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Od kilku lat Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych wspiera stowarzyszenia
i fundacje w rozwoju. Prowadzimy szkolenia, pomagamy w rozwi¹zy-
waniu bie¿¹cych problemów, zwi¹zanych z pozyskiwaniem wolontariu-
szy i motywowaniem ich do dzia³ania, promocj¹ w NGOs, pozyskiwaniem
œrodków na dzia³alnoœæ i zarz¹dzaniem projektami, a tak¿e z rozmaity-
mi kwestiami prawnymi.

W latach 2009-2010 realizowaliœmy w ca³ej Polsce projekt „IMPULS –
Tchniemy ¿ycie w organizacje”, którego celem by³o w³aœnie… tchniêcie
¿ycia w te organizacje, które z jakichœ powodów zatrzyma³y siê na pew-
nym etapie swojego rozwoju. Chodzi³o o danie im tytu³owego impulsu,
który sprawi, ¿e znów zaczn¹ siê dynamicznie rozwijaæ.

Co ciekawe, ten impuls jest potrzebny w³aœciwie wszelkiego rodzaju
organizacjom czy inicjatywom: i na etapie tworzenia stowarzyszenia,
i wówczas, gdy organizacja dopiero raczkuje, i w przypadku du¿ych or-
ganizacji – tych, które ju¿ okrzep³y, mo¿na by rzec, ¿e okrzep³y za bar-
dzo…

W czasie kilkudziesiêciu szkoleñ i niezliczonej liczby konsultacji prze-
prowadzonych podczas realizacji projektu najczêœciej jednak pomagali-
œmy ma³ym organizacjom. Proponowaliœmy im ró¿ne tematy szkoleñ,
wspieraliœmy we wdra¿aniu zdobytej wiedzy.

Niniejszy poradnik jest wiêc adresowany w³aœnie do nich – do tych ma-
³ych organizacji. Zawiera treœci, które cieszy³y siê najwiêkszym zain-
teresowaniem. Z tego za³o¿enia wynika wa¿na uwaga: nie jest to
kompleksowe opracowanie dla NGOs. Jest to tytu³owe A, B i C, ale,
rzecz jasna, trzeba bêdzie wypowiedzieæ nastêpne litery – prawdopo-
dobnie publikuj¹c drug¹ czêœæ poradnika, zawieraj¹c¹ tematy, na które
tutaj zabrak³o miejsca, a wiêc miêdzy innymi: pozyskiwanie œrodków,
zarz¹dzanie projektami, uzyskiwanie statusu organizacji po¿ytku publicz-
nego i prowadzenie kampanii 1%.

Zachêcam do korzystania z tego poradnika przede wszystkim liderów
ma³ych organizacji, licz¹c, ¿e znajd¹ oni w nim inspiracjê i natchnienie
do swojej dzia³alnoœci. Oczywiœcie mam nadziejê, ¿e tak¿e te wiêksze
organizacje znajd¹ tutaj coœ ciekawego dla siebie.
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W kwestiach poruszonych w tym poradniku, a tak¿e we wszelkich in-
nych, które s¹ istotne dla organizacji pozarz¹dowych, prosimy o kontakt
e-mailowy z Instytutem Inicjatyw Pozarz¹dowych: instytut@ngos.pl.
W razie problemów postaramy siê szybko i skutecznie pomóc.

¯yczê mi³ej lektury!

Grzegorz Ca³ek
dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych

PS: Poradnik powsta³ w ramach projektu „IMPULS – Tchniemy ¿ycie
w organizacje”, dziêki wsparciu udzielonemu przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Ini-
cjatyw Pozarz¹dowych.
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JAK
ZA£O¯YÆ

STOWARZYSZENIE
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Co to jest stowarzyszenie

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (patrz: obszerne frag-
menty ustawy na koñcu) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz¹d-
nym, trwa³ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych:

· Dobrowolnym – poniewa¿ mo¿liwoœæ tworzenia stowarzyszeñ
jest realizacj¹ konstytucyjnej wolnoœci zrzeszania siê, a wiêc
prawa, a nie obowi¹zku. Nikt wiêc nie mo¿e nikogo zmusiæ do
przynale¿noœci do jakiegoœ stowarzyszenia, jak równie¿ nie
mo¿e zabroniæ wyst¹pienia ze stowarzyszenia.

· Samorz¹dnym – poniewa¿ ka¿de stowarzyszenie samodziel-
nie okreœla swoje cele, programy dzia³ania i struktury organi-
zacyjne oraz uchwala akty wewnêtrzne dotycz¹ce jego
dzia³alnoœci (art. 2 ust. 2 ustawy), a wiêc jest niezale¿ne od
innych stowarzyszeñ, instytucji oraz w³adz pañstwowych.

· Trwa³ym – gdy¿ od momentu rejestracji jest trwa³ym pod-
miotem prawnym, dzia³aj¹cym niezale¿nie od sk³adu osobo-
wego i wielkoœci. Nie ma wiêc znaczenia, ilu ma cz³onków
(byle nie mniej ni¿ 15) oraz czy wœród cz³onków stowarzysze-
nia s¹ jego za³o¿yciele. Rozwi¹zanie stowarzyszenia mo¿e siê
odbyæ na zasadach opisanych w jego statucie.

· O celach niezarobkowych – poniewa¿ celem stowarzyszenia
jest realizacja jakiejœ idei, misji, a nie zarobek, w szczególno-
œci zarobek jego za³o¿ycieli lub cz³onków. Nie ma wiêc w przy-
padku stowarzyszeñ mowy o zysku, jego podziale, dywidendzie
itd. Tym w³aœnie sektor pozarz¹dowy (organizacji non-profit)
ró¿ni siê od sektora biznesowego, w którym celem zasadni-
czym jest zysk.

Pos³uguj¹c siê mniej formalnym jêzykiem, mo¿na stwierdziæ, ¿e stowa-
rzyszenie to po prostu grupa ludzi, którzy chc¹ razem robiæ coœ ciekawe-
go, po¿ytecznego.
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Sposób powstania stowarzyszenia mo¿e byæ bardzo ró¿ny. Najczêœciej
jego zal¹¿kiem jest grupa nieformalna, sk³adaj¹ca siê z kilku-kilkunastu
osób, które ³¹czy pewien wspólny cel, idea.

PRZYK£AD:

Stowarzyszenie najczêœciej tworzy grupa ludzi, którzy:
· maj¹ wspóln¹ pasjê, hobby (np. graj¹ w bryd¿a, szukaj¹ œla-

dów UFO, s¹ mi³oœnikami ksi¹¿ek Sienkiewicza)
· dostrzegaj¹ jakiœ problem i wspólnie chc¹ go rozwi¹zaæ (np.

chc¹ przeciwdzia³aæ ubóstwu, doprowadziæ do zbudowania
obwodnicy miasta)

· s¹ zwi¹zani z jakimœ miejscem (np. chc¹ kultywowaæ tradycjê
regionu, poznawaæ historiê swojego miasta, dzia³aæ na rzecz
rozwoju osiedla, wspieraæ dzia³anie szko³y, do której chodz¹
ich dzieci)

· zrobili coœ ciekawego razem i nie chc¹, aby ich doœwiadczenia
i zapa³ siê zmarnowa³y (np. zorganizowali turniej pi³karski
i chc¹ organizowaæ inne imprezy)

· chc¹ krzewiæ jak¹œ wa¿n¹ dla nich ideê (np. propagowaæ se-
gregacjê œmieci, korzystanie z rowerów zamiast samochodów,
udzia³ w wyborach samorz¹dowych, sprz¹tanie psich kup).

Jednak teraz okazuje siê, ¿e dzia³anie jako grupa nieformalna im nie
wystarczy. Chc¹ byæ stowarzyszeniem, poniewa¿ to daje im wiêksze
mo¿liwoœci rozwijania swoich zainteresowañ, u³atwia realizacjê wspól-
nych celów – choæby dziêki temu, ¿e stowarzyszenie mo¿e pozyskiwaæ
pieni¹dze z ró¿nych Ÿróde³.

Trzeba wiêc rozpocz¹æ procedurê, której efektem bêdzie formalne zare-
jestrowanie stowarzyszenia. W³aœnie tê procedurê przejdziemy, wyko-
nuj¹c na kolejnych stronach rozmaite æwiczenia. Oka¿e siê, ¿e – wbrew
pozorom – utworzenie stowarzyszenia nie jest takie skomplikowane. A na
pewno nie jest trudne dla osób, które maj¹ zapa³!
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Kto mo¿e za³o¿yæ stowarzyszenie?

OdpowiedŸ na to pytanie znajdujemy w ustawie Prawo o stowarzysze-
niach. Mamy tutaj kilka mo¿liwoœci:

· Stowarzyszenia mog¹ tworzyæ obywatele polscy, którzy maj¹
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i nie s¹ pozbawieni
praw publicznych (art. 3 ust. 1). W praktyce chodzi po prostu
o osoby pe³noletnie, które nie zosta³y przez s¹d ubezw³asno-
wolnione lub pozbawione praw publicznych.

· Ma³oletni w wieku od 16 do 18 lat, a wiêc maj¹cy ograniczon¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, mog¹ nale¿eæ do stowarzy-
szeñ i korzystaæ z czynnego i biernego prawa wyborczego. Ale
nale¿y pamiêtaæ, ¿e w sk³adzie zarz¹du stowarzyszenia wiêk-
szoœæ musz¹ stanowiæ osoby o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych (art. 3 ust. 2).

· Ma³oletni poni¿ej 16 lat mog¹ nale¿eæ do stowarzyszeñ za
zgod¹ przedstawicieli ustawowych. Jednak nie maj¹ prawa
g³osu na walnych zebraniach cz³onków stowarzyszenia oraz
nie maj¹ czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach
do w³adz stowarzyszenia (to znaczy, ¿e nie mog¹ wybieraæ
w³adz stowarzyszenia ani sami do tych w³adz kandydowaæ).

· Cudzoziemcy maj¹cy miejsce zamieszkania na terytorium Pol-
ski mog¹ zrzeszaæ siê w stowarzyszeniach tak jak obywatele
polscy. Jeœli jednak nie maj¹ miejsca zamieszkania na teryto-
rium Polski, wówczas mog¹ wstêpowaæ do stowarzyszenia tyl-
ko jeœli jego statut przewiduje tak¹ mo¿liwoœæ (art. 4).

· Osoba prawna (np. firma, fundacja) mo¿e byæ jedynie cz³on-
kiem wspieraj¹cym stowarzyszenia (art. 10 ust. 3).

Co jest nam potrzebne?

Aby za³o¿yæ stowarzyszenie potrzebne nam s¹ w³aœciwie trzy rzeczy:
· Po pierwsze – musimy mieæ przynajmniej 15 osób, które bêd¹

chcia³y byæ cz³onkami za³o¿ycielami stowarzyszenia. Ta licz-
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ba – 15 osób – to minimum ustawowe, oczywiœcie mo¿e tych
osób byæ wiêcej.

· Po drugie – musimy mieæ pomys³ na stowarzyszenie, musimy
wiedzieæ, co i w jaki sposób chcemy robiæ.

· Po trzecie – musimy mieæ odrobinê determinacji, aby skrupu-
latnie przygotowaæ dokumenty potrzebne do rejestracji sto-
warzyszenia i przeprowadziæ konieczne procedury.

W dwóch ostatnich kwestiach z pewnoœci¹ mo¿emy pomóc w tym roz-
dziale.

Czy warto

Zanim przejdziemy do spraw formalnych zwi¹zanych z zak³adaniem sto-
warzyszenia, warto zastanowiæ siê… czy rzeczywiœcie warto.

