe prowadzą polityki w wielu obszarach 
(sektor pozarządowy jest jednym z nich) i nie zawsze zwracają szczególną uwagę na potrzeby 
oraz kwestie rozwojowe akurat III sektora. Dodatkowo kalendarz wyborczy utrudnia planowanie 
działań wieloletnich, a dobór i zakres realizowanych zadań przez jednostki publiczne często nie 
jest oparty jedynie na przesłankach merytorycznych. 

Natomiast w przypadku prowadzenia działań infrastrukturalnych przez organizację pozarządową 
stają się one głównym obszarem jej aktywności. Dodatkowo organizacja lepiej rozumie naturę 
problemów oraz mechanizmy działalności instytucji pozarządowych, ponieważ sama również 
zakorzeniona jest w III sektorze. Dlatego wydaje się, że działania infrastrukturalne powinny być 
prowadzone przez organizacje pozarządowe, przy jednoczesnej wspierającej roli administracji 
publicznej. W przypadku Szczecina rolę organizacji infrastrukturalnej przejęło Biuro, jednak  
– jak podkreśla jego kierownik – głównie ze względu na brak silnego podmiotu tego typu wśród 
lokalnych instytucji III sektora. Gdyby taka organizacja infrastrukturalna istniała, Biuro mogłoby 
z nią współpracować, co byłoby najefektywniejszym modelem działania. 
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9.  Propozycja przykładowych kryteriów w konkursach  
dla organizacji pozarządowych 

 
 
W oparciu o wyniki badania sformułowano, obok ogólnych wniosków i rekomendacji, propozycje 
szczegółowych kryteriów wyboru projektów których celem będzie tworzenie regionalnych i lo-
kalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych, wsparcie działalności 
nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla 
organizacji pozarządowych. Ogłoszenie takich konkursów planowane jest w ramach Działania 
5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 
Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji 
pozarządowych, wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących cen-
trów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych. 
 
Kryteria dostępu 

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 

1. Projekt realizowany przez beneficjenta będącego:  

a.  Podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
zarejestrowanym od co najmniej 24 miesięcy oraz prowadzącym działalność w sfe-
rze pożytku publicznego.  

b.  osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o sto-
sunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno-
ści sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.), zarejestrowaną od co najmniej 24 miesięcy oraz prowadzącą działalność  
pożytku publicznego.  

2. Minimalny okres realizacji projektu: 24 miesiące 

Uzasadnienie: Zaproponowane kryterium pozwoli na tworzenie trwałych struktur. Daje 
też szanse na zwiększenie oddziaływania projektu na sytuację organizacji pozarządo-
wych na danym terytorium.  

3. Minimalny okres prowadzenia działań związanych ze wspieraniem organizacji pozarzą-
dowych: 24 miesiące 

Uzasadnienie: Zaproponowane kryterium umożliwi wybór podmiotów posiadających do-
świadczenie w realizacji tego typu zadań, co może przyczynić się do podniesienia jakości 
oferowanego wsparcia. Dodatkowo może to przyczynić się do wzmocnienia i profesjona-
lizacji istniejących struktur, co może zapewnić długofalowe wzmocnienie kondycji trze-
ciego sektora w Polsce. 

Kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

4. Projekt przewiduje rozszerzenie dotychczasowego terytorialnego zakres wsparcia po-
przez tworzenie nowych biur, oddziałów, filii, struktur partnerskich, czy też innych form 
organizacyjnych lub prawnych, w tym także mobilnych ośrodków informacji i wspierania 
organizacji pozarządowych, działających na terenach powiatów znajdujących się poza 
dużymi ośrodkami miejskim (przez duże ośrodki miejskie rozumie się miasta powyżej 
100 tys.).  
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Uzasadnienie: w ramach zrealizowanego badania zidentyfikowano dużą koncentrację 
organizacji infrastrukturalnych w dużych ośrodkach miejskich. Może to utrudniać dostęp 
do wsparcia, szczególnie organizacjom z terenów wiejskich i mniejszych miejscowości. 

 
Kryteria strategiczne 

5. W ramach projektu przewiduje się co najmniej dwie z następujących formy wsparcia: 

• Prowadzenie inkubatorów dla organizacji pozarządowych 

• Wsparcie w zakresie zarządzania organizacją, w tym szczególnie zarządzania finan-
sowego i zarządzania zasobami ludzkimi, 

• Wsparcie w zakresie pozyskiwania nowych członków lub aktywizacja obecnych 
członków organizacji pozarządowych, 

• Prowadzenie działalności rzeczniczej. 

• Fundusze grantowe dla organizacji pozarządowych rozpoczynających działalność. 

Uzasadnienie: zaproponowane formy wsparcia odpowiadają na deficyty organizacji po-
zarządowych zidentyfikowane w ramach badania.  

6. W ramach projektu przewiduje się wsparcie dla organizacji pozarządowych w formie in-
dywidualnego coachingu, doradztwa, najlepiej świadczonego w siedzibie organizacji po-
zarządowej i prowadzonego przez dłuższy czas. 

Uzasadnienie: zaproponowana metoda świadczenia usług odpowiada na deficyty orga-
nizacji pozarządowych zidentyfikowane w ramach badania.  

7. W ramach projektu przewiduje się realizacje działań promocyjnych i marketingowych, 
skierowanych do potencjalnych odbiorców wsparcia organizacji infrastrukturalnych. 

Uzasadnienie: Jednym z wyników badania jest słaba wiedza o ofercie organizacji infra-
strukturalnych wśród potencjalnych odbiorców (szczególnie nowych organizacji i osób 
dopiero chcących założyć organizację pozarządową).  

8. W ramach projektu prowadzona jest analiza potrzeb odbiorców usług organizacji poza-
rządowych lub przewiduje się wykorzystanie istniejących badań i analiz.  

Uzasadnienie: Według wyników badania organizacje infrastrukturalne w niewystarczają-
cym stopniu wykorzystują do rozwoju swoich usług badania potrzeb organizacji poza-
rządowych. Zaproponowane kryterium przyczyni się do poprawy adekwatności i trafno-
ści oferty organizacji infrastrukturalnych.  

9. W ramach projektu prowadzona jest ewaluacja działania całej organizacji infrastruktu-
ralnej. 

Uzasadnienie: Jednym z wyników badania jest niewystarczająca ewaluacja działania or-
ganizacji infrastrukturalnych. Wynika to m.in. z braku środków na tego typu działania. 
Prowadzenie ewaluacji wzmocni potencjał organizacji infrastrukturalnych oraz przyczyni 
się do poprawy jakości usług.  

Proponowana punktacja 

Nr kryterium Proponowana liczba punktów 

5 6 

6 4 

7 4 

8 3 

9 3 
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12.  Załączniki statystyczne 
 
 
Tabela 24. Rozkład organizacji infrastrukturalnych ze względu na województwo i powiat 

Województwo Powiat Liczebność N 

dolnośląskie bolesławiecki 5 

  dzierżoniowski 4 

  głogowski 1 

  górowski 1 

  jaworski 3 

  Jelenia Góra 7 

  jeleniogórski 6 

  kamiennogórski 2 

  kłodzki 2 

  Legnica 3 

  legnicki 4 

  lwówecki 1 

  milicki 2 

  oleśnicki 1 

  oławski 1 

  polkowicki 1 

  strzeliński 1 

  świdnicki 5 

  trzebnicki 2 

  wałbrzyski 4 

  wołowski 1 

  Wrocław 56 

  wrocławski 5 

  ząbkowicki 1 

  zgorzelecki 1 

  złotoryjski 1 

kujawsko-pomorskie aleksandrowski 3 

  brodnicki 1 

  bydgoski 2 

  Bydgoszcz 13 

  chełmiński 2 

  golubsko-dobrzyński 3 

  Grudziądz 2 

  inowrocławski 7 

  lipnowski 1 
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Województwo Powiat Liczebność N 

  mogileński 2 

  nakielski 3 

  radziejowski 1 

  rypiński 1 

  sępoleński 2 

  świecki 4 

  Toruń 14 

  toruński 3 

  tucholski 4 

  wąbrzeski 3 

  Włocławek 3 

  włocławski 1 

  żniński 1 

lubelskie bialski 1 

  Biała Podlaska 2 

  biłgorajski 3 

  Chełm 2 

  chełmski 5 

  hrubieszowski 1 

  janowski 1 

  krasnostawski 1 

  kraśnicki 3 

  lubartowski 3 

  lubelski 13 

  Lublin 13 

  łęczyński 1 

  łukowski 1 

  opolski 1 

  parczewski 1 

  puławski 6 

  radzyński 1 

  rycki 1 

  świdnicki 2 

  tomaszowski 3 

  włodawski 1 

  zamojski 4 

  Zamość 1 
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Województwo Powiat Liczebność N 

lubuskie Gorzów Wielkopolski 12 

  krośnieński 2 

  międzyrzecki 1 

  nowosolski 2 

  słubicki 1 

  świebodziński 3 

  Zielona Góra 19 

  żagański 1 

  żarski 5 

łódzkie bełchatowski 6 

  brzeziński 1 

  kutnowski 2 

  łaski 1 

  łęczycki 2 

  łowicki 2 

  łódzki wschodni 3 

  Łódź 35 

  opoczyński 1 

  pabianicki 1 

  piotrkowski 1 

  Piotrków Trybunalski 1 

  poddębicki 2 

  radomszczański 1 

  rawski 1 

  sieradzki 3 

  Skierniewice 3 

  skierniewicki 1 

  tomaszowski 5 

  wieluński 4 

  wieruszowski 3 

  zduńskowolski 2 

  zgierski 2 

małopolskie bocheński 2 

  brzeski 3 

  chrzanowski 5 

  dąbrowski 1 

  gorlicki 4 

  krakowski 7 
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Województwo Powiat Liczebność N 

  Kraków 63 

  limanowski 2 

  miechowski 1 

  myślenicki 3 

  nowosądecki 10 

  nowotarski 8 

  Nowy Sącz 5 

  olkuski 5 

  oświęcimski 5 

  proszowicki 1 

  suski 2 

  tarnowski 8 

  Tarnów 5 

  tatrzański 1 

  wadowicki 5 

  wielicki 4 

mazowieckie białobrzeski 3 

  ciechanowski 3 

  garwoliński 3 

  gostyniński 1 

  grodziski 6 

  grójecki 3 

  kozienicki 2 

  legionowski 2 

  łosicki 1 

  makowski 2 

  miński 7 

  mławski 3 

  nowodworski 3 

  ostrołęcki 5 

  Ostrołęka 3 

  ostrowski 3 

  otwocki 5 

  piaseczyński 2 

  Płock 3 

  płocki 10 

  płoński 3 

  pruszkowski 2 
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Województwo Powiat Liczebność N 

  przasnyski 2 

  przysuski 1 

  pułtuski 1 

  Radom 9 

  radomski 5 

  Siedlce 2 

  siedlecki 1 

  sierpecki 3 

  sochaczewski 3 

  szydłowiecki 1 

  Warszawa 157 

  warszawski zachodni 5 

  węgrowski 2 

  wołomiński 7 

  zwoleński 2 

  żuromiński 1 

  żyrardowski 3 

opolskie brzeski 1 

  głubczycki 2 

  kędzierzyńsko-kozielski 2 

  kluczborski 6 

  krapowicki 1 

  namysłowski 1 

  nyski 2 

  oleski 4 

  Opole 19 

  opolski 5 

  prudnicki 1 

podkarpackie bieszczadzki 3 

  brzozowski 3 

  dębicki 3 

  jarosławski 2 

  jasielski 4 

  kolbuszowski 3 

  Krosno 2 

  krośnieński 1 

  leski 5 

  leżajski 4 

  lubaczowski 2 



 

 266 

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja 
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi  

świadczone przez organizacje infrastrukturalne 

Województwo Powiat Liczebność N 

  łańcucki 3 

  mielecki 7 

  niżański 2 

  przemyski 2 

  Przemyśl 7 

  przeworski 3 

  ropczycko-sędziszowski 1 

  rzeszowski 8 

  Rzeszów 16 

  sanocki 3 

  stalowowolski 5 

  strzyżowski 2 

  Tarnobrzeg 5 

  tarnobrzeski 4 

podlaskie augustowski 2 

  białostocki 4 

  Białystok 9 

  grajewski 1 

  hajnowski 2 

  kolneński 1 

  Łomża 4 

  łomżyński 1 

  moniecki 1 

  sejneński 1 

  siemiatycki 2 

  sokólski 4 

  suwalski 1 

  Suwałki 6 

  wysokomazowiecki 2 

pomorskie bytowski 2 

  chojnicki 2 

  człuchowski 3 

  Gdańsk 12 

  gdański 5 

  Gdynia 3 

  kościerski 2 

  kwidzyński 3 

  lęborski 1 
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Województwo Powiat Liczebność N 

  malborski 3 

  nowodworski 1 

  pucki 1 

  Słupsk 5 

  słupski 1 

  Sopot 1 

  starogardzki 1 

  sztumski 1 

  tczewski 4 

  wejherowski 2 

śląskie bielski 2 

  Bielsko-Biała 4 

  bieruńsko-lędziński 2 

  bytom 2 

  Chorzów 3 

  cieszyński 3 

  Częstochowa 7 

  częstochowski 3 

  Dąbrowa Górnicza 2 

  Gliwice 3 

  gliwicki 1 

  Jaworzno 1 

  Katowice 21 

  kłobucki 1 

  lubliniecki 2 

  mikołowski 1 

  Mysłowice 2 

  myszkowski 1 

  Piekary Śląskie 2 

  pszczyński 2 

  raciborski 2 

  Ruda Śląska 1 

  rybnicki 4 

  Rybnik 3 

  Siemianowice Śląskie 3 

  Sosnowiec 1 

  Świętochłowice 1 

  tarnogórski 1 
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Województwo Powiat Liczebność N 