Wiele osób, które ju¿ coœ robi¹ i myœl¹ o sformalizowaniu swojej dzia-
³alnoœci, zadaje sobie kluczowe pytania:

· czy warto mêczyæ siê z formalnoœciami, aby zarejestrowaæ sto-
warzyszenie?

· czy rzeczywiœcie korzyœci s¹ tak du¿e?
· a mo¿e poprzestaæ na stowarzyszeniu zwyk³ym?

Stowarzyszenie zwyk³e

Tutaj warto wyjaœniæ, ¿e ustawa Prawo o stowarzyszeniach daje mo¿li-
woœæ tworzenia nie tylko stowarzyszenia rejestrowanego w Krajowym
Rejestrze S¹dowym (do tego w³aœnie zachêcam!), lecz tak¿e stowarzy-
szenia zwyk³ego, które jest uproszczon¹ form¹ stowarzyszenia.

Do za³o¿enia stowarzyszenie zwyk³ego potrzebne s¹ jedynie trzy osoby.
Sposób jego dzia³ania jest ma³o sformalizowany, nie jest konieczna reje-
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stracja w Krajowym Rejestrze S¹dowym, lecz jedynie zg³oszenie do sta-
rostwa.

To wszystko s¹ z pewnoœci¹ du¿e u³atwienia. Jednak – moim zdaniem –
nie ma sensu myœleæ o tej formie. Dlaczego? Poniewa¿ w³aœciwie nic
nam nie daje. Tyle tylko, ¿e nasza inicjatywa nieformalna zaistnieje jako
coœ sformalizowanego. A poza tym – ¿adnych korzyœci. Bowiem stowa-
rzyszenie zwyk³e nie ma osobowoœci prawnej i nie mo¿e korzystaæ z wielu
istotnych uprawnieñ, które przys³uguj¹ stowarzyszeniu zarejestrowane-
mu w KRS. Nie mo¿e (art. 42 ustawy):

· powo³ywaæ terenowych jednostek organizacyjnych
· ³¹czyæ siê w zwi¹zki stowarzyszeñ
· zrzeszaæ osób prawnych
· prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej
· przyjmowaæ darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywaæ

dotacji, a tak¿e korzystaæ z ofiarnoœci publicznej.

W praktyce jedynym Ÿród³em finansów stowarzyszenia zwyk³ego s¹
sk³adki cz³onkowskie.

Korzyœci

Przedstawione zestawienie ró¿nic w uprawnieniach stowarzyszenia za-
rejestrowanego w KRS i stowarzyszenia zwyk³ego jest de facto list¹ naj-
wa¿niejszych uprawnieñ stowarzyszeñ.

Co w praktyce daj¹ te uprawnienia:
· powo³ywanie jednostek terenowych to mo¿liwoœæ rozwoju te-

rytorialnego organizacji
· ³¹czenie siê w zwi¹zki stowarzyszeñ to szansa na korzystanie

z dorobku tego zwi¹zku, jego zasobów ludzkich (np. eksper-
ci), organizacyjnych (np. pomieszczenia, biuro), finansowych,
tak¿e wizerunku, to równie¿ mo¿liwoœæ korzystania z doœwiad-
czeñ innych organizacji, które s¹ cz³onkami zwi¹zku

· zrzeszanie osób prawnych to szansa na wsparcie techniczne,
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merytoryczne i finansowe, a wiêc nadzieja na szybszy rozwój
organizacji

· prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej do mo¿liwoœæ pozy-
skania znacz¹cych funduszy na realizacjê naszej misji

· darowizny, spadki i zapisy oraz zbiórki publiczne to szansa na
zwiêkszenie liczby Ÿróde³ finansowania naszych projektów

· dotacje – to nie tylko Ÿród³o pieniêdzy, ale tak¿e mo¿liwoœæ
realizacji naszych celów jako zadania publicznego wspierane-
go przez w³adze samorz¹dowe – co u³atwia pozyskiwanie part-
nerów merytorycznych, sponsorów, patronów medialnych dla
naszych przedsiêwziêæ.

Do tego zestawienia nale¿y dodaæ jeszcze korzyœci, jakie mo¿emy mieæ
dziêki uzyskaniu w przysz³oœci statusu organizacji po¿ytku publiczne-
go. Najwa¿niejsz¹ dla organizacji jest z pewnoœci¹ mo¿liwoœæ otrzymy-
wania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy zatem warto trudziæ siê z formalnoœciami, aby zarejestrowaæ stowa-
rzyszenie? Oczywiœcie. Tym bardziej ¿e te formalnoœci nie s¹ wcale a¿
tak straszne…

Pomys³

Wbrew pozorom procesu tworzenia stowarzyszenia wcale nie zaczyna-
my od wype³nienia jakichœ dziwnych druków czy za³atwiania w ró¿nych
urzêdach skomplikowanych formalnoœci. Pocz¹tkiem jest sprecyzowa-
nie naszego pomys³u na stowarzyszenie.

Powinniœmy wiêc kolejno:
· okreœliæ, co chcemy robiæ i dla kogo – czyli nasze cele
· sformu³owaæ nasz nadrzêdny cel (misjê)
· opisaæ sposoby, jakimi bêdziemy chcieli za³o¿one cele reali-

zowaæ.

Pomo¿e nam w tym wykonanie kilku prostych æwiczeñ.
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ÆWICZENIE

Najpierw zastanówmy siê, co chcemy robiæ. W tym celu wpiszmy w ramkê
na nastêpnej stronie przyk³ady dzia³añ, które chcemy podejmowaæ. Naj-
lepiej, aby by³y to bardzo konkretne przyk³ady, a nie ogólne sformu³o-
wania.

* * *

Nastêpny krok: porozmawiajmy o tym, które z wypisanych dzia³añ s¹
dla nas najwa¿niejsze. Wybierzmy 4-6 tych, które uwa¿amy za najcie-
kawsze, najbli¿sze nam. To wa¿ne, poniewa¿ musimy planowaæ dzia³al-
noœæ stowarzyszenia w takich obszarach, które bêd¹ dla nas poci¹gaj¹ce,
motywuj¹ce – to zapewni nam zapa³ niezbêdny w stowarzyszeniu, opar-
tym przecie¿ na pracy wolontariackiej.

* * *

Misja organizacji

Dla ka¿dej organizacji nies³ychanie wa¿ne jest, aby wiedzieæ, po co jest,
jaka idea skupia ludzi w tym stowarzyszeniu. Ta idea, która ³¹czy, to
misja organizacji.

Sformu³ujmy misjê organizacji. Pomo¿e w tym przywo³anie okreœlonych
wczeœniej dzia³añ oraz uzupe³nienie kilku ramek znajduj¹cych siê na
stronie 16.

Misja organizacji najczêœciej jest formu³owana jako jedno zdanie, które
celnie oddaje sens naszego istnienia – w taki sposób, ¿e ka¿dy jest w sta-
nie je z ³atwoœci¹ zapamiêtaæ.

Misja to myœl przewodnia, do której bardzo czêsto bêdziemy powracaæ
– i bardzo dobrze, gdy¿ to pozwoli nam unikn¹æ sytuacji, gdy sprawy
bie¿¹ce, aktualne problemy spowoduj¹, ¿e zapomnimy o tym, po co je-
steœmy.
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Co chcemy robiæ

Co chcemy robiæ:

DZIA£ANIA NAJCIEKAWSZE, NAJWA¯NIEJSZE DLA NAS:
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Okreœlanie misji organizacji

Kto ma byæ adresatem naszych dzia³añ:

Na jakim obszarze bêdziemy dzia³aæ:

Co ma nas wyró¿niaæ:

Misja / próba sformu³owania:

Nasz¹ misj¹ jest...

robienie czego:

dla kogo:

w szczególnoœci:

MISJA STOWARZYSZENIA:
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PRZYK£ADY misji organizacji:

Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych:
Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie ró¿norodnych
form aktywnoœci spo³ecznej, a zw³aszcza przyczynianie siê do
rozwoju sektora pozarz¹dowego w Polsce.

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego:
Nasz¹ misj¹ jest wychowywanie m³odego cz³owieka, czyli
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kszta³towaniu cha-
rakteru przez stawianie wyzwañ.

Polska Akcja Humanitarna:
Nasz¹ misj¹ jest uczyniæ œwiat lepszym przez zmniejszenie cier-
pienia i promowanie wartoœci humanitarnych.

Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA:
Misj¹ organizacji jest integracja europejska poprzez sztukê
oraz budowanie wiêzi miêdzyspo³ecznych i miêdzykulturowych
na terenie Polski i poza jej granicami.

Misj¹ Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej
Razem” jest stworzenie podopiecznym naszej organizacji warun-
ków do rozwoju na miarê ich mo¿liwoœci.

Misj¹ Stowarzyszenia Karan jest niesienie pomocy terapeutycz-
nej i psychologicznej, socjalnej i moralnej osobom znajduj¹cym
siê w ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej (rodzinom, dzieciom, m³odzie¿y
i osobom starszym); w szczególnoœci osobom uzale¿nionym od
œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ, nara¿onym na przemoc
i agresjê oraz promowanie zdrowego stylu ¿ycia.

Misj¹ Stowarzyszenia Europacolon Polska jest zmniejszenie
œmiertelnoœci wœród chorych, poprawienie jakoœci ich ¿ycia
i wsparcie w walce z rakiem jelita grubego oraz szerzenie i pro-
pagowanie profilaktyki przeciwnowotworowej.
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Co i jak bêdziemy robiæ

Cel 1: Sposoby realizacji tego celu:

Cel 2: Sposoby realizacji tego celu:

Cel 3: Sposoby realizacji tego celu:

Cel 4: Sposoby realizacji tego celu:
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Przypuszczam, ¿e z wczeœniejszych æwiczeñ ju¿ wy³aniaj¹ siê zasadni-
cze cele naszego stowarzyszenia. Sformu³ujmy najwa¿niejsze cztery (dla
przyk³adu, bo mo¿e ich byæ oczywiœcie wiêcej!) i wpiszmy je w ramki na
stronie obok. A teraz mo¿emy przyst¹piæ do okreœlenia, w jaki sposób te
cele bêdziemy realizowaæ. Najlepiej konkretnie, np.: przez organizowanie
imprez, konkursów, publikacje, wspó³pracê z jakimiœ instytucjami itd.

* * *

Mam nadziejê, ¿e wykonanie tego æwiczenia nie by³o trudne. Jeœli uda³o
siê je wykonaæ, to mam dobr¹ wiadomoœæ: w³aœciwie mamy ju¿ gotow¹
bardzo istotn¹ czêœæ statutu naszego stowarzyszenia! W tym miejscu warto
zaznaczyæ, ¿e stowarzyszenie ma pe³n¹ dowolnoœæ formu³owania swo-
ich celów oraz okreœlania sposobów ich realizacji. Cel mo¿e byæ zawar-
ty wy³¹cznie w jednozdaniowej misji, mo¿e te¿ byæ rozpisany na kilka
celów szczegó³owych. Praktyka jednak wskazuje, ¿e zarówno cele, jak
i sposoby ich realizacji warto rozpisywaæ doœæ dok³adnie. Dlaczego? Po-
niewa¿ czasem zdarza siê, ¿e w rozmaitych konkursach grantowych gran-
todawcy ¿¹daj¹, aby dzia³ania, na które chc¹ daæ pieni¹dze, znajdowa³y
siê expressis verbis w statucie.

PRZYK£AD:

Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji:

Celami dzia³ania Stowarzyszenia s¹:
1) wspieranie dzia³añ osób niepe³nosprawnych i promocja ich

inicjatyw,
2) zwiêkszenie integracji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³-

nosprawnych w spo³eczeñstwie,
3) tworzenie sprzyjaj¹cych warunków dla funkcjonowania osób

niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie,
4) popieranie budownictwa dostêpnego dla osób niepe³nospraw-

nych,
5) udzielanie pomocy osobom niepe³nosprawnym, w tym oso-

bom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym
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miêdzy innymi poprzez pomoc udzielan¹ ich rodzinom i opie-
kunom,

6) zwiêkszenie aktywnoœci spo³ecznej i zawodowej osób niepe³-
nosprawnych,

7) edukacja spo³eczna oparta na zasadach integracji,
8) inicjowanie i realizowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do popra-

wy sytuacji osób niepe³nosprawnych,
9) promowanie aktywnoœci sportowej osób niepe³nosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleñ i konkursów,
2) wydawanie pism, biuletynów, ksi¹¿ek i innych publikacji,
3) tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do re-

alizowania m.in. w placówkach szkolnych,
4) tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii spo³ecznych,
5) tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspieraj¹-

cych osoby niepe³nosprawne w œrodowisku miejskim i wiej-
skim,

6) wspieranie finansowe i materialne osób potrzebuj¹cych,
7) opracowywanie i wdra¿anie sprzêtu u³atwiaj¹cego funkcjo-

nowanie osobom niepe³nosprawnym,
8) tworzenie i prowadzenie Centrów Informacyjnych dla osób

niepe³nosprawnych na terenie ca³ego kraju,
9) organizowanie, promowanie imprez i wydarzeñ sportowych,
10)promowanie inicjatyw na rzecz osób niepe³nosprawnych za-

gro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,
11) promowanie i reklamowanie produktów, us³ug wykorzystywa-

nych prze osoby niepe³nosprawne, ich rodziny i opiekunów,
12)tworzenie i prowadzenie portali internetowych,
13)doradztwo personalne i poœrednictwo pracy œwiadczone na

rzecz osób niepe³nosprawnych.
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Nazwa stowarzyszenia

Jeœli okreœliliœmy ju¿ misjê naszego stowarzyszenia i wiemy, jakie cele
chcemy realizowaæ oraz w jaki sposób, to jest to najw³aœciwszy mo-
ment, aby pomyœleæ o tym, jak bêdzie siê nazywaæ nasze stowarzysze-
nie.

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach stwierdza tylko tyle, ¿e nazwa stowa-
rzyszenia musi go odró¿niaæ od innych stowarzyszeñ, organizacji i in-
stytucji (art. 10 ust. 1 pkt 1). Jest to wa¿ne zastrze¿enie poniewa¿
zabezpiecza organizacje przed mo¿liwymi nieporozumieniami, pomy³-
kami – co mo¿e byæ istotne choæby ze wzglêdów wizerunkowych lub
finansowych (przekazywanie przez podatników 1% albo darowizn przez
darczyñców).

Jednak wybranie w³aœciwej nazwy nie jest wcale takie proste. Jest bo-
wiem jeszcze kilka aspektów, które warto wzi¹æ pod uwagê.

Nazwa stowarzyszenia nie musi zawieraæ s³ów takich jak: stowarzysze-
nie, towarzystwo, zwi¹zek, organizacja, klub, ko³o itp.

Nazwa stowarzyszenia nie mo¿e zawieraæ okreœleñ zastrze¿onych dla
innych podmiotów na podstawie ró¿nych ustaw, np.: bank, kasa, spó³-
dzielnia, spó³ka akcyjna, spó³ka jawna, spó³ka z ograniczon¹ odpowie-
dzialnoœci¹, zak³ad ubezpieczeñ, towarzystwo ubezpieczeñ, izba rolnicza,
poczta, policja, Polski Czerwony Krzy¿.

Nazwa stowarzyszenia powinna mieæ odpowiedni¹ d³ugoœæ. O co cho-
dzi? Otó¿ wiele stowarzyszeñ ma nazwê sk³adaj¹c¹ siê z kilku wyrazów
– czasem z czêœci opisowej oraz nazwy w³aœciwej, np. Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Dzieci Szczególnie Uzdolnionych Muzycznie „M³o-
dy wirtuoz”. Niew¹tpliwie plusem takiej nazwy jest to, ¿e mówi w³aœci-
wie wszystko. Minusem – ¿e jest d³uga, trudna do powtórzenia.
W praktyce zapewne nie bêdzie u¿ywana w ca³oœci, a na co dzieñ bêdzie
funkcjonowaæ wersja skrócona – „M³ody wirtuoz”. Zanim wiêc zdecy-
dujemy siê na d³ug¹ nazwê (opisuj¹c¹ charakter, ideê stowarzyszenia
lub krótk¹ (niewiele mo¿e mówi¹c¹, ale praktyczn¹) – warto przemy-
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œleæ, co nam bardziej odpowiada. Dla jasnoœci: ka¿de z tych dwóch roz-
wi¹zañ mo¿e byæ dobre, chodzi jedynie o to, aby podj¹æ œwiadomie de-
cyzjê.

* * *

ÆWICZENIE

Na stronie obok proponujê doœæ ³atwy sposób dojœcia do optymalnej
nazwy zak³adanego stowarzyszenia:

· najpierw proponujê wypisaæ s³owa-klucze, a wiêc te, które mo¿-
liwie najcelniej opisuj¹ ideê i charakter naszego stowarzysze-
nia

· dalej warto zastanowiæ siê, jakie informacje na pewno chcieli-
byœmy zawrzeæ w naszej nazwie, np. wa¿ne jest dla nas pod-
kreœlenie, ¿e adresatem dzia³añ stowarzyszenia bêd¹ dzieci,
¿e dzia³a ono na terenie okreœlonego miasta

· inspiruj¹c siê tym, co wypisaliœmy w dwóch poprzednich ram-
kach, zapisujemy opisowo propozycjê nazwy – uwaga: na ra-
zie bez ograniczania siê co do jej d³ugoœci, np.: Warszawskie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y Szcze-
gólnie Uzdolnionych Muzycznie „M³ody wirtuoz”

· teraz szlifujemy tê nazwê, staramy siê, aby by³a mo¿liwie zgrab-
na, na tym etapie proponujê stworzyæ trzy ró¿ne nazwy, np.:
Warszawskie Stowarzyszenie Dzieci i M³odzie¿y Szczególnie
Uzdolnionych Muzycznie „M³ody wirtuoz”, „M³ody wirtuoz”,
Warszawskie Talenty Muzyczne

· przed dokonaniem ostatecznego wyboru okreœlamy dla ka¿dej
z propozycji, czy odpowiada nam jej d³ugoœæ, czy nazwa wy-
starczaj¹co nas odró¿ni od innych stowarzyszeñ (mo¿na to
zrobiæ wpisuj¹c propozycjê nazwy w wyszukiwarkê interne-
tow¹) oraz czy dla danej nazwy bêdziemy w stanie znaleŸæ
dobr¹ domenê internetow¹ (najlepiej w domenie .pl lub org.pl).
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Wybór nazwy organizacji – schemat

S³owa-klucze:

Jakie informacje maj¹ byæ zawarte w nazwie:

Nazwa – opisowo:

Trzy propozycje nazwy:
1)

2)

3)

Sprawdzenie kryteriów:
odpowiednia domena: ___ 1 ___ 2 __ 3

wystarczaj¹ce odró¿nienie: ___ 1 ___ 2 __ 3

dostêpna domena: ___ 1 ___ 2 __ 3

OSTATECZNY WYBÓR:
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Cz³onkowie stowarzyszenia

Tworz¹c stowarzyszenie, musimy zastanowiæ siê (a nastêpnie zapisaæ to
w statucie):

· jakie bêd¹ rodzaje cz³onkostwa w stowarzyszeniu
· w jaki sposób bêdzie nabywane cz³onkostwo w stowarzysze-

niu
· jakie bêd¹ prawa i obowi¹zki cz³onków stowarzyszenia
· w jaki sposób bêdzie nastêpowa³a utrata cz³onkostwa w sto-

warzyszeniu.

O tym, kto mo¿e zostaæ cz³onkiem stowarzyszenia, mówiliœmy ju¿ wcze-
œniej. Mog¹ to byæ osoby fizyczne (z uwzglêdnieniem warunków doty-
cz¹cych osób niepe³noletnich) oraz osoby prawne (np. firmy), które
jednak mog¹ byæ wy³¹cznie cz³onkiem wspieraj¹cym.

Z tego wynika, ¿e mo¿emy mieæ do czynienia z ró¿nymi kategoriami
cz³onków:

· cz³onkami zwyczajnymi – i to oni realnie swoj¹ spo³eczn¹ prac¹
tworz¹ stowarzyszenie, s¹ to wy³¹cznie osoby fizyczne, które
maj¹ prawo decydowania we wszelkich sprawach stowarzy-
szenia, maj¹ czynne i bierne prawo wyborcze, a wiêc prawo
do wybierania i bycia wybranymi do w³adz stowarzyszenia

· cz³onkami wspieraj¹cymi, którymi mog¹ byæ osoby prawne
lub fizyczne, najczêœciej niezaanga¿owane bezpoœrednio w pra-
cê stowarzyszenia, ale wspieraj¹ce jego dzia³alnoœæ meryto-
rycznie, organizacyjnie b¹dŸ finansowo.

W wielu stowarzyszeniach jest jeszcze jedna kategoria: cz³onkostwo
honorowe – zarezerwowane dla osób szczególnie zas³u¿onych dla sto-
warzyszenia lub spraw, którymi stowarzyszenie siê zajmuje.

W statucie stowarzyszenia musimy okreœliæ sposób nabywania cz³onko-
stwa. Nie musi to byæ jakaœ specjalna procedura, wystarczy napisaæ, do
kogo nale¿y siê zg³osiæ oraz w jaki sposób formalnie (przez kogo i w ja-
kim czasie) jest potwierdzane przyjêcie do stowarzyszenia.
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W tym miejscu warto zwróciæ uwagê, aby nie komplikowaæ tych proce-
dur (jak zreszt¹ ¿adnych w naszym statucie!). Czêsto siê zdarza, ¿e orga-
nizacje wpisuj¹ w swój statut, ¿e nowych cz³onków przyjmuje walne
zgromadzenie. Ale czy to dobre rozwi¹zanie, skoro odbywa siê ono…
raz na rok albo raz na dwa lata? A wystarczy po prostu zg³oszenie siê do
któregokolwiek cz³onka zarz¹du stowarzyszenia, a potwierdzenie przy-
jêcia do stowarzyszenia mo¿e nastêpowaæ w drodze decyzji zarz¹du
podejmowanej na najbli¿szym zebraniu.

W niektórych stowarzyszeniach wprowadza siê wymóg rekomendowa-
nia nowych kandydatów przez jednego-dwóch cz³onków stowarzysze-
nia. Ten mechanizm ma zabezpieczaæ organizacjê przed nap³ywem do
niej przypadkowych, nieznanych osób. Z pewnoœci¹ jest to metoda war-
ta rozwa¿enia.

Analogicznie do nabywania cz³onkostwa musimy precyzyjnie okreœliæ
przyczyny jego ustania. Mo¿e to nast¹piæ zarówno z inicjatywy cz³onka
stowarzyszenia (np. przez z³o¿enie rezygnacji dowolnemu cz³onkowi
zarz¹du), jak i „za karê” (np. w zwi¹zku z nieop³aceniem sk³adek cz³on-
kowskich albo niewype³nianiem innych obowi¹zków).

Tu kolejna uwaga: nie warto, zw³aszcza w ma³ych stowarzyszeniach,
wpisywaæ mechanizmów automatycznego skreœlania np. z powodu nie-
p³acenia sk³adek. Dlaczego? Poniewa¿ trzeba pamiêtaæ, ¿e ca³y czas
musimy utrzymywaæ liczebnoœæ stowarzyszenia na poziomie minimum
15 osób!