  Tychy 1 

  wodzisławski 1 

  Zabrze 1 

  zawierciański 4 

  Żory 1 

  żywiecki 1 

świętokrzyskie buski 3 

  jędrzejowski 2 

  kazimierski 2 

  Kielce 20 

  kielecki 11 

  konecki 5 

  opatowski 1 

  ostrowiecki 5 

  pińczowski 2 

  sandomierski 6 

  skarżyski 3 

  starachowicki 3 

  staszowski 4 

  włoszczowski 2 

warmińsko-mazurskie bartoszycki 5 

  braniewski 1 

  działdowski 1 

  Elbląg 13 

  elbląski 2 

  ełcki 6 

  giżycki 1 

  gołdapski 2 

  iławski 2 

  kętrzyński 2 

  lidzbarski 2 

  mrągowski 2 

  nidzicki 5 

  nowomiejski 1 

  olecki 1 

  Olsztyn 12 

  olsztyński 5 

  ostródzki 4 
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Województwo Powiat Liczebność N 

  piski 4 

  szczycieński 4 

  węgorzewski 1 

wielkopolskie chodzieski 1 

  czarnkowsko-trzcianecki 1 

  gnieźnieński 3 

  gostyński 3 

  jarociński 2 

  kaliski 1 

  Kalisz 4 

  kępiński 2 

  kolski 2 

  Konin 4 

  koniński 2 

  kościański 1 

  krotoszyński 2 

  Leszno 3 

  międzychodzki 1 

  obornicki 1 

  ostrowski 1 

  pilski 4 

  pleszewski 4 

  Poznań 22 

  poznański 3 

  słupecki 1 

  szamotulski 2 

  średzki 1 

  śremski 1 

  wągrowiecki 2 

  wolsztyński 1 

  wrzesiński 2 

zachodniopomorskie białogardzki 2 

  choszczeński 2 

  drawski 3 

  goleniowski 4 

  gryficki 2 

  gryfiński 2 

  kamieński 1 

  kołobrzeski 3 

  Koszalin 10 
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Województwo Powiat Liczebność N 

  koszaliński 2 

  łobeski 2 

  myśliborski 4 

  policki 2 

  pyrzycki 1 

  sławieński 2 

  stargardzki 4 

  Szczecin 26 

  szczecinecki 3 

  świdwiński 2 

  Świnoujście 1 

  wałecki 2 
 
 
Tabela 25. Powiaty, w których nie zlokalizowano organizacji infrastrukturalnych 

Województwo Powiat 
dolnośląskie lubański 
dolnośląskie lubiński 
kujawsko-pomorskie grudziądzki 
lubuskie gorzowski 
lubuskie strzelecko-drezdenecki 
lubuskie sulęciński 
lubuskie wschowski 
łódzkie pajęczański 
mazowieckie gostyniński 
mazowieckie lipski 
mazowieckie sokołowski 
mazowieckie wyszkowski 
opolskie strzelecki 
podlaskie bielski 
podlaskie zambrowski 
pomorskie kartuski 
śląskie będziński 
śląskie Jastrzębie-Zdrój 
wielkopolskie kościański 
wielkopolskie leszczyński 
wielkopolskie nowotomyski 
wielkopolskie ostrzeszowski 
wielkopolskie rawicki 
wielkopolskie turecki 
wielkopolskie złotowski 
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13. Kwestionariusz do badania  
organizacji infrastrukturalnych 

 
 

Dzień dobry, nazywam się …….. i reprezentuję Pentor Research International. Obecnie na zle-
cenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadzimy badanie, którego celem jest diagnoza 
organizacji i instytucji wspierających organizacje pozarządowe oraz identyfikacja zapotrzebowa-
nia organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez tego typu organizacje lub instytucje. 
Kontakt do Pana(-i) organizacji mamy z bazy przygotowanej na podstawie analizy stron interne-
towych.  
 
Czy mógł(mogła)bym Pana(-ią) prosić o wzięcie udziału w badaniu? Chciał(a)bym zapewnić, że 
Pana(-i) odpowiedzi pozostaną poufne i wykorzystane będą jedynie w zbiorczych zestawieniach 
statystycznych. 
 
Wywiad zajmie około 25 minut. 
 
R1. 

1. Zgoda 
2. Odmowa  

 
R2. Jaka jest forma prawna Pana(-i) instytucji/organizacji? 
 
CADAS: Tylko jedna odpowiedź. 
 
Ankier: Odczytać odpowiedzi.  
 

1. Fundacja 
2. Stowarzyszenie 
3. Fundacja Skarbu Państwa 
4. Publiczna instytucja centralna 
5. Jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna 
6. Instytucja prywatna 
7. Związek wyznaniowy  
8. Związek stowarzyszeń 
9. Inna 

 
Ankieter: zaznaczyć płeć respondenta 
 

1. Kobieta  
2. Mężczyzna 

 
 

BLOK REKRUTACJA  
 
1. Proszę powiedzieć, jakie zajmuje Pan(-i) stanowisko? 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 

 
1. Prezes/dyrektor instytucji 
2. Wiceprezes/wicedyrektor instytucji 
3. Dyrektor jednostki, biura, oddziału 
4. Kierownik jednostki, biura, oddziału 
5. Samodzielny specjalista 
6. Inne  Proszę znaleźć właściwego respondenta 
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CADAS: Jeżeli samodzielny specjalista, zadać pytanie 2 
 

2. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(-i) swoją wiedzę na temat funkcjonowania 
Pana(-i) instytucji/organizacji? 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ SKALĘ 
 

4.  Zdecydowanie dobrze 
3.  Raczej dobrze 
2.  Raczej źle 
1.  Zdecydowanie źle 
9.  Nie wiem/odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 
 

CADAS: Jeżeli w pyt. 2 odp. Kody 2–1 lub 9, poszukać właściwego respondenta 
 

3. Czy Pana(-i) organizacja prowadzi działania na rzecz organizacji pozarządowych, 
rozwoju III sektora albo osób chcących założyć organizację pozarządową?  
(Ankieter: Jeśli osoba się waha lub nie umie wyjaśnić, że chodzi np. o szkolenia/ 
doradztwo, udzielanie informacji, udostępnienie sprzętu, pomieszczeń, prowadzenie 
badań dotyczących organizacji pozarządowych itp.) 

 
Tak 
1. Nie  
2. Nie wiem (ankieter: nie czytać) 
 

CADAS: Jeżeli w pyt. 3 odp. kod 2 ”NIE”, zakończyć wywiad. Jeżeli kod 3 „NIE 
WIEM”, zakończyć wywiad i poszukać właściwego respondenta.  

 
4. Które ze stwierdzeń, jakie za chwilę Panu(-i) przeczytam, najlepiej opisuje Pana(-i) 
instytucję? 

 
a. cała organizacja/instytucja działa na rzecz organizacji pozarządowych  
b. instytucja ma wydzieloną jednostkę (np. biuro lub dział) działającą na rzecz organizacji pozarzą-

dowych 
c. instytucja jest częścią większego podmiotu działającego na rzecz organizacji pozarządowych 
d. żadne z powyższych  
 
4a 
 
Czy P. organizacja realizuje program/projekt adresowany do organizacji pozarządowych? 
1. Tak 
2. Nie 

 
CADAS: Jeśli w 4 wybrano d i w 4a, odpowiedź 2 – KONIEC WYWIADU 

 
5. Jakiego typu działania na rzecz organizacji pozarządowych prowadzili Państwo  
w okresie ostatnich dwóch lat?  
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ.  
 
CADAS: ROTACJA OPRÓCZ KODÓW 12 I 13  
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 

 
1. Szkolenia 
2. Doradztwo lub konsultacje 
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3. Działania informacyjne (np. udzielanie informacji o innych organizacjach pozarządowych,  
o uregulowaniach prawnych, o projektach itp.) 

4. Pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych lub działających społecznie grup nieformalnych 
5. Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, tworzenie sieci organizacji, 

wspieranie partnerstw lokalnych  
6. Rzecznictwo, reprezentacja interesów organizacji pozarządowych, promowanie polityki lub  

rozwiązań prawnych korzystnych dla organizacji pozarządowych (na przykład opiniowanie projek-
tów ustaw, takich jak ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) 

7. Prowadzenie badań, analiz na temat organizacji pozarządowych  
8. Użyczanie sprzętu (np. komputery, faksy, kserokopiarki) 
9. Udostępnianie pomieszczeń (np. na spotkania) 

10. Udzielanie wsparcia finansowego (granty, dotacje lub pożyczki) 
11. Wsparcie w prowadzeniu działalności zarobkowej/prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych 
12. Żadne z powyższych 
13. Inne (jakie?)  
 

CADAS: JEŻELI W PYT. 5 KOD 12 „ŻADNE Z POWYŻSZYCH”, ZAKOŃCZYĆ WYWIAD 
 

5a Z jakich powodów Państwa instytucja rozpoczęła działania na rzecz organizacji 
pozarządowych? 
(CADAS: pytanie wieloodpowiedziowe) 

 
14. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez organizacje 
15. Ponieważ pojawiły się możliwości finansowania wsparcia dla organizacji pozarządowych 
16. Ponieważ chcieliśmy zaktywizować społeczność lokalną 
17. Z przekonania o potrzebie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego 
18. Inne przyczyny – jakie? 
 
 

BLOK: WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

6. Powiedział(-a) Pan(-i), że realizują Państwo (CADAS: TU POJAWIAJĄ SIĘ TE  
WYMIENIONE W PYT. 5) dla organizacji pozarządowych. Jak często realizowali  
Państwo te działania w 2009 roku? 

 
CADAS: PYTAMY O KAŻDĄ USŁUGĘ WYMIENIONĄ W PYT. 5 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ SKALĘ 

 
4.  Bardzo często 
3.  Dosyć często 
2.  Dosyć rzadko 
1.  Bardzo rzadko 
9.  Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) 
 

7. Ile środków finansowych przeznaczyli Państwo na pomoc (wsparcie) organizacji 
pozarządowych w 2009 roku? Proszę podać wartość szacunkową. 

 
…………… 

 
2.  Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 

 
CADAS: ZADAĆ PYT. 8, JEŻELI W PYT. 7 „ODMOWA ODPOWIEDZI” 

 
8. W jakim przedziale wielkości mieszczą się środki finansowe, jakie przeznaczyli 
Państwo w 2009 roku na wsparcie organizacji pozarządowych? 
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ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 
 
1.  Poniżej 100 tys. złotych 
2.  Od 101 tys. do 250 tys. złotych  
3.  Od 251 tys. do 400 tys. złotych 
4.  Od 401 tys. do 600 tys. złotych 
5.  Od 601 tys. do 1 miliona złotych 
6.  Powyżej 1 miliona złotych 
9.  Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 

 
9. Proszę oszacować w procentach, jaką część ogólnego budżetu Pana(-i) instytucji 
w 2009 roku przeznaczyli Państwo na wsparcie organizacji pozarządowych? Proszę 
uwzględnić także wynagrodzenia osób wspierających organizacje pozarządowe  
i opłaty związane z wykorzystaniem sprzętu lub pomieszczeń na potrzeby wsparcia 
organizacji pozarządowych. 
 
ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI 
 

1. Do 10% 
2. Od 11% do 25% 
3. Od 26% do 50% 
4. Od 51% do 75% 
5. Od 76% do 90% 
6. Powyżej 90% 
7. Nie wiem (Ankieter: nie czytać) 
8. Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać)  

 
10. Czy w porównaniu z rokiem 2008 w 2009 roku środki finansowe przeznaczone 
przez Pana(-i) instytucję na wsparcie organizacji pozarządowych...? 

 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 

 
1.  Zwiększyły się 
2.  Pozostały bez zmian 
3.  Zmniejszyły się 
4.  Nie wiem (Ankieter: nie czytać) 
5.  Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 
 

11. Ile organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie ze strony Pana(-i) instytucji 
w 2009 roku?  
(Ankieter: wyjaśnić: proszę uwzględnić organizacje, które bezpośrednio miały  
z Państwem kontakt i skorzystały z usług, które Pan(-i) wymienił(-a), a nie 
uwzględniać ewentualnych pośrednich odbiorców, np. przypuszczalnej liczby czy-
telników publikacji).  