W statucie stowarzyszenia powinniœmy precyzyjnie opisaæ te¿ prawa
i obowi¹zki cz³onków. Najwa¿niejszym prawem jest oczywiœcie branie
udzia³u w pracach stowarzyszenia i korzystanie z jego zasobów, obo-
wi¹zkami zaœ – spo³eczna praca na rzecz stowarzyszenia oraz op³acanie
sk³adek. Rzecz jasna katalog praw i obowi¹zków cz³onków stowarzy-
szenia mo¿e i jest najczêœciej zdecydowanie szerszy (co widaæ doskona-
le na przyk³adzie znajduj¹cym siê na nastêpnej stronie).
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PRZYK£AD:

STATUT STOWARZYSZENIA
„MAMY WIELKIE SERCA”

Rozdzia³ III
PRAWA I OBOWI¥ZKI CZ£ONKÓW

§ 12
Cz³onkami Stowarzyszenia mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne.
1. Cz³onkowie Stowarzyszenia dziel¹ siê na:

1) zwyczajnych,
2) wspieraj¹cych,
3) honorowych

2. Cz³onkiem zwyczajnym mo¿e byæ osoba pe³noletnia posiadaj¹ca
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, nie pozbawiona praw pu-
blicznych i akceptuj¹ca cele Stowarzyszenia.

3. Cz³onkiem wspieraj¹cym mo¿e byæ zainteresowana osoba fizyczna
lub prawna popieraj¹ca merytoryczn¹ dzia³alnoœæ Stowarzyszenia
i która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansow¹ lub
rzeczow¹. Osoba prawna dzia³a w Stowarzyszeniu przez swojego
pe³nomocnika.

4. Cz³onkiem honorowym mo¿e byæ osoba fizyczna, która szczególnie
zas³u¿y³a siê swoj¹ dzia³alnoœci¹ na rzecz Stowarzyszenia, gminy.
W Stowarzyszeniu cz³onkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadze-
nie Cz³onków Stowarzyszenia.

§ 13
1. Warunkiem przyjêcia w poczet cz³onków Stowarzyszenia jest z³o¿e-

nie pisemnej deklaracji cz³onkowskiej.
2. Deklaracja osób fizycznych powinna zawieraæ nastêpuj¹ce dane:

nazwisko i imiê, datê i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania
i miejsce pracy.

3. Deklaracja osób prawnych powinna zawieraæ dane adresowe doty-
cz¹ce osoby prawnej oraz imiê i nazwisko pe³nomocnika.
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§ 14
1. Cz³onków zwyczajnych i wspieraj¹cych Stowarzyszenia przyjmuje

na drodze uchwa³y Zarz¹du. Przyjêcie powinno byæ potwierdzone
na deklaracji podpisem dwóch jego cz³onków i podaniem daty oraz
numeru uchwa³y Zarz¹du o przyjêciu cz³onka do Stowarzyszenia.

2. Uchwa³a w sprawie przyjêcia cz³onka do Stowarzyszenia powinna
byæ podjêta w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia deklaracji.

3. Od uchwa³y odmawiaj¹cej przyjêcia na cz³onka Stowarzyszenia przy-
s³uguje prawo odwo³ania do Walnego Zebrania Cz³onków, odwo³a-
nie powinno byæ rozpatrzone na najbli¿szym Walnym Zebraniu
Cz³onków.

§15
1. Cz³onkowie zwyczajni Stowarzyszenia maj¹ prawo do:

1) uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach organizo-
wanych przez Stowarzyszenie,

2) zg³aszania w³asnych uwag i wniosków do rozpatrzenia przez Za-
rz¹d i Walne Zebranie cz³onków,

3) noszenie odznaki, legitymacji, emblematów o ile zostan¹ ustano-
wione,

4) wybierania i wybieralnoœci do w³adz Stowarzyszenia,
5) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w formach i zakresie okre-

œlonym uchwa³ami jego organów.
6) korzystania z urz¹dzeñ, sprzêtu i materia³ów bêd¹cych w³asno-

œci¹ Stowarzyszenia.
2. Cz³onkowie wspieraj¹cy i honorowi maj¹ wszystkie prawa cz³on-

ków zwyczajnych z wyj¹tkiem praw wyborczych.

§ 16
1. Cz³onkowie Stowarzyszenia zobowi¹zani s¹ do:

1) przestrzegania postanowieñ statutu oraz prawomocnych uchwa³
organów Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia w realizacji celów i pracach organów Stowarzy-
szenia,

3) op³acania sk³adek cz³onkowskich,
4) czynnego popierania dzia³alnoœci Stowarzyszenia.
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2. Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia opiera siê na spo³ecznej pracy jego cz³on-
ków.

§ 17
1. Cz³onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) wyst¹pienia cz³onka,
2) wykreœlenia cz³onka,
3) wykluczenia cz³onka.

2. Wyst¹pienia cz³onka ze Stowarzyszenia nastêpuje po up³ywie mie-
siêcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi¹ca
kalendarzowego. Wypowiedzenie cz³onkostwa winno mieæ formê pi-
semn¹.

3. Wykreœlenie cz³onka wystêpuje w przypadku:
a) utraty przez cz³onka uprawnieñ do cz³onkostwa,
b) niezgodnego ze statutem przyjêcia w poczet cz³onków,
c) œmierci lub likwidacji osoby prawnej bêd¹cej cz³onkiem Stowa-

rzyszenia
4. Wykluczenie cz³onka mo¿e nast¹piæ z wa¿nych przyczyn, a w szcze-

gólnoœci:
a) umyœlnego dzia³ania na szkodê Stowarzyszenia albo jego cz³on-

ków,
b) pope³nienia przestêpstwa z niskich pobudek, je¿eli zosta³o ono

potwierdzone prawomocnym wyrokiem s¹du,
c) uporczywego uchylania siê od wykonywania statutowych obo-

wi¹zków cz³onkowskich,
d) uchylania siê od p³acenia sk³adek cz³onkowskich przez okres ko-

lejnych 6 miesiêcy.
5. Uchwa³ê o wykreœleniu cz³onka albo jego wykluczenia podejmuje

Zarz¹d Stowarzyszenia po wys³uchaniu wyjaœnieñ zainteresowane-
go.

§ 18
Cz³onkowi wykreœlonemu lub wykluczonemu z Stowarzyszenia przy-
s³uguje prawo wniesienia odwo³ania do Walnego Zebrania Cz³onków
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y Zarz¹du w tej sprawie.
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W³adze stowarzyszenia

Niezwykle wa¿ne jest odpowiednie okreœlenie, jakie w³adze bêdziemy
mieæ w stowarzyszeniu, jakie bêd¹ ich kompetencje oraz tryb pracy. Od
tego przecie¿ zale¿y sprawnoœæ dzia³ania naszej organizacji, a wiêc sku-
tecznoœæ realizacji naszej misji.

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach nak³ada na wszystkie stowarzyszenia
obowi¹zek posiadania trzech w³adz (art. 11):
·  walnego zebrania cz³onków
·  zarz¹du stowarzyszenia
·  organu kontroli wewnêtrznej.

Walne zebranie cz³onków

Jest najwy¿sz¹ w³adz¹ w stowarzyszeniu. Bior¹ w nim udzia³ wszyscy
cz³onkowie stowarzyszenia. W wiêkszych stowarzyszeniach jego rolê
przejmuje najczêœciej zebranie delegatów wybieranych w jednostkach
terenowych stowarzyszenia. Wa¿ne: warunkiem zastosowania tej meto-
dy jest okreœlenie w statucie stowarzyszenia zasad wyboru delegatów
oraz czasu trwania ich kadencji.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ustawa stwierdza, ¿e do walnego zebrania cz³on-
ków nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszelkich sprawach stowarzysze-
nia – o ile okreœlone kompetencje nie zosta³y przypisane innym w³adzom
stowarzyszenia.

Co to oznacza? ¯e je¿eli na etapie tworzenia stowarzyszenia nie zadba-
my o to, aby w jakieœ wa¿ne kompetencje wyposa¿yæ zarz¹d, to pozo-
stan¹ one w gestii walnego zebrania cz³onków. A ¿e odbywa siê ono
zwykle raz na rok (albo jeszcze rzadziej), wiêc nie trzeba t³umaczyæ, ¿e
mo¿e to byæ Ÿród³em problemów – czasem s¹ bowiem sytuacje, gdy nie
mo¿na czekaæ z podjêciem decyzji tygodniami czy miesi¹cami – do naj-
bli¿szego walnego zebrania.
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Zarz¹d stowarzyszenia

Jest to w³adza wykonawcza stowarzyszenia – ta, która na bie¿¹co, na co
dzieñ kieruje dzia³aniami organizacji. Z regu³y w sk³ad zarz¹du wchodz¹
osoby najbardziej zaanga¿owane w pracê stowarzyszenia. Sposób wy-
boru zarz¹du, jego liczebnoœæ, sposób uzupe³niania sk³adu, kompeten-
cje i tryb pracy tak¿e okreœla siê w statucie stowarzyszenia.

Organ kontroli wewnêtrznej

Najczêœciej funkcjonuje pod nazw¹ komisji rewizyjnej. Jej zadaniem
jest bie¿¹ce monitorowanie, kontrolowanie dzia³añ zarz¹du. Sposób
wyboru tego organu, jego liczebnoœæ, sposób uzupe³niania sk³adu, kom-
petencje i tryb pracy okreœla siê w statucie stowarzyszenia.

* * *

ÆWICZENIE
Proponujê teraz wype³nienie tabelki na nastêpnej stronie, a wiêc okre-
œlenie najwa¿niejszych kwestii zwi¹zanych z w³adzami naszego stowa-
rzyszenia.

WA¯NE:
· W³adze stowarzyszenia mog¹ funkcjonowaæ pod ró¿nymi na-

zwami, np. zjazd, walne zgromadzenie, kongres (zamiast wal-
ne zebranie cz³onków), rada g³ówna, komisja kontroli (zamiast
komisja rewizyjna).

· Nie ma przepisów, które nakazuj¹, aby zarz¹d czy komisja re-
wizyjna sk³ada³y siê z okreœlonej liczby cz³onków. Poniewa¿
s¹ to organy kolegialne, zatem nale¿y przyj¹æ, ¿e musz¹ byæ to
w³adze przynajmniej dwuosobowe.

· Nie ma przepisów, które okreœlaj¹, ile lat powinna trwaæ ka-
dencja w³adz stowarzyszenia. Z praktyki wynika, ¿e powinien
byæ to okres minimum jednego roku. Najczêœciej jednak ka-
dencja w³adz wynosi od 2 do 4 lat.
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W³adze stowarzyszenia

W³adzami stowarzyszenia s¹:

Kadencja w³adz trwa:

Zarz¹d sk³ada siê z:

Komisja rewizyjna sk³ada siê z:

Jak s¹ wybierane w³adze

Jak jest uzupe³niany ich sk³ad:

Kompetencje walnego zebrania:
1)

2)

3)

Kompetencje zarz¹du:

Kompetencje organu kontroli:
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Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia jest jego najwa¿niejszym dokumentem. To jakby
konstytucja stowarzyszenia, a wiêc wszystkie inne przepisy wewn¹trz
organizacji musz¹ byæ zgodne ze statutem.

Na kilku poprzednich stronach okreœliliœmy wiele elementów, które znajd¹
siê w statucie naszego stowarzyszenia. Uporz¹dkujmy wiêc informacje.

WA¯NE:
Zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach (art. 10 ust. 1) statut stowarzy-
szenia okreœla w szczególnoœci:

1) nazwê stowarzyszenia, odró¿niaj¹c¹ je od innych stowarzy-
szeñ, organizacji i instytucji,

2) teren dzia³ania i siedzibê stowarzyszenia,
3) cele i sposoby ich realizacji,
4) sposób nabywania i utraty cz³onkostwa, przyczyny utraty cz³on-

kostwa oraz prawa i obowi¹zki cz³onków,
5) w³adze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzu-

pe³niania sk³adu oraz ich kompetencje,
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaci¹gania zo-

bowi¹zañ maj¹tkowych, a tak¿e warunki wa¿noœci jego uchwa³,
7) sposób uzyskiwania œrodków finansowych oraz ustanawiania

sk³adek cz³onkowskich,
8) zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwi¹zania siê stowarzyszenia.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e w ustawie jest u¿yte s³owo „w szczególnoœci”,
a to oznacza, ¿e w statucie mog¹ byæ uregulowane tak¿e inne kwestie,
np. sposób tworzenia jednostek terenowych, sposób powo³ywania i kom-
petencje innych w³adz (np. s¹du kole¿eñskiego), szczególny tryb zmia-
ny nazwy stowarzyszenia.

Osobn¹ grupê stanowi¹ zapisy, które musz¹ siê znaleŸæ w statucie sto-
warzyszenia staraj¹cego siê o uzyskanie statusu organizacji po¿ytku pu-
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blicznego. Dotycz¹ one m.in. warunków, jakie musz¹ spe³niaæ cz³onko-
wie organu kontroli wewnêtrznej, przeznaczania dochodu na dzia³alnoœæ
statutow¹ oraz zabezpieczeñ dotycz¹cych wykorzystywania maj¹tku or-
ganizacji do celów prywatnych.

Jak pisaæ statut

Najczêœciej statut nowego stowarzyszenia jest tworzony nie tak, jak tu-
taj zosta³o pokazane – a wiêc poprzez opisywanie naszej wizji organiza-
cji, ale przez... kopiowanie zapisów statutów innych stowarzyszeñ, które
uda³o siê znaleŸæ w Internecie. A to powa¿ny b³¹d, poniewa¿ statut jest
najwa¿niejszym dla nas dokumentem, z którym bêdziemy pracowaæ na
co dzieñ. Musi byæ wiêc optymalny dla nas, jak najlepiej odpowiadaæ
naszym potrzebom. A jest ma³o prawdopodobne, aby taki by³ statut „po-
¿yczony” od innego stowarzyszenia.

Kopiowanie zapisów statutowych z innych organizacji ma jeszcze jedn¹
zasadnicz¹ wadê – w ten sposób nastêpuje bezrefleksyjne kopiowanie
b³êdnych, niekorzystnych zapisów. I dopiero po jakimœ czasie, w prakty-
ce okazuje siê, ¿e w naszym statucie mamy przepisy, z których nie zda-
waliœmy sobie sprawy, które utrudniaj¹ nam sprawne dzia³anie.

Powtórzmy raz jeszcze jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy dotycz¹cych
tworzenia nowego statutu: nie wolno bezmyœlnie kopiowaæ zapisów z in-
nych statutów, poniewa¿ w ten sposób kopiujemy rozwi¹zania dobre dla
innych i powielamy b³êdy innych. Przyjrzyjmy siê wiêc kolejno poszcze-
gólnym elementom statutu, zwracaj¹c uwagê na najwa¿niejsze kwestie,
szczególnie zaœ na ró¿ne pu³apki.

Nazwa stowarzyszenia

To mamy ju¿ zrobione dziêki wczeœniej wykonanym æwiczeniom. Zapa-
miêtaæ nale¿y przede wszystkim, ¿e nazwa stowarzyszenia musi go od-
ró¿niaæ od innych podmiotów. Naj³atwiej to sprawdziæ w internecie.
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Warto te¿ przed wybraniem nazwy sprawdziæ dostêpnoœæ odpowiedniej
domeny internetowej. Nale¿y równie¿ podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ d³ugo-
œci nazwy. S¹ tu w³aœciwie trzy modele:

· d³uga nazwa opisowa
· krótka nazwa (has³o)
· d³uga nazwa opisowa + has³o.

Teren dzia³ania i siedziba

Teren dzia³ania organizacji to najczêœciej ca³y obszar kraju i tak warto
wpisaæ w statucie. Jeœli jednak chcemy podkreœliæ zwi¹zek z jakimœ mia-
stem, regionem – wpiszmy to.

Jako siedzibê stowarzyszenia wpisujemy jedynie miasto. Wpisywanie kon-
kretnego adresu jest niepotrzebne i – przede wszystkim – niepraktyczne!

PRZYK£AD ZAPISU:

1. Siedzib¹ stowarzyszenia jest miasto sto³eczne Warszawa.
2. Terenem dzia³ania stowarzyszenia jest ca³y obszar Rzeczypo-

spolitej Polskiej, a szczególnie województwo mazowieckie.

Cele i sposoby ich realizacji

To tak¿e mamy zrobione. Warto pamiêtaæ, ¿e opisane cele i sposoby ich
realizacji s¹ tym, co planujemy w momencie zak³adania organizacji. Nie
s¹ dla nas zobowi¹zaniem – nikt nie bêdzie nas rozlicza³, czy w ci¹gu
roku lub w czasie kadencji zrobiliœmy wszystko z tego, co jest zapisane.

Generalnie warto pamiêtaæ, ¿e zapisy statutowe maj¹ kluczowe znacze-
nie podczas rozmaitych konkursów grantowych – najczêœciej grantodaw-
cy (fundacje, gminy) oczekuj¹, ¿e w statucie organizacji bêd¹ zapisy
wskazuj¹ce bezpoœrednio, ¿e stowarzyszenie prowadzi okreœlon¹ dzia-
³alnoœæ.
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PRZYK£AD:

Stowarzyszenie prowadzi dzia³alnoœæ na rzecz dzieci i ma to za-
pisane w statucie. Rozwija dzieci przez dzia³ania w dziedzinie
turystyki, sportu, kultury – jednak tego ju¿ nie ma w statucie. To
mo¿e byæ przyczyn¹ odmowy wsparcia zadañ z puli œrodków dot.
kultury, poniewa¿… w statucie nie ma mowy o dzia³aniach w sfe-
rze kultury. Dziwne? Có¿, samo ¿ycie…

Cz³onkostwo

W statucie musimy okreœliæ sposób nabywania i utraty cz³onkostwa, przy-
czyny utraty cz³onkostwa oraz prawa i obowi¹zki cz³onków. Warto pa-
miêtaæ, ¿e zapisy te powinny byæ bardzo precyzyjne. Szczególnie dotyczy
to utraty cz³onkostwa – tu przyczyny, procedury i terminy musz¹ byæ
bardzo dok³adnie opisane, poniewa¿ wtedy unikniemy nieporozumieñ,
nieprzyjemnych sytuacji.

Tworz¹c zapisy o cz³onkostwie, unikajmy komplikowania sobie ¿ycia –
nie dawajmy kompetencji przyjmowania cz³onków walnemu zebraniu
(które spotyka siê raz na rok albo rzadziej) lecz zarz¹dowi albo nawet
pojedynczemu cz³onkowi zarz¹du. Nie dawajmy te¿ zbyt krótkich termi-
nów – czasem (np. w wakacje) nawet miesi¹c to mo¿e byæ zbyt szybko.

WA¯NE:
Statut nie mo¿e ró¿nicowaæ praw cz³onków stowarzyszenia tego
samego rodzaju. W szczególnoœci cz³onkowie-za³o¿yciele nie
mog¹ mieæ specjalnych przywilejów, np. p³aciæ ni¿szych sk³adek
albo mieæ wiêkszych praw w wyborach do w³adz organizacji.

W³adze stowarzyszenia

To równie¿ ju¿ mamy przygotowane, ale przypomnijmy, ¿e w statucie
zapisujemy, jakie mamy w³adze (najczêœciej: walne zebranie cz³onków,
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zarz¹d i komisjê rewizyjn¹), opisujemy tryb ich wyboru, uzupe³niania
sk³adu oraz ich kompetencje.

Ta czêœæ statutu sprawia zazwyczaj najwiêcej problemów, a œciœlej –
przez metodê powielania zapisów znalezionych w sieci tutaj czyha na
nas najwiêcej pu³apek. Przyjrzyjmy siê wiêc, z czym mo¿emy mieæ pro-
blemy, czego nale¿y unikaæ.

Pierwsz¹ kwesti¹ jest liczebnoœæ w³adz. Bardzo czêsto w ma³ych stowa-
rzyszeniach zapisuje siê bardzo du¿¹ liczebnoœæ w³adz – tak aby wszy-
scy aktywni cz³onkowie znaleŸli siê w jakichœ w³adzach. To b³¹d. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e zwykle z czasem ludzie siê wykruszaj¹. Poza tym ³atwiej
pracowaæ zespo³em kilku- ni¿ kilkunastoosobowym (zw³aszcza mowa
tu o zarz¹dzie).

Kolejna wskazówka: nie zapisujmy w statucie, ¿e jakaœ w³adza, np. za-
rz¹d, ma mieæ dok³adnie 5, 7 czy 9 osób. Lepiej zapisaæ tê liczbê w po-
staci „wide³ek” (5-7 osób) – to da nam elastycznoœæ wyboru. A jeszcze
lepiej, aby podaæ w statucie jedynie doln¹ granicê (np. minimum 3 oso-
by).

Powy¿szy problem potêguje siê jeszcze w sytuacji, gdy wpiszemy sobie
w statucie koniecznoœæ kworum podczas obrad wszystkich w³adz. Tym-
czasem najczêœciej stowarzyszenia wpisuj¹ sobie w statut doœæ wyœru-
bowane wymagania, ¿e np. walne zgromadzenie mo¿e wybraæ zarz¹d
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci co najmniej po³owy.
Po co?

Podobnie bardzo czêsto tworzony jest skomplikowany mechanizm, ¿e
walne zebranie cz³onków jest wa¿ne w pierwszym terminie, przy obec-
noœci co najmniej po³owy cz³onków stowarzyszenia, ale w drugim ter-
minie kworum ju¿ nie ma znaczenia. PóŸniej, ju¿ w praktyce, okazuje
siê, ¿e drugi termin wyznaczany jest... pó³ godziny po pierwszym. Czyli
realnie jest to jedynie komplikowanie sobie ¿ycia. Tymczasem nic nie
stoi na przeszkodzie, aby walne zgromadzenie odbywa³o siê bez wzglê-
du na kworum – na zasadzie, ¿e decyduj¹ tylko ci, którzy przyszli.
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Kolejnym problemem jest d³ugoœæ kadencji w³adz. Mo¿e ona trwaæ do-
wolny czas. Ma³e stowarzyszenia pope³niaj¹ jednak b³¹d, tworz¹c d³u-
gie kadencje – nawet 3, 4 lub 5 lat. To zdecydowanie za d³ugo. Na takie
kadencje mog¹ sobie pozwoliæ stowarzyszenia z tradycj¹, z okreœlonymi
schematami postêpowania, a nie takie, które dopiero rozpoczynaj¹ swoj¹
dzia³alnoœæ. Praktyka pokazuje, ¿e w nowych stowarzyszeniach rotacja
osób jest bardzo du¿a – zmuszanie ludzi do zobowi¹zywania siê do by-
cia w zarz¹dzie przez okres d³u¿szy ni¿ rok jest ju¿ ryzykowne.

Czêsto siê zdarza, ¿e ktoœ odchodzi z w³adz stowarzyszenia w trakcie
kadencji (nawet krótkiej, jednorocznej). Warto wiêc w statucie zawrzeæ
przepisy mówi¹ce o tym, w jaki sposób zarz¹d czy komisja rewizyjna
mog¹ uzupe³niaæ swój sk³ad. I znów – nie komplikujmy sobie ¿ycia: nie
twórzmy tutaj skomplikowanych procedur, nie ograniczajmy siê, ¿e mo¿na
wymieniæ tylko 1/4 czy 1/3 cz³onków wybranych przez walne zebranie.
Najlepiej, aby nie by³o tu ¿adnych ograniczeñ.