 
……………… 
 

99.  Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) 
 

12. Czy w porównaniu z rokiem 2008 w 2009 roku liczba organizacji, którym Pan(-i) 
instytucja udzieliła wsparcia? 

 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 

 
1.  Zwiększyła się 
2.  Pozostała bez zmian 
3.  Zmniejszyła się  
4.  Nie wiem (Ankieter: nie czytać) 
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12a. Czy w 2010 roku zamierzają Państwo realizować następujące działania? 
 
1. Szkolenia dla organizacji pozarządowych 
2. Doradztwo lub konsultacje dla organizacji pozarządowych 
3. Działania informacyjne dla organizacji pozarządowych (np. udzielanie informacji o innych organi-

zacjach pozarządowych, o uregulowaniach prawnych, o projektach itp.) 
4. Pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych lub działających społecznie grup nieformalnych 
5. Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, tworzenie sieci organizacji, 

wspieranie partnerstw lokalnych  
6. Rzecznictwo, reprezentacja interesów organizacji pozarządowych, promowanie polityki lub roz-

wiązań prawnych korzystnych dla organizacji pozarządowych (na przykład opiniowanie projektów 
ustaw, takich jak ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) 

7. Prowadzenie badań, analiz na temat organizacji pozarządowych  
8. Użyczanie sprzętu (np. komputery, faksy, kserokopiarki) organizacjom pozarządowym 
9. Udostępnianie pomieszczeń (np. na spotkania) organizacjom pozarządowym 

10. Udzielanie wsparcia finansowego (granty, dotacje lub pożyczki) organizacjom pozarządowym 
11. Wsparcie organizacji pozarządowych w prowadzeniu działalności zarobkowej/prowadzeniu przed-

siębiorstw społecznych 
12. Inne (jakie?)  

 
CADAS: ZADAĆ PYT. 13–14, JEŻELI W PYT. 5 KOD 1 „SZKOLENIA” 

 
13. Pana(-i) instytucja prowadziła szkolenia organizacji pozarządowych. Proszę po-
wiedzieć, czego dotyczyły szkolenia prowadzone w okresie ostatnich dwóch lat? 

 
ANKIETER: POKAZAĆ EKRAN 

 
CADAS: JEŻELI 2–6, MAJĄ SIĘ POKAZYWAĆ KATEGORIE DODATKOWE (NP. 2.1, 3.1 
ITP.) 
 

1. Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 

2. Pozyskiwanie dofinansowania 

2.1. Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego lub podmioty udzielające dofinansowania 

2.2. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych 

2.3. Przygotowanie wniosku o dotację ze źródeł innych niż fundusze unijne 

2.4. Fundraising – jak pozyskiwać datki od osób prywatnych lub firm 

2.5. Inne (jakie?) _____________________ 

3. Księgowość lub zarządzanie finansami 

3.1. Prowadzenie księgowości  

3.2. Zarządzanie finansami 

3.3. Rozliczanie projektu finansowanego z funduszy unijnych (przygotowanie wniosku o płatność) 

3.4. Inne (jakie?) _____________________ 

4. Zarządzanie organizacją pozarządową 

 4.1. Budowanie strategii organizacji  

 4.2. Planowanie działań 

 4.3. Zarządzanie pracownikami i/lub wolontariuszami, np. współpraca, motywowanie do pracy 

 4.4. Inne zagadnienia z zakresu zarządzania 

5. Współpraca z innymi instytucjami 

 5.1. Współpraca z instytucjami publicznymi 
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 5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 5.3. Współpraca z przedsiębiorcami 

 5.4. Inne (jakie?) ____________________ 

6. Sprawozdawczość, monitoring lub badania 

6.1. Monitoring lub sprawozdawczość 

6.2. Ocena, ewaluacja 

6.3. Diagnoza potrzeb klientów lub środowiska lokalnego 

6.4. Inne (jakie?) _____________________________ 

7. Marketing lub public relations 

8. Zakładanie organizacji pozarządowej 

9. Zagadnienia merytoryczne, związane z obszarem tematycznym, w jakim działają szkolone organi-
zacje  

10. Inne – jakie? …………… 
 

14. Proszę powiedzieć, które z wymienionych przez Pana(-i)ą szkoleń prowadzili 
Państwo po raz pierwszy w ciągu ostatnich 2 lat, a które były prowadzone już wcze-
śniej? 

 
ANKIETER: POKAZAĆ EKRAN 

 
CADAS: PYTAMY O WSZYSTKIE WSKAZANE W PYT. 13 
 
CADAS: W PRZYPADKU 2–6 PYTAMY TYLKO O WYRÓŻNIONE BOLDEM 

 

 

uruchomione 
w ciągu  
ostatnich  

2 lat 

uruchomione 
wcześniej 

nie wiem 
(NIE  

CZYTAĆ) 

1. Uregulowania prawne dotyczące  
organizacji pozarządowych       

    

2.1. Rodzaje dostępnego wsparcia  
finansowego  lub podmioty udzielające  
dofinansowania       

2.2. Przygotowanie wniosku o dotację  
z funduszy unijnych       

2.3. Przygotowanie wniosku o dotację  
ze źródeł innych niż fundusze unijne       

2.4. Fundraising – jak pozyskiwać datki  
od osób prywatnych lub firm    

2.5. Inne       

    

3.1. Prowadzenie księgowości       

3.2. Zarządzanie finansami       

3.3. Rozliczanie projektu finansowanego  
z funduszy unijnych (przygotowanie 
wniosku o płatność)    
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3.4. Inne    

    

4.1. Budowanie strategii organizacji        

4.2. Planowanie działań       

4.3. Zarządzanie pracownikami i/lub  
wolontariuszami, np. współpraca,  
motywowanie do pracy       

4.4. Inne zagadnienia z zakresu  
zarządzania       

    

5.1. Współpraca z instytucjami publicznymi       

5.2. Współpraca z organizacjami  
pozarządowymi       

5.3. Współpraca z przedsiębiorcami    

5.4. Inne        

       

6.1. Monitoring lub sprawozdawczość       

6.2. Ocena, ewaluacja       

6.3. Diagnoza potrzeb klientów 
lub środowiska lokalnego    

6.4. Inne        

    

7. Marketing lub public relations       

8. Zakładanie organizacji pozarządowej       

9. Zagadnienia merytoryczne, związane  
z obszarem tematycznym, w jakim działają 
szkolone organizacje     

10. Inne        

 
CADAS: ZADAĆ PYT. 17, JEŻELI W PYT. 12a KOD 1 szkolenia  
 
17. Proszę wskazać te szkolenia, które chcielibyście Państwo prowadzić w 2010 roku  
 
ANKIETER: POKAZAĆ EKRAN 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 
 
CADAS: JEŻELI 2–6, MAJĄ SIĘ POKAZYWAĆ KATEGORIE DODATKOWE (NP. 2.1, 3.1 
ITP.) 
 
  
1. Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 

2. Pozyskiwanie dofinansowania 

2.1. Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego lub podmioty udzielające dofinansowania 

2.2. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych 

2.3. Przygotowanie wniosku o dotację ze źródeł innych niż fundusze unijne 

2.4. Fundraising – jak pozyskiwać datki od osób prywatnych lub firm 
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3. Księgowość lub zarządzanie finansami 

3.1. Prowadzenie księgowości 

3.2. Zarządzanie finansami 

4. Zarządzanie organizacją pozarządową 

4.1. Budowanie strategii organizacji  

4.2. Planowanie działań 

4.3. Zarządzanie pracownikami i/lub wolontariuszami, np. współpraca, motywowanie  
do pracy 

4.4. Inne zagadnienia z zakresu zarządzania 

5. Współpraca z innymi instytucjami 

5.1. Współpraca z instytucjami publicznymi 

5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

5.3. Współpraca z przedsiębiorcami 

6. Sprawozdawczość, monitoring lub badania 

6.1. Monitoring lub sprawozdawczość 

6.2. Ocena, ewaluacja 

6.3. Diagnoza potrzeb klientów lub środowiska lokalnego 

7. Marketing lub public relations 

8. Zakładanie organizacji pozarządowej 

9. Zagadnienia merytoryczne, związane z obszarem tematycznym w jakim działają szkolone organizacje  

10. Inne – jakie? …………… 
 

 
CADAS: ZADAĆ PYTANIA 19–20, JEŻELI W PYT. 5 KOD 3 „Działania informacyjne”… 

 
19. Pana(-i) instytucja świadczy na rzecz organizacji pozarządowych działania in-
formacyjne. Proszę powiedzieć, jakich zagadnień dotyczyły te działania? 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ  

 
1. Podstawowe informacje o innych organizacjach pozarządowych 
2. Dostępne szkolenia (poza oferowanymi przez Państwa organizację) 
3. Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 
4. Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego lub podmioty udzielające dofinansowania 
5. Zakładanie organizacji pozarządowej 
6. Inne działania informacyjne (jakie?) 

 
……….…… 

 
20. Które z wymienionych przez Pana(-ią) zagadnień informacyjnych prowadzili 
Państwo po raz pierwszy w okresie ostatnich dwóch lat, a które już wcześniej? 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 
 
CADAS: Pytamy tylko o te, które zostały wymienione w pyt. 19 
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w ciągu 
ostatnich 

2 lat 

uruchomione 
wcześniej 

nie wiem  
(NIE CZYTAĆ)

1. Podstawowe informacje o innych organizacjach  
pozarządowych       
2. Dostępne szkolenia (poza oferowanymi  
przez Państwa organizację)       
3. Uregulowania prawne dotyczące organizacji  
pozarządowych       
4. Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego  
lub podmioty udzielające dofinansowania       

5. Zakładanie organizacji pozarządowej       
6. Inne (CADAS: „inne” nie uszczegóławiamy,  
niezależnie od tego, ile nam innych odp. respondent  
wymienił w pyt. 18. )       

 
 

CADAS; ZADAĆ PYT. 23, JEŻELI W PYT. 12a KOD 3 – działania informacyjne 
 

23. Jakie działania informacyjne adresowane do organizacji pozarządowych chcecie 
Państwo prowadzić w 2010 roku? 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 
 

  

1. Podstawowe informacje o innych organizacjach pozarządowych 

2. Dostępne szkolenia (poza oferowanymi przez Państwa organizację) 

3. Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 

4. Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego lub podmioty udzielające dofinansowania 

5. Zakładanie organizacji pozarządowej 

6. Inne – jakie? 

 
CADAS: ZADAĆ PYT. 25–26 JEŻELI W PYT. 5 KOD 2 „DORADZTWO” 

 
 

25. Świadczą Państwo usługi doradcze adresowane do organizacji pozarządowych. 
Czego dotyczy to doradztwo? 
ANKIETER: POKAZAĆ EKRAN 

 
CADAS: JEŻELI 2–6, MAJĄ SIĘ POKAZYWAĆ KATEGORIE DODATKOWE (NP. 2.1, 3.1 
ITP.) 

 
1. Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 

2. Pozyskiwanie dofinansowania 

2.1. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych 

2.2. Przygotowanie wniosku o dotację ze źródeł innych niż fundusze unijne 

2.3. Fundraising – jak pozyskiwać datki od osób prywatnych lub firm 

3. Księgowość lub zarządzanie finansami 
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3.1. Prowadzenie księgowości 

3.2. Zarządzanie finansami 

3.3. Rozliczanie projektu finansowanego z funduszy unijnych (przygotowanie wniosku o płat-
ność) 

4. Zarządzanie organizacją pozarządową 

4.1. Budowanie strategii organizacji  

4.2. Planowanie działań 

4.3. Zarządzanie pracownikami i/lub wolontariuszami, np. współpraca, motywowanie do 
pracy 

4.4. Inne zagadnienia z zakresu zarządzania 

5. Współpraca z innymi instytucjami 

5.1. Współpraca z instytucjami publicznymi 

5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

5.3. Współpraca z przedsiębiorcami 

6. Monitoring lub badania 

6.1. Monitoring lub sprawozdawczość 

6.2. Ewaluacja 

6.3. Diagnoza potrzeb klientów 

7. Marketing, promocja lub public relations 

8. Zakładanie organizacji pozarządowej 

9. Zagadnienia merytoryczne, związane z obszarem tematycznym, w jakim działają organizacje 

10. Inne – jakie? …………… 

 
26. Od kiedy Pana(-i) instytucja świadczy pomoc doradczą z zakresu wymienionych 
przez Pana(-ią) zagadnień? 
 
ANKIETER: POKAZAĆ EKRAN 

 
CADAS: PYTAMY O WYMIENIONE W PYT. 25 
 

 Od 2 lat Od więcej 
niż 2 lat 

Nie wiem 
(NIE 

CZYTAĆ)

1. Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych       

    

2.1. Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego  
lub podmioty udzielające dofinansowania       

2.2. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych       

2.3. Przygotowanie wniosku o dotację ze źródeł innych  
niż fundusze unijne       

2.4. Fundraising – jak pozyskiwać datki od osób prywatnych 
lub firm       

    

3.1. Prowadzenie księgowości       
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3.2. Zarządzanie finansami       

3.3. Rozliczanie projektu finansowanego z funduszy  
unijnych (przygotowanie wniosku o płatność)    

    

4.1. Budowanie strategii organizacji        

4.2. Planowanie działań       

4.3. Zarządzanie pracownikami i/lub wolontariuszami,  
np. współpraca, motywowanie do pracy       

4.4. Inne zagadnienia z zakresu zarządzania       

    

5.1. Współpraca z instytucjami publicznymi       

5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi       

5.3. Współpraca z przedsiębiorcami       

    

6.1. Monitoring lub sprawozdawczość       

6.2. Ocena, ewaluacja       

6.3. Diagnoza potrzeb klientów lub środowiska lokalnego       

    

7. Marketing lub public relations       

8. Zakładanie organizacji pozarządowej       

9. Zagadnienia merytoryczne, związane z obszarem  
tematycznym, w jakim działają organizacje    

10. Inne – jakie? ……………       

 
CADAS: ZADAĆ PYT. 29, JEŻELI W PYT. 12a KOD 2 – doradztwo 
 
29. Proszę wskazać te działania doradcze adresowane do organizacji pozarządo-
wych, które chcecie Państwo prowadzić w 2010 roku? 
 