W ma³ych stowarzyszeniach zdarza siê tak, ¿e ktoœ odchodzi z w³adz
(nawet sam prezes zarz¹du), w³adze siê dekompletuj¹. Wówczas grozi
nam parali¿. Aby temu zapobiec:

· wpiszmy w statucie mo¿liwoœæ zwo³ywania zebrañ w³adz przez
ka¿dego jego cz³onka (nie tylko przez prezesa)

· wpiszmy mo¿liwoœæ zwo³ania walnego zebrania cz³onków
przez ka¿d¹ w³adzê (a nie tylko zarz¹d), a nawet przez grupê
zwyk³ych cz³onków stowarzyszenia

· nie wpisujmy specjalnych, trudnych wymogów dotycz¹cych
wiêkszoœci przy podejmowaniu uchwa³ przez w³adze (bo mo¿e
siê okazaæ, ¿e… nie ma jak zwo³aæ choæby walnego zebrania
cz³onków).

Sposób reprezentacji

W statucie nale¿y okreœliæ, kto jest upowa¿niony do reprezentowania
stowarzyszenia, kto mo¿e podpisywaæ umowy, przyjmowaæ darowizny
itp.
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Równie¿ tutaj nie ma potrzeby, aby komplikowaæ sobie ¿ycie. Nie ma
wymogu, ¿e reprezentacja musi byæ dwuosobowa lub wiêksza, nie ma
koniecznoœci tworzenia kombinacji typu: prezes + cz³onek zarz¹du lub
wiceprezes + cz³onek zarz¹du lub dwóch cz³onków na pisemne upowa¿-
nienie zarz¹du… Mo¿na zapisaæ w statucie, ¿e do reprezentowania sto-
warzyszenia upowa¿niony jest ka¿dy cz³onek zarz¹du – to jedynie kwestia
zaufania i umowy.

PRZYK£AD:

Stowarzyszenie ma zapisan¹ w statucie reprezentacjê dwuoso-
bow¹ (w tym prezes). To oznacza, ¿e potrzebne s¹ zawsze dwie
osoby (w tym prezes) do podpisywania czegokolwiek – umowy
bankowej, umowy na telefon, równie¿ ka¿dy dokument potwier-
dzany za zgodnoœæ z orygina³em bêdzie musia³ mieæ dwa podpi-
sy, w tym podpis prezesa!

Œrodki finansowe

G³ównym Ÿród³em finansów organizacji s¹ oczywiœcie sk³adki cz³on-
kowskie. Wiadomo, ¿e z samych sk³adek trudno rozwijaæ stowarzysze-
nie. Dlatego Ÿróde³ finansów jest znacznie wiêcej. I nie ma tu co
rozmyœlaæ, warto je wprost wpisaæ do statutu nawet „na zapas”, bo prze-
cie¿ wcale nie wiadomo, z których skorzystamy.

PRZYK£AD ZAPISU W STATUCIE:

Maj¹tek stowarzyszenia powstaje z:
a) sk³adek cz³onkowskich
b) darowizn, spadków i zapisów
c) grantów
d) subwencji osób prawnych i fizycznych
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
f) dochodów z maj¹tku nieruchomego i ruchomego
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g) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych
h) odsetek bankowych oraz innych zysków kapita³owych
i) przekazanych przez osoby fizyczne czêœci podatku docho-

dowego (mechanizm 1%)
j) przychodów z dzia³alnoœci odp³atnej po¿ytku publicznego.

Uwaga: dwa ostatnie punkty dotycz¹ organizacji po¿ytku publicz-
nego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby ju¿ teraz wpisaæ te
punkty do statutu (o ile planujemy w przysz³oœci uzyskanie statu-
su opp).

Zmiany statutu

W statucie musimy zawrzeæ informacjê na temat sposobu zmiany statu-
tu. Jest to kompetencja walnego zebrania cz³onków. Najczêœciej do zmia-
ny statutu potrzebna jest wiêksza liczba g³osów, np. 2/3 g³osów przy
obecnoœci po³owy cz³onków. Oczywiœcie nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ma³ych
stowarzyszeniach bywaj¹ problemy z kworum. Wówczas lepiej zrezy-
gnowaæ z wymogu obecnoœci po³owy cz³onków, ale za to podnieœæ próg
niezbêdnej wiêkszoœci g³osów do np. 3/4.

Statut to najwa¿niejszy dokument stowarzyszenia, nale¿y go zmieniaæ
z rozwag¹, w sposób przemyœlany. Jednak najczêœciej zmiany w statucie
wynikaj¹ z koniecznoœci – z tego, ¿e jakieœ przepisy nas uwieraj¹, nie
sprawdzaj¹ siê. Dlatego nie jest dobrym rozwi¹zaniem zapisywanie w sta-
tucie stowarzyszenia specjalnych wymogów dotycz¹cych zmiany statu-
tu, np. ¿e projekt zmiany musi byæ przedstawiony 30 dni wczeœniej. To
mo¿e zablokowaæ szybkie dokonanie potrzebnych nam zmian.

Sposób rozwi¹zania siê stowarzyszenia

To przewa¿nie ostatni przepis ka¿dego statutu. Poniewa¿ jest to niezwy-
kle wa¿na decyzja, wiêc nale¿y ona do walnego zebrania cz³onków i za-
zwyczaj okreœla siê tu wy¿szy wymóg koniecznej wiêkszoœci g³osów –
podobnie jak w przypadku zmiany statutu stowarzyszenia.
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Warto tutaj przypomnieæ, ¿e z definicji stowarzyszenie mam charakter
dobrowolny. Jest tworzone dobrowolnie, wiêc nale¿y przyj¹æ, ¿e w ten
sam sposób – na zasadzie swobodnej decyzji podjêtej zgodnie ze statu-
tem – mo¿e zostaæ rozwi¹zane.

Formalnoœci

Zrobiliœmy ju¿ bardzo du¿o. Czas najwy¿szy przejœæ do formalnoœci
zwi¹zanych z zarejestrowaniem stowarzyszenia. Nie jest ich du¿o – art.
9. ustawy Prawo o stowarzyszeniach mówi: Osoby w liczbie co najmniej
piêtnastu, pragn¹ce za³o¿yæ stowarzyszenie, uchwalaj¹ statut stowarzy-
szenia i wybieraj¹ komitet za³o¿ycielski.

Zatem za³o¿enie stowarzyszenia sk³ada siê w³aœciwie z trzech kroków:
· krok pierwszy – przygotowanie statutu
· krok drugi – zebranie za³o¿ycielskie
· krok trzeci – przygotowanie wniosku i z³o¿enie go w Krajo-

wym Rejestrze S¹dowym.

Przygotowanie statutu

Zak³adam, ¿e ten etap mamy za sob¹. Warto w tym miejscu podkreœliæ
tylko jedno – ¿e ten najwa¿niejszy dla nas dokument musimy mieæ przy-
gotowany i przedyskutowany wczeœniej – przed zebraniem za³o¿yciel-
skim. Dziêki temu zebranie przebiegnie sprawnie.

WA¯NE:
Ani zebranie za³o¿ycielskie, ani (póŸniej) walne zebrania cz³on-
ków nie s¹ miejscem na redagowanie statutu. Zapisy statutowe
powinny zostaæ przygotowane i przedyskutowane wczeœniej,
a podczas zebrania wy³¹cznie „przyklepane”.
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Zebranie za³o¿ycielskie

Pamiêtamy, ¿e do za³o¿enia stowarzyszenia potrzebnych jest 15 osób.
Przynajmniej tyle musi ich byæ na zebraniu za³o¿ycielskim. Aby nie by³o
przykrych niespodzianek, nale¿y wczeœniej okreœliæ termin i miejsce
zebrania – tak, aby odpowiada³o wszystkim. Warto te¿ zaprosiæ wiêcej
osób, aby mieæ pewien margines na tych, którzy siê rozmyœl¹, lub na
ewentualne sytuacje losowe.

Zebranie za³o¿ycielskie ma kilka zadañ:
· podejmuje uchwa³ê o powo³aniu stowarzyszenia
· wybiera komitet za³o¿ycielski (zwykle s¹ to 2-3 osoby)
· uchwala statut stowarzyszenia.

Zebranie za³o¿ycielskie mo¿e te¿ wybraæ pierwsze w³adze stowarzysze-
nia. Nie jest to konieczne, ale z pewnoœci¹ wskazane ze wzglêdów
praktycznych. Dlaczego? Poniewa¿ jeœli nie zrobimy tego teraz, to bê-
dziemy musieli ponownie zwo³ywaæ walne zebranie w celu wyboru w³adz
– ju¿ po zarejestrowaniu stowarzyszenia, a wiêc za oko³o trzy miesi¹ce.

WA¯NE:
Nawet, gdy podczas zebrania za³o¿ycielskiego wybierzemy pierw-
sze w³adze stowarzyszenia, musimy wybraæ tak¿e komitet za³o-
¿ycielski, poniewa¿ – zgodnie z ustaw¹ (art. 12) – to komitet
za³o¿ycielski podpisuje i sk³ada dokumenty rejestracyjne stowa-
rzyszenia w KRS.

Zebranie za³o¿ycielskie – dokumenty

Zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach (art. 12) musimy przygotowaæ
do rejestracji nastêpuj¹ce dokumenty:

· wniosek do KRS
· statut (przyjêty w formie uchwa³y)
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· listê za³o¿ycieli, zawieraj¹c¹ imiona i nazwiska, datê i miejsce
urodzenia, miejsce zamieszkania oraz w³asnorêczne podpisy
za³o¿ycieli (warto tak¿e dodaæ numery PESEL, co u³atwia iden-
tyfikacjê osób)

· protokó³ z wyboru komitetu za³o¿ycielskiego
· informacjê o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia

(mo¿e byæ zawarta w uchwale o powo³aniu stowarzyszenia).

Przyk³ady dokumentów z zebrania za³o¿ycielskiego znajduj¹ siê na ko-
lejnych stronach. Uwaga: s¹ to jedynie przyk³ady, które mo¿na mo-
dyfikowaæ (np. podpisy pod uchwa³ami mog¹ z³o¿yæ wszyscy
cz³onkowie-za³o¿yciele stowarzyszenia).

WA¯NE:
Dokumenty z zebrania za³o¿ycielskiego sporz¹dza siê w dwóch
egzemplarzach i do³¹cza do wniosku o rejestracjê stowarzysze-
nia. Dotyczy to równie¿ listy za³o¿ycieli z ich w³asnorêcznymi
podpisami!

Wniosek do KRS

Wniosek o rejestracjê stowarzyszenia sk³ada siê w s¹dzie rejonowym
w odpowiednim mieœcie wojewódzkim. W przypadku Warszawy bêd¹
to:

· XII Wydzia³ Gospodarczy KRS (dla dzielnic: Ochota, Œród-
mieœcie, Wola i ¯oliborz)

· XIII Wydzia³ Gospodarczy KRS (dla dzielnic: Bemowo, Bia-
³o³êka, Bielany, Mokotów, Praga-Po³udnie, Praga-Pó³noc,
Rembertów, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Weso³a, Wi-
lanów, W³ochy).

Oba wydzia³y mieszcz¹ siê przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
Adresy KRS w innych miastach mo¿na znaleŸæ z ³atwoœci¹ w Internecie.
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Dokumenty z zebrania za³o¿ycielskiego

Uchwa³a w sprawie powo³ania stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania za³o¿ycielskiego w dniu …………… w …………… (wg za³¹czonej listy obec-

noœci) postanawiaj¹ za³o¿yæ stowarzyszenie pod nazw¹ ……………, z siedzib¹ w …………… przy

ulicy ……………

Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.