ANKIETER: POKAZAĆ EKRAN 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 
 
CADAS: JEŻELI 2–6, MAJĄ SIĘ POKAZYWAĆ KATEGORIE DODATKOWE (NP. 2.1, 3.1 
ITP.) 
 
1. Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 

2. Pozyskiwanie dofinansowania 

2.1. Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego lub podmioty udzielające dofinansowania 

2.2. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych 

2.3. Przygotowanie wniosku o dotację ze źródeł innych niż fundusze unijne 

2.4. Fundraising – jak pozyskiwać datki od osób prywatnych lub firm 

3. Księgowość lub zarządzanie finansami 

3.1. Prowadzenie księgowości 

3.2. Zarządzanie finansami 

4. Zarządzanie organizacją pozarządową 
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4.1. Budowanie strategii organizacji  

4.2. Planowanie działań 

4.3. Zarządzanie pracownikami i/lub wolontariuszami, np. współpraca, motywowanie do 
pracy 

4.4. Inne zagadnienia z zakresu zarządzania 

5. Współpraca z innymi instytucjami 

5.1. Współpraca z instytucjami publicznymi 

5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

5.3. Współpraca z przedsiębiorcami 

6. Sprawozdawczość, monitoring lub badania 

6.1. Monitoring lub sprawozdawczość 

6.2. Ocena, ewaluacja 

6.3. Diagnoza potrzeb klientów lub środowiska lokalnego 

7. Marketing lub public relations 

8. Zakładanie organizacji pozarządowej 

9. Zagadnienia merytoryczne, związane z obszarem tematycznym, w jakim działają organizacje 

10. Inne – jakie? …………… 

 
31. Jakie rezultaty przyniosły wszystkie realizowane przez Pana(-i) instytucję dzia-
łania adresowane do organizacji pozarządowych? 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 

 
CADAS: ROTACJA 

 
1. Powstała(-a) nowa(-e) organizacja(-e) pozarządowa(-e).  
2. Poprawiły się stosunki między organizacjami pozarządowymi, które wspieramy. 
3. Organizacje, które wspieramy nawiązały trwałą współpracę (utworzyły sieć lub federację). 
4. Poprawiły się stosunki między organizacjami pozarządowymi, które wspieramy, a administracją 

publiczną. 
5. Organizacje, które wspieramy, poprawiły swoją sytuację materialną. 
6. Poprawiły się kompetencje pracowników wspieranych organizacji. 
7. Organizacja(-e) którą(-e) wspieramy rozszerzyła(-y) zakres swoich działań (np. wprowadziły nowe 

usługi). 
8. Organizacja, którą(-e) wspieramy, zrealizowały nowe przedsięwzięcia, projekty. 
9. Organizacja(-e) którą(-e) wspieramy, lepiej planują swoje działania.  

10. Organizacja(-e), którą(-e), wspieramy, dzięki naszej pomocy poradziła(-y) sobie z problemami 
prawnymi, formalnymi itp. 

11. Mieszkańcy (społeczność lokalna) bardziej aktywnie działają w sprawach lokalnych. 
12. Poprawiła się wiedza ludzi na temat III sektora (organizacji pozarządowych). 
13. Inne – jakie? 
 

BLOK: KAPITAŁ ORGANIZACJI INFRASTRUKTURALNYCH 
 

32. Ile osób pracuje w Pana(-i) instytucji? Proszę uwzględnić wszystkie osoby, nie-
zależnie od tego, w ramach jakiej umowy te osoby pracują w instytucji. Jeżeli nie 
zna Pan(-i) dokładnej liczby pracujących, proszę podać szacunkową wielkość 

___________ 

2.  Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 
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CADAS: JEŻELI ODMOWA ODPOWIEDZI, PRZEJŚĆ DO PYTANIA 35 
 

33. A ile z tych osób jest zaangażowanych w prace związane z działaniami na rzecz 
organizacji pozarządowych? Proszę uwzględnić wszystkie osoby, niezależnie od 
formy zatrudnienia.  
 
ANKIETER: JEŻELI RESPONDENT MA PROBLEMY ZE WSKAZANIEM LICZBY OSÓB 
ZAJMUJĄCYCH SIĘ WSPIERANIEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, POPROSIĆ 
RESPONDENTA, ABY OSZACOWAŁ W PROC. UDZIAŁ TYCH OSÓB W OGÓLNEJ LICZ-
BIE PRACUJĄCYCH 

 
33_1 ________ (liczba osób zajmujących się działaniami na rzecz organizacji poza-
rządowych) 
 
33_2_________(proc. osób zajmujących się działaniami na rzecz organizacji poza-
rządowych) 
 
33_3 

 
2.  Nie wiem (Ankieter: nie czytać) 
3.  Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 

 
CADAS: Zadaj pyt. 34, jeżeli udzielono odpowiedzi w liczbach, tj. 33_1 nie jest puste 
 
34. Ile z osób z Pana(-i) instytucji zajmujących się działaniami na rzecz organizacji 
pozarządowych pracuje w ramach...? (ANKIETER: zapytać o każdy podpunkt) 

 
a)  umowy o pracę na czas nieokreślony _______ 
b)  umowy o pracę na czas określony ______ 
c)  umowy zlecenia lub umowy o dzieło ____ 
d)  wykonuje pracę jako wolontariusz _____ 
e)  inne (jakie?) ________ 
f)  odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 
 

CADAS: SUMA 34 = wartość z pytania 33_1, TYLKO JEŻELI W PYT. 33_1 ODP.  
W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH (WYPEŁNIONY PUNKT A) 

 
35. Jak ocenia Pan(-i) zasoby Pana(-i) instytucji wykorzystywane przy pracy na 
rzecz organizacji pozarządowych? Przeczytam ich listę. Proszę ocenić sytuację  
w zakresie każdego z nich na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, 3 – ani źle, 
ani dobrze, a 5 bardzo dobrze 
 
ANKIETER: Jeżeli respondent uważa, że to pytanie nie jest dostosowane do specyfi-
ki instytucji, proszę zaznaczyć opcję „Nie dotyczy instytucji”. 

 
1 – bardzo źle 
2 – źle 
3 – ani źle, ani dobrze 
4 – dobrze 
5 – bardzo dobrze 
6 – nie dotyczy 
 

CADAS: ROTACJA 1–7 
 
1. Zasoby finansowe 
2. Warunki lokalowe 
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3. Sprzęt biurowy/wyposażenie 
4. Liczba pracowników 
5. Kompetencje pracowników 
6. Wiedza i doświadczenie  
7. Rozpoznawalność Państwa instytucji, organizacji 
8. Relacje z organizacjami pozarządowymi, do których kierują Państwo usługi 
9. Relacje z innymi podmiotami wspierającymi organizacje pozarządowe 

10. Relacje z władzami, samorządem lub administracją publiczną 
 
99 – Nie dotyczy instytucji. 
 

CADAS: 99 to dodatkowa opcja, jej zaznaczenie akceptuje braki danych na skalach i powoduje 
przejście do kolejnego pytania. 

 
36. Czy w 2009 roku prowadzili Państwo ocenę (ewaluację) działań świadczonych 
przez Państwa instytucję na rzecz organizacji pozarządowych? 

 
1.  Tak 
2.  Nie  
 

CADAS: JEŻELI W PYT. 36 ODP. KOD 2, ZADAĆ PYTANIE 40 
  
37. Czy ta ocena (ewaluacja) była prowadzona przez? 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 

 
1. Pracownika(-ów) organizacji 
2.  Zewnętrznego specjalistę(-ów) lub firmę 
3.  Pracownika(-ów) organizacji, jak też zewnętrznego(-nych) specjalistę(-ów) lub firmę 
 

38. Pana(-i) instytucja prowadziła ocenę działań realizowanych na rzecz organizacji 
pozarządowych. Proszę powiedzieć, czy ta ocena obejmowała...? 

 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 

 
CADAS: PKT 4 MOŻE WSPÓŁWYSTĘPOWAĆ Z INNYMI ODPOWIEDZIAMI 

 
1. Wszystkie działania lub projekty 
2. Część działań lub projektów 
3. Pojedyncze działanie lub projekt 
4. Pracę organizacji jako całości  

 
39. Proszę wskazać, które metody ewaluacji Państwo wykorzystali? 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 
 
CADAS: ROTACJA OPRÓCZ „INNE” I „NIE WIEM”  
 

1. Rozmowy lub wywiady swobodne z odbiorcami działań 
2. Badanie ankietowe odbiorców działań 
3. Dyskusja w zespole realizującym działanie lub projekt 
4. Metody warsztatowe  
5. Analizy dokumentów lub sprawozdań 
6. Inne (jakie?) _____________ 
7. nie wiem (Ankieter: nie czytać) 
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41. Czy realizowali Państwo projekt finansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego? 

 
1.  Tak 
2.  Nie 
 

42. Czy słyszeli Państwo o możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla regio-
nalnych i lokalnych centrów wspierania organizacji pozarządowych w ramach Dzia-
łania 5.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? 
 

1.  Tak 
2.  Nie 
4.  Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 43a, JEŻELI W PYT. 43 ODP. KOD 1 „TAK”, w przeciwnym  
wypadku idź do PYT. 48. 
 
43a. A czy w ciągu najbliższego roku zamierzają Państwo ubiegać się o wsparcie 
finansowe dla regionalnych i lokalnych centrów wspierania organizacji pozarządo-
wych w ramach Działania 5.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? 

 
1.  Tak 
2.  Nie 
4.  Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 44, JEŻELI W PYT. 43a ODP. KOD 2 „NIE” 
 

44. Dlaczego nie zamierzają się Państwo ubiegać się o środki w ramach Działania 
5.4 PO KL? 
 
ANKIETER: PYTANIE PREKODOWANE. NIE CZYTAĆ ODPOWIEDZI. ZAZNACZYĆ  
ODPOWIEDŹ. JEŻELI ODPOWIEDZI NIE MA NA LIŚCIE, ZAPISAĆ 

 
1. Wymagania, np. formalne, związane z dokumentacją lub zabezpieczeniami w takich konkursach, 

są dla nas za trudne. 
2. Nasi pracownicy nie posiadają odpowiednich umiejętności. 
3. Nie spełniamy kryteriów, to jest wsparcie dla innego rodzaju podmiotów. 
4. Brak własnych środków finansowych. 
5. Zakres wsparcia/to, na co można uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 5.4, nie odpowiada 

naszemu profilowi działania. 
6. Brak wiary/i tak nie uda nam się dostać dofinansowania. 
7. Posiadamy wystarczające środki finansowe z innych źródeł. 
8. Inne – jakie……? 
 

45. Jakie Pan(-i) zna największe, najważniejsze organizacje lub instytucje wspiera-
jące organizacje pozarządowe w Pana(-i) województwie? Proszę o podanie ich 
nazw.  

 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
Trudno powiedzieć 
Nie znam żadnej organizacji/instytucji 
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46. Czy w 2009 r. Państwa organizacja współpracowała – poprzez np. konsulta- 
cje, wzajemne informowanie się, wspólne planowanie działań – realizację  
wspólnych przedsięwzięć, użyczanie lub korzystanie z zasobów albo w inny sposób, 
z…? 

 
1.  Tak  
2.  Nie  
 
A.  Administracją rządową 
B.  Administracją samorządową 
C.  Ogólnopolskimi organizacjami/instytucjami wspierającymi organizacje pozarządowe 
D.  Regionalnymi organizacjami/instytucjami wspierającymi organizacje pozarządowe 
E.  Lokalnymi organizacjami/instytucjami wspierającymi organizacje pozarządowe 

 
47. Czy w działaniu Pana(-i) instytucji/organizacji zdarzyły się następujące sy- 
tuacje: 
 

1. Tak 
2. Nie  
A. Konkurowanie z innymi instytucjami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych przy pozy-

skiwaniu środków na działalność? 
B. Konkurowanie z innymi instytucjami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych przy pozy-

skiwaniu odbiorców usług? 
 

BLOK: POTRZEBY 
 
48. Proszę powiedzieć, w jakich obszarach Pana(-i) instytucja potrzebowałaby 
wzmocnienia, aby zwiększyć skuteczność działań na rzecz organizacji pozarządo-
wych? Wymienię różne obszary i proszę ocenić każde z nich na skali od 1 do 5, gdzie 
1 oznacza zdecydowanie nie potrzebujemy wzmocnienia, 2 – raczej nie potrze- 
bujemy wzmocnienia, 3 – ani nie, ani tak, 4 – raczej potrzebujemy wzmocnienia, 
a 5 – zdecydowanie potrzebujemy wzmocnienia. 
 
ANKIETER: Jeżeli respondent uważa, że to pytanie nie jest dostosowane do specyfi-
ki instytucji, proszę zaznaczyć opcję „Nie dotyczy instytucji”. 

 
1 – zdecydowanie nie potrzebujemy wzmocnienia  
2 – raczej nie potrzebujemy wzmocnienia 
3 – ani tak, ani nie 
4 – raczej potrzebujemy wzmocnienia 
5 – zdecydowanie potrzebujemy wzmocnienia  
6 – nie dotyczy 

 
1.  Zasoby finansowe 
2.  Warunki lokalowe 
3.  Sprzęt biurowy/wyposażenie 
4.  Liczba pracowników 
5.  Umiejętności pracowników 
6.  Wiedza i doświadczenie  
7.  Rozpoznawalność Państwa instytucji, organizacji 
8.  Relacje z organizacjami pozarządowymi, do których kierują Państwo usługi 
9.  Relacje z innymi podmiotami wspierającymi organizacje pozarządowe 
10.  Relacje z władzami, samorządem lub administracją publiczną 
 
99 – Nie dotyczy instytucji. 
 

CADAS: 99 to dodatkowa opcja, jej zaznaczenie akceptuje braki danych na skalach  
i powoduje przejście do kolejnego pytania. 
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49. Proszę powiedzieć, czy problemy, które przeczytam, utrudniają Pana(-i) insty- 
tucji działanie na rzecz organizacji pozarządowych. Proszę ocenić, posługując się 
skalą (ANKIETER: ODCZYTAĆ SKALĘ) 

 
4.  Zdecydowanie tak 
3.  Raczej tak 
2.  Raczej nie 
1.  Zdecydowanie nie 
9.  Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) 
 

CADAS: ROTACJA, z wyjątkiem „Inne” 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 

 
1. Niewystarczające środki finansowe, brak płynności finansowej 
2. Konflikty interesów w środowisku lokalnym lub branżowym/problem układów politycznych 
3. Niedostatki wiedzy lub umiejętności u pracowników 
4. Niedostateczna liczba pracowników 
5. Problemy z komunikacją, współpracą w zespole organizacji 
6. Konieczność dopasowania się do tych działań, na które jest dofinansowanie, odchodzenie od wła-

snej misji 
7. Niewystarczająca współpraca z innymi organizacjami infrastrukturalnymi 
8. Niewystarczająca współpraca z jednostkami z sektora publicznego 
9. Trudność w spełnieniu wymagań formalnych w konkursach o dotacje 

10. Trudności w zarządzaniu organizacją 
11. Oparcie działania organizacji na jednej osobie – liderze 
12. Biurokratyzacja działań, usztywnianie struktury organizacji, zatracanie ducha spontanicznej inicja-

tywy 
13. Niewystarczające zainteresowanie organizacji pozarządowych ofertą Państwa organizacji 
14. Konkurencja ze strony innych instytucji 
15. Inne (jakie?) 
 

50. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mówią nam o różnych problemach,  
z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy. Za chwilę je Panu(-i) przeczytam. 
Proszę powiedzieć, które z tych problemów napotykają organizacje pozarządowe,  
z którymi Państwo współpracujecie? Proszę ocenić każdy z nich na skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza, że w przypadku organizacji pozarządowych, z jakimi Państwo 
współpracujecie, taki problem nie istnieje, a 5 – że jest to bardzo poważny problem. 

 
1 – taki problem nie istnieje 
2 
3 
4 
5 – bardzo poważny problem 
 

CADAS: ROTACJA, z wyjątkiem „inne” 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 
 

1. Niewystarczające środki finansowe, brak płynności finansowej 
2. Konflikty interesów w środowisku lokalnym lub branżowym/problem układów politycznych 
3. Niedostatki wiedzy lub umiejętności członków lub pracowników 
4. Niedostateczna liczba pracowników 
5. Problemy z komunikacją, współpracą w zespole organizacji 
6. Konieczność dopasowania się do tych działań, na które jest dofinansowanie, odchodzenie od wła-

snej misji 
7. Niewystarczająca współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi 
8. Niewystarczająca współpraca z jednostkami z sektora publicznego 
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9. Trudność w spełnieniu wymagań formalnych w konkursach o dotacje 
10. Trudności w zarządzaniu organizacją 
11. Oparcie działania organizacji na jednej osobie – liderze 
12. Nieprofesjonalne, akcyjne działania 
13. Trudność w identyfikacji (diagnozowaniu) problemów lokalnych, na które może odpowiedzieć  

organizacja 
14. Trudność w wyznaczeniu i osiąganiu długofalowych celów 
15. Niska znajomość przepisów prawa 
16. Inne (jakie?) 
 

51. Organizacje pozarządowe mogą być wspierane w różnych obszarach. Prze- 
czytam teraz Panu(-i) te obszary. Proszę ocenić aktualny stan wsparcia, jakie  
mogą otrzymać organizacje pozarządowe w województwie, posługując się skalą 
(ANKIETER: ODCZYTAĆ SKALĘ).  

 
4.  Zdecydowanie wystarczające  
3.  Raczej wystarczające  
2.  Raczej niewystarczające  
1.  Zdecydowanie niewystarczające  
9.  Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) 
 

CADAS: ROTACJA 
 
1. Szkolenia 
2. Doradztwo lub konsultacje 
3. Działania informacyjne (np. udzielanie informacji o innych organizacjach pozarządowych, o ure-

gulowaniach prawnych, o projektach itp.) 
4. Pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych lub działających społecznie grup nieformalnych 
5. Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, tworzenie sieci organizacji, 

wspieranie partnerstw lokalnych  
6. Rzecznictwo, reprezentacja interesów organizacji pozarządowych, promowanie polityki lub roz-

wiązań prawnych korzystnych dla organizacji pozarządowych (na przykład opiniowanie projektów 
ustaw, takich jak ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) 

7. Prowadzenie badań, analiz na temat organizacji pozarządowych  
8. Użyczanie sprzętu (np. komputery, faksy, kserokopiarki)  
9. Udostępnianie pomieszczeń (np. na spotkania)  

10. Udzielanie wsparcia finansowego (granty, dotacje lub pożyczki)  
11. Wsparcie w prowadzeniu działalności zarobkowej/prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych 
12. Inne (jakie?)  
 

52. Czy Pana(-i) zdaniem istnieje potrzeba powstawania nowych podmiotów wspie-
rających organizacje pozarządowe w województwie? 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 

 
4.  Zdecydowanie tak 
3.  Raczej tak 
2.  Raczej nie 
1.  Zdecydowanie nie  
9.  Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 53 I 54, JEŻELI W PYT. 52 ODP. KOD 4–3 „ZDECYDOWANIE 
TAK, RACZEJ TAK” 

 
53. Jakie działania powinny realizować te podmioty? 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
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54. Jakie bariery, według Pana(-i), mogą przeszkadzać w powstawaniu podmiotów 
wspierających organizacje pozarządowe? 
 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

55. Skąd czerpią Państwo informacje na temat potrzeb organizacji pozarządowych? 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 

 
ANKIETER: PYTANIE PREKODOWANE. NIE CZYTAĆ ODPOWIEDZI. ZAZNACZYĆ  
ODPOWIEDŹ. JEŻELI ODPOWIEDZI NIE MA NA LIŚCIE, ZAPISAĆ 

 
1. Z doświadczenia zebranego w bieżącej pracy 
2. Z obserwacji działania organizacji pozarządowych 
3. Z rozmów z klientami/przedstawicielami organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy 
4. Z własnych badań ankietowych lub jakościowych (np. ankieta po szkoleniu) 
5. Z lektury badań przeprowadzonych przez inne podmioty 
6. Inne – (jakie?)  
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

7. Nie zbieram wiedzy o potrzebach 
 

ANEKS STATYSTYCZNY 
 

A1. Kiedy powstała Pana(-i) instytucja? Proszę podać rok jej założenia. Jeżeli nie 
zna Pan(-i) roku jej założenia, proszę podać w przybliżeniu, od ilu lat Pan(-i) insty-
tucja działa. 

 
_____ rok 
_____ lata działania 
 

A2. Proszę wskazać typ Państwa organizacji 
 

1. Centrum Wolontariatu 
2. Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) 
3. Biuro Porad Obywatelskich 
4. Bank Żywności 
5. Fundusz Lokalny 
6. Grupa Partnerska, Partnerstwo Lokalne lub Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia 
7. Lokalna Grupa Działania 
8. Centrum informacji lub wspierania organizacji pozarządowych 
9. Federacja lub związek organizacji 

10. Fundusz Lokalny 
11. inne (jakie?)_____________ 

 
A3. Proszę wskazać najważniejsze obszary, w jakich działa Pana(-i) organiza-
cja/instytucja. 

 
1. Kultura i sztuka 
2. Sport, turystyka, rekreacja i hobby 
3. Edukacja i wychowanie 
4. Działalność naukowo-badawcza, badania naukowe 
5. Ochrona zdrowia 
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6. Pomoc społeczna i socjalna 
7. Ochrona środowiska 
8. Rynek pracy, aktywizacja zawodowa 
9. Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 

10. Prawo i jego ochrona, prawa człowieka 
11. Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 
12. Działalność międzynarodowa 
13. Religia 
14. Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 
 

15. Inne (jakie?) 

___________________________ 

___________________________ 

____________________________ 
 
A4. Na jakim obszarze/terytorium działa Pana(-i) instytucja?  

 
1. Lokalnym (gmina lub powiat) 
2. Województwo 
3.  Kraj 
4.  Działalność międzynarodowa  
 

A5. A czy Pana(-i) instytucja…?  
 
1. Tak 
2. Nie 
 
a)  wchodzi w skład sieci lub federacji organizacji 
b)  koordynuje sieć lub federację organizacji 
c)  wchodzi w skład partnerstwa lokalnego 
 

A6. Ankieter: zaznaczyć województwo 
 

1. Dolnośląskie    
2. Kujawsko-pomorskie  
3. Lubelskie    
4. Lubuskie    
5. Łódzkie    
6. Małopolskie    
7. Mazowieckie    
8. Opolskie    
9. Podkarpackie   

10. Podlaskie    
11. Pomorskie    
12. Śląskie    
13. Świętokrzyskie   
14. Warmińsko-mazurskie  
15. Wielkopolskie   
16. Zachodniopomorskie  
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14.  Kwestionariusz do badania organizacji pozarządowych 
 
 

Dzień dobry, nazywam się …….. i reprezentuję Pentor Research International. Obecnie na  
zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadzimy badanie potrzeb organizacji poza-
rządowych. Wyniki badania pozwolą w przyszłości lepiej zaprojektować wsparcie dla takich  
organizacji. 
 
Czy mógł(mogła)bym Pana(-ią) prosić o wzięcie udziału w badaniu? Chciał(a)bym zapewnić, że 
Pana(-i) odpowiedzi pozostaną poufne i wykorzystane będą jedynie w zbiorczych zestawieniach 
statystycznych. 
 
R1. Województwo – z bazy  

 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 

R2. Typ organizacji – z bazy  
 

1. Stowarzyszenie  
2. Fundacja 
3. Związek stowarzyszeń  
4. Podmiot Kościoła katolickiego, innego kościoła i lub związku wyznaniowego prowadzący działal-

ność pożytku publicznego 
5. Organizacja społeczna oddzielnie niewymieniona (kod 60 w REGON) 

 
Wywiad zajmie około 25 minut. 

 
R3. 