…………….……………. …………….…………….
przewodnicz¹cy zebrania protokolant zebrania

……………., dnia …………….

Uchwa³a w sprawie przyjêcia statutu

Uczestnicy zebrania za³o¿ycielskiego w dniu …………… w …………… postanawiaj¹ przyj¹æ statut

stowarzyszenia ……………, z siedzib¹ w …………… przy ulicy ……………, który stanowi za-

³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.

…………….……………. …………….…………….
przewodnicz¹cy zebrania protokolant zebrania

……………., dnia …………….
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Dokumenty z zebrania za³o¿ycielskiego

Protokó³ z wyboru komitetu za³o¿ycielskiego

Zg³oszono nastêpuj¹ce kandydatury na cz³onków komitetu za³o¿ycielskiego:

1. …………….…………….…………….…………….

2. …………….…………….…………….…………….

3. …………….…………….…………….…………….

4. …………….…………….…………….…………….

5. …………….…………….…………….…………….

W wyniku g³osowania kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:

1. …………….…………….…………….……………. – ............. g³osów

2. …………….…………….…………….……………. – ............. g³osów

3. …………….…………….…………….……………. – ............. g³osów

4. …………….…………….…………….……………. – ............. g³osów

5. …………….…………….…………….……………. – ............. g³osów

Cz³onkami komitetu za³o¿ycielskiego stowarzyszenia …………… z siedzib¹ w …………… przy

ul. …………… zostali:

1. …………….…………….…………….…………….

2. …………….…………….…………….…………….

3. …………….…………….…………….…………….

…………….……………. …………….…………….
przewodnicz¹cy zebrania protokolant zebrania

……………., dnia …………….
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Do KRS sk³adamy nastêpuj¹ce dokumenty:
· formularz KRS-W20 – jest to g³ówny formularz s³u¿¹cy do

rejestracji nowego stowarzyszenia, w którym na koñcu wpisu-
jemy listê wszystkich za³¹czników

· formularz KRS-WK (Organy podmiotu/wspólnicy uprawnie-
ni do reprezentowania spó³ki) – na tym formularzu podajemy
informacje o sk³adzie zarz¹du oraz komisji rewizyjnej (uwa-
ga: ka¿da z w³adz jest podawana na oddzielnym formularzu,
ponadto na jednym formularzu mo¿na wpisaæ dane maksimum
dwóch osób, tak wiêc w przypadku zarz¹du 5-osobowego bêd¹
to a¿ trzy formularze)

· statut stowarzyszenia
· protokó³ z zebrania za³o¿ycielskiego
· lista za³o¿ycieli
· uchwa³y zebrania za³o¿ycielskiego.

WA¯NE:
Wszystkie formularze oraz za³¹czniki zwi¹zane z rejestracj¹ sto-
warzyszenia sk³adamy w dwóch egzemplarzach (oryginalnych!).

Wype³nienie druków KRS nie jest wcale trudne (z pewnoœci¹ du¿o ³atwiej-
sze ni¿ np. PIT-ów). Aby poprawnie wype³niæ druki KRS nale¿y trzy-
maæ siê nastêpuj¹cych zasad:

· nale¿y uwa¿nie czytaæ instrukcje, które znajduj¹ siê na formu-
larzach

· formularze wype³niamy czytelnie, na maszynie, komputerowo
lub rêcznie, wielkimi, drukowanymi literami

· wype³niamy wszystkie pola jasne
· we wszystkich wype³nianych polach, w których wystêpuje mo¿-

liwoœæ wyboru, wstawiamy znak X w jednym odpowiednim
kwadracie

· wszystkie pola, w których nie bêd¹ wpisane ¿adne informacje,
przekreœlamy (od górnego lewego do dolnego prawego rogu
pola)

· wszystkie formularze podpisuj¹ na koñcu cz³onkowie komite-
tu za³o¿ycielskiego (nie zarz¹d!).
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WA¯NE:
Wzory wniosków sk³adanych do KRS mo¿na znaleŸæ na stronie
Ministerstwa Sprawiedliwoœci: www.ms.gov.pl/krs.

WA¯NE:
Rejestracja stowarzyszenia, które nie prowadzi dzia³alnoœci go-
spodarczej jest bezp³atna!

Co dalej?

S¹d ma trzy miesi¹ce od daty z³o¿enia naszego wniosku na podjêcie
decyzji w sprawie rejestracji stowarzyszenia. Ten termin jest zwykle du¿o
krótszy, oczywiœcie o ile nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, np. dotycz¹cych
z³o¿onych dokumentów albo treœci statutu.

O pozytywnym rozstrzygniêciu zostaniemy zawiadomieni poczt¹. Na-
sze stowarzyszenie uzyskuje osobowoœæ prawn¹ z dat¹ wpisania go do
Krajowego Rejestru S¹dowego.

Ze spraw formalnych pozostaj¹ nam jeszcze:
· uzyskanie numeru statystycznego REGON (w odpowiednim

oddziale urzêdu statystycznego) – bezp³atnie
· za³o¿enie konta bankowego (na warunkach okreœlonych w umo-

wie z bankiem)
· uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP (w urzêdzie

skarbowym w³aœciwym ze wzglêdu na siedzibê naszego sto-
warzyszenia) – bezp³atnie.

I to wszystko. Teraz trzeba wreszcie zacz¹æ dzia³aæ! Powodzenia!
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PODSTAWY
PROMOCJI

ORGANIZACJI
POZARZ¥DOWEJ
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Promowaæ?

Jesteœ liderem stowarzyszenia, mo¿e cz³onkiem jego w³adz. Odpowiedz
wiêc sobie na pytanie, czy ono naprawdê… istnieje? Czy istnieje w œwia-
domoœci urzêdników twojej gminy, czy istnieje w œwiadomoœci miesz-
kañców, doros³ych, dzieci?

¯eby zrozumieæ, po co organizacji pozarz¹dowej, nawet tej najmniej-
szej, przejmowanie siê promocj¹, wystarczy jeszcze raz zadaæ sobie
postawione wy¿ej pytania.

Bo sk¹d na przyk³ad urzêdnik gminny ma wiedzieæ, ¿e na terenie miasta,
gminy dzia³a twoja organizacji? Jeœli nie prowadzisz ¿adnej dzia³alno-
œci promocyjnej czy – mówmy na razie proœciej – informacyjnej, to prze-
cie¿ nie ma o was ¿adnej wiedzy.

A wystarczy³oby przes³aæ sprawozdanie z dzia³alnoœci organizacji, cza-
sem zaproszenie dla wójta na wa¿n¹ imprezê (nie jest wcale wa¿ne, ¿e
nie bêdzie móg³ przyjœæ, wa¿ne, ¿e nazwa organizacji – mówi¹c kolo-
kwialnie – „obije mu siê o uszy”), ¿yczenia œwi¹teczne, notkê ze zdjê-
ciami do gazety lokalnej.

Czasem wystarczy³oby tylko… odpowiedzieæ na e-mail otrzymany z urzê-
du miasta. To jeden z moich ulubionych przyk³adów: w pewnym doœæ
du¿ym mieœcie dzia³a (podobno) ponad 150 organizacji pozarz¹dowych.
Nowa pracownica urzêdu miasta zosta³a wyznaczona do wspó³pracy
z trzecim sektorem. Zaczê³a (s³usznie!) od wys³ania e-maili do wszyst-
kich organizacji – wed³ug listy, która by³a dostêpna w urzêdzie. W wy-
s³anej wiadomoœci przedstawia³a siê i prosi³a jedynie o potwierdzenie
danych – kto ma byæ osob¹ do kontaktów z urzêdem, jaki ta osoba ma
adres e-mail i numer telefonu. Proste, prawda? Okazuje siê, ¿e na ten
mail odpowiedzia³y jedynie trzy czy cztery stowarzyszenia. Zadajmy te-
raz sobie kluczowe pytanie: które organizacje zaistniej¹ w œwiadomoœci
nowo upieczonej pe³nomocniczki prezydenta miasta ds. organizacji po-
zarz¹dowych? OdpowiedŸ jest oczywista – te, które odpowiedzia³y na
jej e-mail. Zasada wydaje siê wiêc prosta: nie lekcewa¿my korespon-
dencji, która przychodzi do nas!
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W³aœciwie na ka¿dym szkoleniu dla organizacji pozarz¹dowych spoty-
kam siê z uczestnikami (liderami fundacji i stowarzyszeñ, wolontariu-
szami), którzy s¹ naprawdê g³êboko przekonani, ¿e ich dzia³alnoœæ
(ekologiczna, charytatywna, wychowawcza, sportowa, kulturalna, patrio-
tyczna, hobbystyczna itd.) jest najwa¿niejsza. Co wiêcej, s¹ przekonani,
¿e w³aœnie ich organizacja w tej najwa¿niejszej dziedzinie jest zdecydo-
wanie najlepsza. A jeœli tak, jeœli jest – mo¿na by rzecz – podwójnie
najlepsza, to po co jej promocja – przecie¿ mówimy tu o obiektywnych
faktach. Jeœli ktoœ jest najlepszy, to jest! I oczywiœcie na pewno wszyscy
to doskonale wiedz¹.

Otó¿ nie! Problem w tym, ¿e o wy¿szoœci pewnego rodzaju dzia³alnoœci
nad innymi, o wy¿szoœci w³asnej organizacji nad okoliczn¹ konkurencj¹,
s¹ przekonani liderzy zdecydowanej wiêkszoœci organizacji (co mo¿e
samo w sobie wcale nie jest takie z³e, bo daje motywacjê do dzia³ania).
Ale dla innych ludzi – dla mieszkañców wsi lub miasta, w³adz lokal-
nych, dla mediów reprezentujemy przeciêtn¹ organizacjê – tylko jedn¹
z wielu.

Czas wiêc zrozumieæ, ¿e tylko z tego tytu³u, ¿e robimy coœ bardzo
po¿ytecznego, ¿e robimy to spo³ecznie, ale profesjonalnie, ¿e poœwiê-
camy naszej dzia³alnoœci serce i czas – z tego wszystkiego nie wyni-
ka, ¿e gmina bêdzie nas ho³ubiæ, sponsorzy nieustannie wspieraæ
finansowo, gazety napisz¹ o ka¿dej naszej imprezie, a opinia o na-
szej dzia³alnoœci bêdzie wœród mieszkañców miejscowoœci i radnych
wy³¹cznie pozytywna.

Tak niestety nie bêdzie! Na to wszystko trzeba solidnie zapracowaæ, pro-
wadz¹c dzia³ania promocyjne. Trzeba pokazaæ: po pierwsze – ¿e jeste-
œmy, po drugie – ¿e dzia³amy, po trzecie – jak œwietnie to nam wychodzi.
I jeszcze czwarte (pod k¹tem partnerów, w³adz, sponsorów) – ¿e warto
nas wspieraæ.

Z tak¹ myœl¹ mo¿emy przyst¹piæ do zag³êbiania siê w tajniki promocji
organizacji pozarz¹dowych.
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Trochê teorii

Aby dalej móc z ³atwoœci¹ zaj¹æ siê praktyczn¹ stron¹ promocji, nale¿y
zacz¹æ od wyjaœnienia podstawowych pojêæ. Postaram siê zrobiæ to jak
najbardziej przystêpnie – w miarê prostym, zrozumia³ym jêzykiem.

Aby ta teoretyczna czêœæ przynios³a jak najwiêcej praktycznych korzy-
œci, przy kolejnych prezentowanych pojêciach znajduje siê wiele uwag –
odniesieñ do promocji organizacji pozarz¹dowej.

Marketing

Definicji tego pojêcia znajdziemy mnóstwo. Dla naszych potrzeb pro-
ponujê tak¹, która, moim zdaniem, prosto i doœæ obrazowo pokazuje
istotê dzia³añ marketingowych.