 
1. Zgoda 
2. Odmowa  
 

Ankieter: zaznaczyć płeć respondenta 
 

1. Kobieta  
2. Mężczyzna 

 
BLOK REKRUTACJA  

 
1. Proszę powiedzieć, jakie zajmuje Pan(-i) stanowisko? 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI 
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1. Prezes/wiceprezes/dyrektor organizacji 
2. Członek zarządu 
3. Dyrektor/kierownik/lider zespołu lub projektu 
4. Samodzielny specjalista 
5. Specjalista 
6. Szeregowy pracownik 
7. Wolontariusz  
8. Inne (jakie?) (Ankieter: nie czytać)  
 

CADAS: miejsce na wpisanie (250 znaków) 
 

CADAS: ZADAĆ PYTANIE 2, JEŻELI W PYTANIU 1 ODP. KODY 5–8  

2. Jak Pan(-i) ocenia swoją wiedzę na temat funkcjonowania Pana(-i) instytucji/ 
organizacji?  
 

Zdecydowanie dobrze   4  
Raczej dobrze    3 
Raczej źle    2 – ZAKOŃCZYĆ WYWIAD 
Zdecydowanie źle   1 – ZAKOŃCZYĆ WYWIAD 

 
BLOK OCENA OGÓLNA FUNKCJONOWANIA  

 
3. Jak Pan(-i) ocenia Pana(-i) organizację pod względem…  
 

1. Bardzo źle 
2. Źle 
3. Ani źle, ani dobrze 
4. Dobrze 
5. Bardzo dobrze 
6. Nie dotyczy 

 
CADAS: ROTACJA 
(Ankieter: odczytać) 
 

11. Zasobów finansowych 
12. Warunków lokalowych 
13. Infrastruktury technicznej (np. sprzęt biurowy, wyposażenie biura) 
14. Liczby pracowników 
15. Liczby wolontariuszy 
16. Kompetencji pracowników 
17. Kompetencji wolontariuszy 

 
4. Jak oceniał(a)by Pan(-i) jakość kontaktów Pana(-i) instytucji z… 

 
1. Bardzo źle 
2. Źle 
3. Ani źle, ani dobrze 
4. Dobrze 
5. Bardzo dobrze 
6. Nie dotyczy 
 

Ankieter: odczytać skalę 
 

1.  Odbiorcami usług świadczonych przez Pana(-i) instytucję 
2.  Innymi organizacjami pozarządowymi 
3.  Władzami, samorządem lub administracją publiczną 
4.  Podmiotami/instytucjami wspierającymi organizacje pozarządowe 
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5. A jak ocenił(a)by Pani rozpoznawalność Pan(-i) instytucji/organizacji: 
 
Ankieter: odczytać  
 

Bardzo dobra rozpoznawalność – 4 
Raczej dobra rozpoznawalność – 3 
Raczej zła rozpoznawalność – 2 
Zdecydowanie zła rozpoznawalność  – 1 
Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) – 9 
 
1. W najbliższej okolicy 
2. W województwie 
3. W regionie (kilka województw) 
4. W Polsce 
 

5A. Proszę ocenić przygotowanie merytoryczne osób stale zaangażowanych w wy-
konywanie Państwa zadań statutowych. 

 
Zdecydowanie pozytywnie – 4 
Raczej pozytywnie – 3 
Raczej negatywnie – 2 
Zdecydowanie negatywnie – 1 
Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) – 9 
 

CADAS: W PYTANIU 6 MAJĄ POJAWIAĆ SIĘ WSZYSTKIE KATEGORIE Z PYTAŃ 3 I 4, 
OPÓRÓCZ TYCH, KTÓRE UZYSKAŁY ODPOWIEDŹ KOD 6 „NIE DOTYCZY” 

6. Czy Pana(-i) organizacja potrzebowałaby wzmocnienia pod względem…? 
 
Zdecydowanie tak – 5 
Raczej tak – 4 
Ani tak, ani nie –  3 
Raczej nie – 2 
Zdecydowanie nie – 1 
 
1. Zasobów finansowych 
2. Warunków lokalowych 
3. Infrastruktury technicznej (np. sprzęt biurowy, wyposażenie biura) 
4. Liczby pracowników 
5. Liczby wolontariuszy 
6. Kompetencji pracowników 
7. Kompetencji wolontariuszy 
8. Rozpoznawalności Państwa organizacji 
9. Kontaktów z odbiorcami Państwa usług 

10. Kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi 
11. Kontaktów z władzami, samorządem lub administracją publiczną 
12. Kontaktów z podmiotami, instytucjami wspierającymi organizacje pozarządowe 
 

CADAS: EKRAN 
 
7. Proszę ocenić, w jakim stopniu te stwierdzenia pasują do Pana(-i) organizacji? 
Proszę posłużyć się skalą od 1 do 7, gdzie 1 oznacza – zdecydowanie nie pasuje, a 7 
– zdecydowanie pasuje 
 
1 – zdecydowanie nie pasuje 2 ---- 3 ------4 ------ 5 ----- 6 ----- 7 – zdecydowanie 
pasuje 
  
CADAS: ROTACJA 
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1. Większość pracy w organizacji wykonuje jedna osoba.  
2. Osoby działające w organizacji są aktywne na co dzień, w bieżących działaniach organizacji. 
3. W praktyce w organizacji jest aktywnych tylko kilka osób, podczas gdy pozostali nie angażują się 

w działania organizacji. 
4. Zadania w organizacji są podzielone pomiędzy członków zespołu.  
5. Osoby działające w organizacji mają własne pomysły lub inicjatywy, dzięki którym działalność  

organizacji się rozwija. 
6. Większość nowych pomysłów pochodzi od lidera/liderów organizacji. 
7. Osoby działające w organizacji mobilizują się tylko przy większych wydarzeniach. 
 

CADAS: ZAMKNĄĆ EKRAN 
 

BLOK DZIAŁANIE I WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI  
 
CADAS: ZADAĆ PYTANIE 8, JEŻELI W R2 STOWARZYSZENIE  
 
8. Czy wśród prowadzonych w 2009 roku działań znalazły się działania ukierunko-
wane na zwiększenie liczby członków Pana(-i) stowarzyszenia? 
 

1.  Tak 
2.  Nie  

 
9. Czy w 2009 roku Pana(-i) organizacja współpracowała z…? 
 

1.  Tak 
2.  Nie 
3.  Nie wiem (Ankieter: nie czytać) 
4.  Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 

 
ANKIETER: ODCZYTAĆ 
 

1.  Innymi organizacjami pozarządowymi 
2.  Administracją rządową (np. urząd wojewódzki) 
3.  Administracją samorządową  
4.  Podmiotami prywatnymi 

 
10. Czy Pana(-i) organizacja korzystała ze wsparcia dla organizacji pozarządowych, 
takiego jak… 
 
CADAS: pytanie wieloodpowiedziowe 
 

1.  Szkolenia 
2.  Doradztwo lub konsultacje 
3.  Pomoc w uzyskaniu informacji (np. o innych organizacjach pozarządowych, o uregulowaniach 

prawnych) 
4.  Pomoc w założeniu organizacji  
5.  Pomoc we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, tworzeniu sieci lub partnerstw  
6.  Reprezentacja Państwa organizacji wobec administracji publicznej lub innych instytucji 
7.  Korzystanie z użyczonego sprzętu (np. komputery, faksy, kserokopiarki) 
8.  Korzystanie z udostępnionego pomieszczenia na spotkania  
9.  Korzystanie z udostępnionego pomieszczenia na prowadzenie biura 

10.  Wsparcie finansowe (grant, dotacja lub pożyczka) 
11.  Wsparcie w prowadzeniu działalności odpłatnej, gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego 
12.  Inne (jakie? …………..) 

 
CADAS: ZADAĆ PYTANIA 11–12, JEŻELI W PYT. 10 nie wskazano żadnego. 
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11. Dlaczego nie korzystali Państwo dotychczas ze wsparcia? 
 
Ankieter pytanie prekodowane. Nie czytać, zanotować odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi 
nie ma na liście, zapisać.  
(CADAS: pytanie wieloodpowiedziowe) 
 

1. Brak potrzeb. 
2. W najbliższej okolicy nie ma takiej organizacji.  
3. Usługi, o których słyszeliśmy, nie odpowiadają naszym potrzebom.  
4. Nie spełniamy warunków, aby uzyskać wsparcie. 
5. Usługi oferowane przez organizacje były słabej jakości. 
6. Inne przyczyny – jakie? 

 
12. Czy zna Pan(-i) podmioty, które udzielają wsparcia takim organizacjom, jak  
Pana(-i)? 

 
1.  Tak 
2.  Nie 
 

CADAS: PRZEJŚĆ DO PYT. 22 
 
13. W jaki sposób dowiedzieliście się Państwo o organizacji(-ach), z usług których 
Państwo korzystaliście? 
 
CADAS: pytanie wieloodpowiedziowe 

 
1. Od innej organizacji pozarządowej, która korzystała z usług tej organizacji 
2. Bezpośrednio od osoby działającej w tej organizacji 
3. Znaleźliśmy informację na temat tej organizacji w Internecie 
4. Znaleźliśmy informację na temat tej organizacji w czasopiśmie skierowanym do organizacji poza-

rządowych 
5. Znaleźliśmy informację na temat tej organizacji w czasopiśmie, które nie jest bezpośrednio kiero-

wane do organizacji pozarządowych 
6. Organizacja przesłała nam swoją ofertę e-mailem (pocztą elektroniczną)  
7. Inaczej (jak? .........) 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 14 I 15, JEŻELI W PYT. 10 KOD 1 „TAK”  
 
14. Jak ogólnie ocenia Pan(-i) współpracę z tą/tymi organizacją(-ami)?  

 
Bardzo dobrze – 4 
Raczej dobrze – 3 
Raczej źle – 2 
Zdecydowanie źle – 1 
Trudno powiedzieć (nie czytać) – 9 
 

CADAS: ZADAĆ PYTANIE 16, JEŻELI W PYT. 10 wybrano 1 „SZKOLENIA” 
 
CADAS: POKAZAĆ EKRAN 
 
16. Korzystaliście Państwo ze szkoleń organizowanych przez podmioty wspierające 
organizacje pozarządowe. Czego dotyczyły te szkolenia? 
 

1. Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 

2. Pozyskiwanie dofinansowania 

2.1. Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego lub podmioty udzielające dofinansowania 
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2.2. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych 

2.3. Przygotowanie wniosku o dotację ze źródeł innych niż fundusze unijne 

2.4. Fundraising [czytać: fandrejzing] – jak pozyskiwać datki od osób prywatnych lub firm 

2.5. Inne (jakie? …………….) _____________________ 

3. Księgowość lub zarządzanie finansami 

3.1. Prowadzenie księgowości  

3.2. Zarządzanie finansami 

3.3. Rozliczanie projektu finansowanego z funduszy unijnych (przygotowanie wniosku o płatność) 

3.4. Inne (jakie? …………….) _____________________ 

4. Zarządzanie organizacją pozarządową 

4.1. Budowanie strategii organizacji  

4.2. Planowanie działań 

4.3. Zarządzanie pracownikami i/lub wolontariuszami, np. współpraca, motywowanie do pracy 

4.4. Inne zagadnienia z zakresu zarządzania 

5. Współpraca z innymi instytucjami 

5.1. Współpraca z instytucjami publicznymi 

5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

5.3. Współpraca z przedsiębiorcami 

5.4. Inne (jakie? ………………) ____________________ 

6. Sprawozdawczość, monitoring lub badania 

6.1. Monitoring lub sprawozdawczość 

6.2. Ocena, ewaluacja 

6.3. Diagnoza potrzeb klientów lub środowiska lokalnego 

6.4. Inne (jakie? ………………..) _____________________________ 

7. Marketing lub public relations 

8. Zakładanie organizacji pozarządowej 

9. Zagadnienia merytoryczne, związane z obszarem tematycznym w jakim działają szkolone organi-
zacje  

19. Inne (jakie? ……………) 
 
CADAS: ZADAĆ PYTANIE 17, JEŻELI W PYT. 10 wybrano 2 „DORADZTWO” 
 
17. Czego dotyczyło doradztwo, z którego Państwo korzystaliście? 

 
1. Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 

2. Pozyskiwanie dofinansowania 

2.1. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych 

2.2. Przygotowanie wniosku o dotację ze źródeł innych niż fundusze unijne 

2.3. Fundraising – jak pozyskiwać datki od osób prywatnych lub firm 

3. Księgowość lub zarządzanie finansami 

3.1. Prowadzenie księgowości 

3.2. Zarządzanie finansami 
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3.3. Rozliczanie projektu finansowanego z funduszy unijnych (przygotowanie wniosku o płatność) 

4. Zarządzanie organizacją pozarządową 

4.1. Budowanie strategii organizacji  

4.2. Planowanie działań 

4.3. Zarządzanie pracownikami i/lub wolontariuszami, np. współpraca, motywowanie do pracy 

4.4. Inne zagadnienia z zakresu zarządzania 

5. Współpraca z innymi instytucjami 

5.1. Współpraca z instytucjami publicznymi 

5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

5.3. Współpraca z przedsiębiorcami 

6. Monitoring lub badania 

6.1. Monitoring lub sprawozdawczość 

6.2. Ewaluacja 

6.3. Diagnoza potrzeb klientów 

7. Marketing, promocja lub public relations 

8. Zakładanie organizacji pozarządowej 

9. Zagadnienia merytoryczne, związane z obszarem tematycznym, w jakim działa Pana(-i) organizacja 

20. Inne (jakie? ……………) 
 
CADAS: ZAMKNĄĆ EKRAN 
 
CADAS: ZADAĆ PYT. 18, JEŻELI W PYT. 10 wybrano 3 „POMOC W UZYSKANIU  
INFORMACJI” 
 
18. Czego dotyczyło wsparcie informacyjne, z jakiego Państwo korzystaliście? 
 

1.  Tak 
2.  Nie 
3.  Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 
4.  Nie pamiętam (nie czytać) 
 
1. Podstawowych informacji o innych organizacjach pozarządowych 
2. Szkoleń oferowanych przez różne podmioty 
3. Uregulowań prawnych dotyczących organizacji pozarządowych 
4. Rodzajów dostępnego wsparcia finansowego lub podmiotów udzielających dofinansowania 
5. Zakładania organizacji pozarządowej 
6. Innych (jakich? ……………..) (nie czytać) 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 19 I 20, JEŻELI W PYT. 10 KODY 1 LUB 2, LUB 3 „SZKOLENIA”, 
„DORADZTWO”, „POMOC W UZYSKANIU INFORMACJI”  
 
19. W jakim stopniu usługi, z których Państwo korzystaliście, przyczyniły się do…? 
Ankieter: odczytać 
 

W bardzo dużym stopniu  – 5 
W dużym stopniu – 4 
Ani w dużym, ani w małym stopniu – 3 
W małym stopniu – 2 
W bardzo małym stopniu – 1 
W ogóle się nie przyczyniły (Ankieter: nie czytać) – 9 
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CADAS: ROTACJA 
 

1.  Zwiększenia zasobów finansowych 
2.  Poprawy warunków lokalowych 
3.  Poprawy infrastruktury technicznej (np. zwiększenia dostępności sprzętu biurowego) 
4.  Zwiększenia liczby pracowników 
5.  Zwiększenia liczby wolontariuszy 
6.  Podniesienia kompetencji pracowników 
7.  Podniesienia kompetencji wolontariuszy 
8.  Zwiększenia rozpoznawalności Pan(-i) instytucji/organizacji 
9.  Poprawy relacji z innymi organizacjami pozarządowymi  

10.  Poprawy relacji z władzami, samorządem, administracją publiczną 
11.  Poprawy relacji z instytucjami/organizacjami wspierającymi organizacje pozarządowe 

 
20. A czy dzięki skorzystaniu z usług organizacji wspierających organizacje poza-
rządowe…? 
 

1.  Tak 
2.  Nie 
3.  Trudno powiedzieć (nie czytać) 

 
CADAS: ROTACJA 
 

1.  Nawiązali Państwo trwałą współpracę z innymi organizacjami, utworzyli z nimi sieć lub federację 
2.  Założyli Państwo swoją organizację 
3.  Nastąpiło poszerzenie zakresu usług świadczonych przez Pana(-i) organizację 
4.  Lepiej planują Państwo swoje działania 
5.  Poradzili sobie Państwo z problemami prawnymi, formalnymi 
6.  Zwiększyła się aktywność społeczności lokalnej, mieszkańców, dla których Państwo działają 
7.  Zwiększyła się wiedza ludzi na temat organizacji pozarządowych (III sektora) 
8.  Wzrosła jakość Państwa działań 
9.  Rozpoczęli Państwo działalność odpłatną, gospodarczą lub skuteczniej pozyskują Państwo dofi-

nansowanie  
 
CADAS: ZADAĆ PYT. 21, JEŻELI W PYT. 10 KOD 1 „TAK” 
 
21. Czy korzystając z usług organizacji wspierającej organizacje pozarządowe,  
spotkaliście się Państwo z następującymi problemami? 
 

1.  Tak 
2.  Nie 
3.  Nie dotyczy 
 
1. Trudności w skontaktowaniu się z właściwą osobą w organizacji lub trudności w komunikacji 
2. Długi czas oczekiwania na usługę 
3. Niski poziom wiedzy/kompetencji pracowników organizacji wspierającej 
4. Informacja lub doradztwo zbyt ogólne, nie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb  
5. Szkolenia zbyt ogólne, nie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb 
6. Godziny świadczenia usług niedostosowane do możliwości osób pracujących w Pana(-i) organizacji 
7. Ogólnie słaba jakość oferowanego wsparcia 
 

BLOK POTRZEBY INFORMACYJNE 
 
22. Jak Pan(-i) ocenia dostępność informacji ważnych dla działania Pana(-i) organi-
zacji?  

Zdecydowanie łatwo dostępne – 4 
Raczej łatwo dostępne – 3 
Raczej trudno dostępne – 2 
Zdecydowanie trudno dostępne – 1 
Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) – 9 
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23. Z jakich źródeł informacji korzystacie Państwo, szukając informacji ważnych dla 
działania Pana(-i) organizacji?  
 
CADAS: ROTACJA, OPRÓCZ „INNE” I „ODMOWA”,  
MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ  

 
1. Rozmowy ze znajomymi  
2. Rozmowy z osobą/osobami pracującymi w organizacji wspierającej organizacje pozarządowe  
3. Strony internetowe organizacji wspierających organizacje pozarządowe 
4. Inne strony internetowe, np. NGO.pl 
5. Biuletyn, newsletter dla organizacji pozarządowych 
6. Czasopisma skierowane do organizacji pozarządowych 
7. Prasa lokalna 
8. Prasa ogólnopolska 
9. Instytucje związane z wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej 

10. Publikacje, poradniki 
11. Wyniki badań poświęconych organizacjom pozarządowym  
12. Inne (jakie?) CADAS: MIEJSCE NA WPISANIE „INNE”  
13. Odmowa odpowiedzi (ankieter: nie czytać)  
 

24. A jak Pan(-i) ocenia dostępność informacji o wsparciu dla organizacji pozarzą-
dowych? 
 

Zdecydowanie łatwo dostępne – 4 
Raczej łatwo dostępne – 3 
Raczej trudno dostępne – 2 
Zdecydowanie trudno dostępne – 1 
Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) – 9 

 
25. Z jakich źródeł korzystacie Państwo, szukając informacji o możliwościach dofi-
nansowania Państwa organizacji?  
 
CADAS: ROTACJA, OPRÓCZ „INNE” I „ODMOWA”,  
MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ  
 

1. Rozmowy ze znajomymi  
2. Rozmowy z osobą/osobami pracującymi w organizacji wspierającej organizacje pozarządowe  
3. Strony internetowe organizacji wspierających organizacje pozarządowe 
4. Inne strony internetowe, np. NGO.pl 
5. Biuletyn, newsletter dla organizacji pozarządowych 
6. Czasopisma skierowane do organizacji pozarządowych 
7. Prasa lokalna 
8. Prasa ogólnopolska 
9. Instytucje związane z wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej 

10. Publikacje, poradniki 
11. Wyniki badań poświęconych organizacjom pozarządowym  
12. Inne (jakie? ……………) CADAS: miejsce na wpisanie 
13. Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 
14. Nie szukamy informacji o możliwościach dofinansowania (Ankieter: nie czytać) 

 
BLOK FINANSOWANIE ORGANIZACJI  

 
26. Skąd Pan(-i) organizacja czerpie środki na prowadzoną działalność? Proszę 
wskazać wszystkie źródła niezależnie od ich udziału w budżecie Pana(-i) organiza-
cji. 
MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ  
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CADAS: ROTACJA, OPRÓCZ 13 I 14  
 
1. Środki jednostek samorządu terytorialnego 
2. Środki rządowe 
3. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 
4. Zagraniczne programy pomocowe 
5. Granty, dotacje od fundacji i innych organizacji pozarządowych 
6. Własne środki Pana(-i), innych pracowników lub innych osób działających w organizacji 
7. Składki członkowskie 
8. Darowizny od osób prywatnych 
9. Darowizny od przedsiębiorców 

10. Wpływy z odpisu jednego procenta podatku 
11. Odpłatna działalność statutowa Pana(-i) organizacji 
12. Działalność gospodarcza 
13. Inne (jakie? …………..) CADAS: MIEJSCE NA ZAPISANIE  
14. Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać)  
15. Nie wiem (Ankieter: nie czytać)  
 

CADAS: W PYT. 27 POJAWIAJĄ SIĘ KATEGORIE WSKAZANE W PYT. 26.  
 
CADAS: ZADAĆ PYT. 27, TYLKO JEŻELI W PYT. 26 WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 
 
27. Które z tych źródeł miało największy udział w budżecie organizacji, a które było 
na drugim miejscu? (Ankieter: „trzecim…” itd.) 
 
CADAS: RANGOWANIE 

 
1. Środki jednostek samorządu terytorialnego 
2. Środki rządowe 
3. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 
4. Zagraniczne programy pomocowe 
5. Granty, dotacje od fundacji i innych organizacji pozarządowych 
6. Własne środki Pana(-i), innych pracowników lub innych osób działających w organizacji 
7. Składki członkowskie 
8. Darowizny od osób prywatnych 
9. Darowizny od przedsiębiorców 

10. Wpływy z odpisu jednego procenta podatku 
11. Odpłatna działalność statutowa Pana(-i) organizacji 
12. Działalność gospodarcza 
 

28. Czy w 2009 roku ubiegaliście się Państwo o wsparcie finansowe z…? 
 

1.  Tak 
2.  Nie 
3.  Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 
 
1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
3. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-

szaru Gospodarczego 
4. Regionalnego Programu Operacyjnego 
5. Samorządu terytorialnego 
6. Innych źródeł (jakich? ……………)  
 

29. A czy w 2010 roku ubiegaliście się Państwo lub zamierzacie się ubiegać o wspar-
cie finansowe z…? 

 
1. Tak 
2. Nie 
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3. Odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać) 
 
1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
3. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego  

Obszaru Gospodarczego 
4. Regionalnego Programu Operacyjnego 
5. Samorządu terytorialnego 
6. Innych źródeł (jakich? ……………….)  

 
BLOK ZARZĄDZANIE 

 
Pomówmy teraz o zarządzaniu organizacją. 
 
31. Czy Pana(-i) organizacja ma spisane następujące dokumenty? 

 
1. Tak 
2. Nie 
3. Trudno powiedzieć (Nie czytać) 
 
1. Wieloletnią strategię działania 
2. Roczny plan działania 
3. Wieloletnią strategię finansową 
4. Roczny plan finansowy 
5. Plan szkoleń pracowników/członków organizacji 
6. Strategię promocji organizacji 
 

32. Czy Państwa organizacja przygotowuje sprawozdania ze swojej działalności? 
 
1. Tak 
2. Nie  
3.  Trudno powiedzieć (Nie czytać) 
 

33. W którym roku zostało opracowane ostatnie sprawozdanie z działania Pana(-i) 
organizacji? 
 

____ 
 
2.  Odmowa odpowiedzi  

 
34. Czy w Pana(-i) organizacji są procedury kontroli wewnętrznej? 

 
1. Tak 
2. Nie  
3. Trudno powiedzieć (Nie czytać) 
 

35. Organizacje mogą na różne sposoby sprawdzać jakość swoich działań. Które  
z tych sposobów weryfikacji były stosowane w Pana(-i) organizacji w zeszłym roku? 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ  
 
CADAS: ROTACJA 

 
1. Bieżący nadzór prezesa lub lidera nad działaniami pozostałych osób 
2. Okresowe omawianie przez pracowników lub członków swoich działań z liderem organizacji 
3. Sprawozdania z działań dla zarządu organizacji 
4. Wewnętrzne sprawozdania od pracowników, członków lub zespołów 
5. Kontrola dokumentacji przez pracownika lub członka stowarzyszenia 
6. Działania komisji rewizyjnej 
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7. Kontrola zewnętrzna ze strony grantodawcy 
8. Zewnętrzny audyt 
9. Badanie opinii klientów organizacji 

10. Ewaluacja 
11.  Inne (jakie? …………..) (Ankieter: nie czytać) 
 

BLOK POTRZEBY  
 
37. Czy w ciągu ostatnich 2 lat zdarzyło się, że potrzebowali Państwo jakiejś wiedzy 
albo pomocy w działaniach Państwa organizacji i nie mogli Państwo jej znaleźć? 

 
Tak, bardzo często – 5 
Tak, często – 4 
Tak, rzadko – 3 
Tak, bardzo rzadko – 2 
Nie, w ogóle – 1 
Trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytać) – 9 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 38, JEŻELI W PYT. 37 KODY 2–5  
 
38. Jakiej wiedzy, jakiego rodzaju pomocy Państwo potrzebowaliście i były proble-
my z jej znalezieniem? 
 
__________________________ (CADAS 250 znaków) 
 
Ankieter: dopytać o wiedzę, rodzaje pomocy, z którymi był problem dostępu do  
informacji 
 
__________________________ (CADAS 250 znaków) 
 
CADAS: POKAZAĆ EKRAN  
 
39. Organizacje pozarządowe spotykają się z różnymi problemami. Za chwilę Panu(-i) 
pokażę ich listę. Proszę powiedzieć, czy i w jakim stopniu każdy z tych problemów 
dotyczy Pana(-i) organizacji. Oceniając, proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie  
1 oznacza, że w Pan(-i) organizacji taki problem nie istnieje, a 5 – że jest to bardzo 
poważny problem. 

 
1 – taki problem nie istnieje 
2 
3 
4 
5 – bardzo poważny problem 
 

CADAS: ROTACJA 
 
ANKIETER: ODCZYTAĆ  

 
1. Niewystarczające środki finansowe, brak płynności finansowej 
2. Konflikty interesów w środowisku lokalnym lub branżowym/problem układów politycznych 
3. Niedostatki wiedzy lub umiejętności członków lub pracowników 
4. Niedostateczna liczba pracowników 
5. Problemy z komunikacją, współpracą w zespole 
6. Konieczność dopasowania się do tych działań, na które jest przeznaczone dofinansowanie,  

odchodzenie od pierwotnej misji 
7. Niewystarczająca współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi 
8. Niewystarczająca współpraca z jednostkami z sektora publicznego 
9. Trudność w spełnieniu wymagań formalnych w konkursach o dotacje 
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10. Trudności w zarządzaniu organizacją 
11. Oparcie działania organizacji na jednej osobie – liderze 
12. Nieprofesjonalne, akcyjne działania 
13. Trudność w identyfikacji (diagnozowaniu) problemów lokalnych, na które może odpowiedzieć 

Państwa organizacja 
14. Trudność w wyznaczeniu i osiąganiu długofalowych celów 
15. Niewystarczająca znajomość przepisów prawa 
16. Zależność finansowa od samorządu terytorialnego 
17. Usztywnienie organizacji, biurokracja, mniej spontaniczne działania 
18. Konieczność dostosowania się do oczekiwań samorządu terytorialnego, który jest głównym gran-

todawcą  
 

CADAS: ZAMKNĄĆ EKRAN  
 

40. Czy obecnie chcieliby Państwo skorzystać z bezpłatnej usługi wsparcia świad-
czonej przez organizację wpierającą organizacje pozarządowe? 

 
Zdecydowanie tak – 4 
Raczej tak – 3 
Raczej nie – 2 
Zdecydowanie nie – 1 
Trudno powiedzieć (Nie czytać) – 9  
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 41, JEŻELI W PYT. 40 KODY 4–3 „ZDECYDOWANIE TAK”,  
„RACZEJ TAK”  
 
POZOSTALI: PRZEJŚĆ DO PYT. 47 

 
41. Z jakich usług chcielibyście Państwo skorzystać? 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 
 
CADAS: ROTACJA 

 
1. Szkolenia 
2. Doradztwo lub konsultacje 
3. Pomoc w uzyskaniu informacji (np. o innych organizacjach pozarządowych, o uregulowaniach 

prawnych) 
4. Pomoc w założeniu organizacji  
5. Pomoc we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, tworzeniu sieci lub partnerstw  
6. Reprezentacja Państwa organizacji wobec administracji publicznej lub innych instytucji 
7. Użyczenie sprzętu (np. komputery, faksy, kserokopiarki) 
8. Użyczenie pomieszczenia na spotkania  
9. Użyczenie pomieszczenia na prowadzenie biura 

10. Wsparcie finansowe (grant, dotacja lub pożyczka) 
11. Wsparcie w prowadzeniu działalności odpłatnej, gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego 
12. Zindywidualizowane doradztwo, coaching (czytać: koaczing) prowadzone przez dłuższy czas na 

potrzeby Państwa organizacji 
13. Inne (jakie? …………….) (Nie czytać) 
 

CADAS: POKAZAĆ EKRAN  
 
CADAS: ZADAĆ PYT. 42, JEŻELI W PYT. 41 KOD 1 „SZKOLENIA” 
 
42. Z jakich szkoleń chcielibyście Państwo skorzystać? 
 

1.  Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 
2.  Pozyskiwanie dofinansowania 
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2.1. Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego lub podmioty udzielające dofinansowania 
2.2. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych 
2.3. Przygotowanie wniosku o dotację ze źródeł innych niż fundusze unijne 
2.4. Fundraising – jak pozyskiwać datki od osób prywatnych lub firm 
2.5. Inne (jakie? ……………….) _____________________ 

3.  Księgowość lub zarządzanie finansami 
3.1. Prowadzenie księgowości  
3.2. Zarządzanie finansami 
3.3. Rozliczanie projektu finansowanego z funduszy unijnych (przygotowanie wniosku o płatność) 
3.4. Inne (jakie? ……………..) _____________________ 

4.  Zarządzanie organizacją pozarządową 
4.1. Budowanie strategii organizacji  
4.2. Planowanie działań 
4.3. Zarządzanie pracownikami i/lub wolontariuszami, np. współpraca, motywowanie do pracy 
4.4. Inne zagadnienia z zakresu zarządzania 

5.  Współpraca z innymi instytucjami 
5.1. Współpraca z instytucjami publicznymi 
5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
5.3. Współpraca z przedsiębiorcami 
5.4. Inne (jakie? …………….) ____________________ 

6.  Sprawozdawczość, monitoring lub badania 
6.1. Monitoring lub sprawozdawczość 
6.2. Ocena, ewaluacja 
6.3. Diagnoza potrzeb klientów lub środowiska lokalnego 
6.4. Inne (jakie? …………….) _____________________________ 

7. Marketing lub public relations 
8. Zakładanie organizacji pozarządowej 
9. Zagadnienia merytoryczne, związane z obszarem tematycznym, w jakim działają szkolone organiza-

cje  
10 Inne (jakie? ……………) 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 43, JEŻELI W PYT. 41 KOD 2 „DORADZTWO” lub 12 
 

43. Jakiego rodzaju doradztwo jest Państwu potrzebne? 
 
11.  Uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych 
12.  Pozyskiwanie dofinansowania 

12.1 Rodzaje dostępnego wsparcia finansowego lub podmioty udzielające dofinansowania 
12.2. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych 
12.3. Przygotowanie wniosku o dotację ze źródeł innych niż fundusze unijne 
12.4. Fundraising – jak pozyskiwać datki od osób prywatnych lub firm 
12.5. Inne (jakie? ……………….) _____________________ 

13. Księgowość lub zarządzanie finansami 
13.1 Prowadzenie księgowości  
13.2. Zarządzanie finansami 
13.3. Rozliczanie projektu finansowanego z funduszy unijnych (przygotowanie wniosku o płatność) 
13.4. Inne (jakie? ……………..) _____________________ 

14.  Zarządzanie organizacją pozarządową 
14.1. Budowanie strategii organizacji  
14.2. Planowanie działań 
14.3. Zarządzanie pracownikami i/lub wolontariuszami, np. współpraca, motywowanie do pracy 
14.4. Inne zagadnienia z zakresu zarządzania 

15.  Współpraca z innymi instytucjami 
15.1. Współpraca z instytucjami publicznymi 
15.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
15.3. Współpraca z przedsiębiorcami 
15.4 Inne (jakie? …………….) ____________________ 

16. Sprawozdawczość, monitoring lub badania 
16.1. Monitoring lub sprawozdawczość 
16.2. Ocena, ewaluacja 
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16.3. Diagnoza potrzeb klientów lub środowiska lokalnego 
16.4. Inne (jakie? …………….) _____________________________ 

17. Marketing lub public relations 
18.  Zakładanie organizacji pozarządowej 
19.  Zagadnienia merytoryczne, związane z obszarem tematycznym, w jakim działają szkolone organizacje  
20.  Inne (jakie? ……………) 

 
CADAS: ZAMKNĄĆ EKRAN 
 
CADAS: ZADAĆ PYT. 44, JEŻELI W PYT. 41 KOD 3 „DZIAŁANIA INFORMACYJNE” 
 
44. Jakich informacji Państwo potrzebują? 

 
1. Podstawowych informacji o innych organizacjach pozarządowych 
2. Szkoleń oferowanych przez różne podmioty 
3. Uregulowań prawnych dotyczących organizacji pozarządowych 
4. Rodzajów dostępnego wsparcia finansowego lub podmiotów udzielających dofinansowania 
5. Innych działań informacyjnych (jakich?) CADAS: miejsce na zapisanie „Inne, jakie?” 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 45, JEŻELI W PYT. 40 KODY 4–3 „ZDECYDOWANIE TAK”,  
„RACZEJ TAK”  
 
45. Czy wiedzą Państwo, do jakiej instytucji lub organizacji się zwrócić, aby  
skorzystać z takiej pomocy, jaka jest Państwu potrzebna? 

 
Tak – 1 
Nie – 2 
Trudno powiedzieć (nie czytać) – 9 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 46, JEŻELI W PYT. 40 KODY 4–3 „ZDECYDOWANIE TAK”,  
„RACZEJ TAK” 

 
46. A jeżeli usługi wsparcia świadczone na rzecz organizacji pozarządowych byłyby 
płatne, czy bylibyście Państwo gotowi za nie zapłacić (zakupić taką usługę lub usługi)? 

 
Zdecydowanie tak – 4 
Raczej tak – 3 
Raczej nie – 2 
Zdecydowanie nie – 1 
Trudno powiedzieć (Nie czytać) – 9  

 
CADAS: PYTAĆ WSZYSTKICH 
 
47. Czy Pana(-i) zdaniem istnieje potrzeba powstawania nowych podmiotów wspie-
rających organizacje pozarządowe? 
 

Zdecydowanie tak – 4 
Raczej tak – 3 
Raczej nie – 2 
Zdecydowanie nie – 1 
Trudno powiedzieć (Nie czytać) – 9  

 
BLOK METRYCZKA 

 
48. Czy jest Pan(-i): 

 
1.  Założycielem organizacji 
2.  Liderem grupy osób, która tworzyła organizację 
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3.  Jedną z osób, które tworzyły organizację 
4.  Żadne z powyższych 
 

49. W którym roku powstała Państwa organizacja? (Ankieter: jeżeli respondent nie 
zna daty powstania, poprosić, aby podał w przybliżeniu). 

 
__________ 
 
2.  Odmowa odpowiedzi 
 

50. Od ilu lat jest Pan(-i) zaangażowany(-a) w działania Pana(-i) organizacji? 
 
__________ 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 51, JEŻELI W BAZIE STOWARZYSZENIE 
 
51. Ilu członków obecnie liczy Pana(-i) stowarzyszenie? 

 
__________ 
 
2.  Odmowa odpowiedzi 
 

52. Czy Państwa organizacja zatrudnia pracowników (na umowę o pracę lub na inną 
umowę)? 

 
1.  Tak 
2.  Nie 
3.  Odmowa odpowiedzi 
 

53. Ilu pracowników zatrudnia Państwa organizacja?  
Ankieter: jeżeli respondent nie wie, użyć kodu „999” 

 
a)  ogółem liczba zatrudnionych_____ 
b)  na umowę na czas nieokreślony _____ 
c)  na umowę o pracę na czas określony ____ 
d)  na umowę-zlecenia lub o dzieło _____ 
e)  w innej formie ______ 
f)  odmowa odpowiedzi (nie czytać) 
 

54. Czy Państwa organizacja korzysta obecnie z nieodpłatnej pracy wolontariuszy? 
 
1.  Tak 
2.  Nie  
3.  Odmowa odpowiedzi 
 

CADAS: ZADAĆ PYT. 55, JEŻELI W PYT. 54 KOD 1 „TAK” 
 
55. Ilu wolontariuszy było zaangażowanych w działania organizacji w ostatnim  
tygodniu? 

 
__________ 
 
2.  Nie wiem 
3.  Odmowa odpowiedzi 
 

CADAS: PYTAĆ WSZYSTKICH 
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56. Ile wynosiła największa liczba wolontariuszy, z którymi współpracowaliście 
Państwo jednocześnie? 

 
________ 
 
2.  Nigdy nie korzystaliśmy z pracy wolontariuszy 
3.  Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 
4.  Nie wiem (nie czytać) 
 

57. Ile wynosiły przychody Państwa organizacji w ostatnim roku obrotowym? 
Ankieter: w przypadku pytania „Co to jest rok obrotowy”: okres 12 miesięcy branych pod 
uwagę w rozliczeniach Państwa organizacji. W niektórych organizacjach trwa on od stycznia 
do grudnia, w innych może się zaczynać w innym miesiącu. 

 
__________ 
 
2.  Nie wiem 
3.  Odmowa odpowiedzi 
 

58. Proszę wskazać najważniejsze obszary, w jakich działa Pana(-i) organizacja 
 
CADAS: MOŻLIWA WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ 

 
1. Kultura i sztuka 
2. Sport, turystyka, rekreacja i hobby 
3. Edukacja i wychowanie 
4. Działalność naukowo-badawcza, badania naukowe 
5. Ochrona zdrowia 
6. Pomoc społeczna i socjalna 
7. Ochrona środowiska 
8. Rynek pracy, aktywizacja zawodowa 
9. Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 

10. Prawo i jego ochrona, prawa człowieka 
11. Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 
12. Działalność międzynarodowa 
13. Religia 
14. Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 
15. Inne (jakie? ………….) (Ankieter: nie czytać) 
 

59. Na jakim obszarze działa Państwa organizacja? 
 
1.  Lokalnym (gmina lub powiat) 
2.  Województwo 
3.  Kraj 
4.  Działalność międzynarodowa 
 

60. Czy Pana(-i) organizacja wchodzi w skład sieci, federacji organizacji, lokalnej 
koalicji lub partnerstwa lokalnego? 

 
1.  Tak 
2.  Nie  
 

Ankieter: podziękować i zakończyć wywiad 
 