Jeœli mielibyœmy zdefiniowaæ pojêcie marketingu, moglibyœmy
stwierdziæ, ¿e jego istot¹ jest dostarczenie odpowiedniego pro-
duktu lub us³ugi w odpowiedniej iloœci, w odpowiednim miejscu
i w odpowiednim czasie w celu uzyskania zysku.

Zatem istotne s¹ tutaj nastêpuj¹ce elementy:
· jakiœ produkt lub jakaœ us³uga
· dopasowanie dzia³ania do potrzeb rynku
· dzia³anie nastawione na zysk.

Z pewnoœci¹ ka¿dy doskonale wie z autopsji, na czym polega marketing.
WeŸmy za przyk³ad dowolny hipermarket jako miejsce sprzeda¿y jakie-
goœ produktu (spo¿ywczego, gospodarstwa domowego itp.). Czy jest to
miejsce, które – zgodnie z przytoczon¹ definicj¹ – mo¿na nazwaæ odpo-
wiednim? Oczywiœcie, dla wielu, bardzo wielu produktów, jest to miej-
sce optymalne, czego potwierdzeniem s¹ t³umy kupuj¹cych, dziesi¹tki
otwartych kas, do których ca³y czas ustawiaj¹ siê kolejki.
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Skoncentrujmy siê wiêc na dwóch kolejnych elementach – co to znaczy,
¿e chodzi o dostarczenie produktu w odpowiedniej iloœci i w odpowied-
nim czasie. Otó¿ w³aœnie w hipermarkecie doskonale widaæ, w czym
rzecz, choæby po obserwacji g³ównych alejek, w których wyk³ada siê
produkty aktualnie najbardziej poszukiwane. Tak wiêc (zacznijmy od
stycznia) z pewnoœci¹ zobaczymy na honorowym miejscu akcesoria zi-
mowe, np. sanki, jab³uszka do zje¿d¿ania. W lutym nie sposób bêdzie
nie zauwa¿yæ, ¿e wszêdzie otaczaj¹ nas serduszka i rozmaite serduszko-
we motywy. Dlaczego? Oczywiœcie ze wzglêdu na walentynki. PóŸniej
przyjdzie czas na zaj¹czki, jajka, koszyczki – wiadomo, Wielkanoc. Jesz-
cze nie znikn¹ z naszych sto³ów pisanki, a zobaczymy grille, podpa³ki,
brykiety – znak, ¿e przyszed³ sezon dzia³kowy. Potem bêd¹ wakacje,
a wiêc namioty, parawany, œpiwory, kremy i mleczka z filtrem, a tak¿e
ca³y czas grille i inne akcesoria dzia³kowe. I zanim siê obejrzymy, jesz-
cze przed koñcem lipca, zobaczymy coraz wiêcej… zeszytów, ksi¹¿ek,
bloków, kredek i innych akcesoriów szkolnych. One bêd¹ królowaæ d³u-
go, bowiem rodzice dziel¹ siê na tych, co s¹ zapobiegliwi i robi¹ zakupy
jak najwczeœniej i tych, którzy kupuj¹ na ostatni moment, jeszcze we
wrzeœniu czy paŸdzierniku. Przeskoczmy w³aœnie do paŸdziernika. Oczy-
wiste jest, ¿e zobaczymy wtedy znicze, doniczki z chryzantemami. Znikn¹
one dopiero tydzieñ po weekendzie z 1 listopada, by ust¹piæ miejsca…wy-
strojowi œwi¹tecznemu. Dok³adnie tak jest – dla handlowców œwiêta
Bo¿ego Narodzenia zaczynaj¹ siê ju¿ w po³owie listopada. Dlaczego?
Poniewa¿ to czas najwiêkszej sprzeda¿y i najwiêkszych zysków.

I w ten sposób p³ynnie przechodzimy do ostatniego elementu – dzia³ania
dla zysku. Jednak tego nie trzeba t³umaczyæ, bowiem oczywiste jest, ¿e
i producenci, i poœrednicy (hurtownicy), i hipermarket sprzedaj¹ pro-
dukty, aby zarobiæ.

Odniesienia do NGOs:

Czy w przypadku organizacji pozarz¹dowej mamy do czynienia z pro-
duktem lub us³ug¹? Oczywiœcie! Oto kilka przyk³adów:

· wyjazd wakacyjny dla m³odzie¿y organizowany przez organi-
zacjê harcersk¹
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· zajêcia pozalekcyjne dla dzieci, np. plastyczne, jêzykowe, spor-
towe, organizowane przez stowarzyszenie plastyczne, kultu-
ralne, sportowe

· zajêcia dla doros³ych organizowane przez stowarzyszenie ta-
neczne

· koncert muzyczny organizowany przez fundacjê wspieraj¹c¹
m³odych muzyków

· szkolenie dla kobiet organizowane przez fundacjê, której ce-
lem jest wspieranie kobiet na rynku pracy.

To s¹ przyk³ady, które pokazuj¹, ¿e organizacje pozarz¹dowe mog¹ mieæ
dok³adnie takie same produkty czy us³ugi, jak firmy, np. turystyczne,
szkoleniowe, szko³y tañca itd. Ró¿nica miêdzy tymi firmami – z punktu
widzenia marketingu – bêdzie taka, ¿e ich celem jest zysk (bo od tego
jest firma), natomiast cz³onkowie, wolontariusze stowarzyszenia czy fun-
dacji robi¹ to, co robi¹, non-profit, dla idei, dla misji – najczêœciej po
kosztach, a z pewnoœci¹ du¿o taniej ni¿ firma, która musi jeszcze prze-
cie¿ wypracowaæ zysk dla w³aœcicieli. A skoro produkt jest w obu przy-
padkach bardzo podobny i grupa, do której organizacja kieruje swoj¹
ofertê jest tak¿e podobna, zatem nie mo¿e dziwiæ, ¿e mówi¹c o marke-
tingu czy promocji w sektorze pozarz¹dowym, bêdziemy siê pos³ugiwaæ
tymi samymi pojêciami, co potê¿ne, bogate firmy. No w³aœnie, bogate –
to jest ta najistotniejsza ró¿nica: owszem, sektor non-profit stosuje po-
dobne metody jak sektor komercyjny, z tym ¿e ma ograniczenia finanso-
we. Tym bardziej wiêc promocja w stowarzyszeniach i fundacjach musi
byæ przemyœlana.

Zrozumienie, ¿e w organizacjach pozarz¹dowych równie¿ mamy do czy-
nienia z produktem czy us³ug¹ jest stosunkowo ³atwe w przyk³adach ta-
kich jak wy¿ej. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e produktem nie musi byæ coœ
namacalnego, konkretnego (wyjazd, zajêcia, szkolenie, koncert). Pro-
duktem mo¿e byæ tak¿e pewna idea, na przyk³ad, aby:

· oszczêdzaæ energiê, wodê
· sprz¹taæ kupy po swoim psie
· zarejestrowaæ siê w banku szpiku
· poznaæ historiê swojej miejscowoœci
· dzieliæ siê z innymi swoimi umiejêtnoœciami
· byæ tolerancyjnym dla osób innej rasy.
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Okazuje siê, ¿e w przypadku nienamacalnych, lecz abstrakcyjnych pro-
duktów – a wiêc idei, tak przecie¿ charakterystycznych dla sektora po-
zarz¹dowego, równie¿ stosujemy zasady i narzêdzia marketingu i równie¿
wykorzystujemy formy promocyjne – takie same, jak w przypadku pro-
duktów komercyjnych.

Czy w przypadku organizacji pozarz¹dowej musimy dopasowaæ swoje
dzia³ania do potrzeb rynku? I czy w ogóle mamy tu do czynienia z ryn-
kiem? Wczeœniejsze rozwa¿ania wskazuj¹, ¿e tak. Po pierwsze – aby
byæ skutecznym, a po drugie – aby móc konkurowaæ z innymi podmiota-
mi (firmami), które bez w¹tpienia stosuj¹ myœlenie marketingowe.

Niestety to dopasowanie, a wiêc dostarczenie naszego produktu w odpo-
wiednim miejscu, odpowiednim czasie i w odpowiedniej iloœci – to jest
jeden z najwiêkszych grzechów marketingowych trzeciego sektora. Szcze-
gólnie myœlê tu o czasie i miejscu. Okazuje siê, ¿e bardzo czêsto ró¿ne
stowarzyszenia stosuj¹ sztampowe formy promocji, wydaj¹c przy tym
nieefektywnie du¿e pieni¹dze, zamiast pomyœleæ marketingowo, a po-
nadto wykorzystaæ jak najlepiej swoje atuty dla osi¹gniêcia takiego sa-
mego albo du¿o lepszego efektu. Oto przyk³ad:

Stowarzyszenie prowadzi zajêcia popo³udniowe dla dzieci z klas 4-5.
Zarz¹d stowarzyszenia zamówi³ za ponad tysi¹c z³otych plakaty, które
maj¹ byæ rozwieszone (za darmo – dziêki zaprzyjaŸnionej firmie) na przy-
stankach autobusowych w ca³ym mieœcie.

Jakie to stowarzyszenie pope³ni³o b³êdy? Po pierwsze – po co rozwie-
szaæ plakaty w ca³ym mieœcie, skoro tak naprawdê chodzi o dzieci
z dwóch-trzech najbli¿szych osiedli (gdy¿ miejsc na zajêciach nie jest
zbyt wiele, a poza tym chodzi o to, aby dzieci same mog³y bezpiecznie
dotrzeæ na zajêcia, a nastêpnie wróciæ do domu). Po drugie – po co robiæ
kilkaset plakatów, skoro wystarczy³yby ulotki wrêczane rodzicom, któ-
rzy maj¹ jeszcze decyduj¹cy wp³yw na to, w jakich zajêciach uczestni-
czy ich pociecha? Krótko mówi¹c: du¿o lepszy efekt osi¹gniemy i du¿o
taniej, gdy w trzech szko³ach, które s¹ najbli¿ej miejsca, gdzie maj¹ byæ
zajêcia, wolontariusze stowarzyszenia rozdadz¹ ulotki rodzicom. Jesz-
cze pozostaje pytanie o czas – tutaj odpowiedŸ jest prosta: akcja powin-
na mieæ miejsce we wrzeœniowe popo³udnie, zaraz po pierwszym zebraniu
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rodziców. Dlaczego? We wrzeœniu – poniewa¿ wtedy rodzice uk³adaj¹
z dzieæmi ich plany zajêæ pozalekcyjnych. Po pierwszym zebraniu – po-
niewa¿ wtedy mamy okazjê wrêczyæ ulotki najwiêkszej liczbie rodziców
(na ka¿dym kolejnym zebraniu bêdzie ich prawdopodobnie coraz mniej).

To jest w³aœnie myœlenie, jakie mo¿e przynieœæ nam sukces. Nie dzia³aj-
my sztampowo, nie ogl¹dajmy siê na innych, ale zawsze pomyœlmy na
spokojnie:

· do kogo chcemy dotrzeæ z naszym przekazem
· gdzie jest to w³aœciwe miejsce
· kiedy jest ten w³aœciwy czas.

Narzêdzia marketingowe

Firmy, które stosuj¹ tzw. orientacjê marketingow¹, maj¹ do dyspozycji
cztery narzêdzia marketingowe:

· produkt – który powinien zostaæ dopasowany do potrzeb na-
bywców

· cenê – która zale¿y od pozycji, jak¹ firma ma na rynku
· kana³y dystrybucji – czyli sposoby optymalnego dostarczenia

produktu do koñcowego nabywcy
· promocjê.

Promocja

Co to jest promocja? Proponujê tak¹ oto, niezbyt skomplikowan¹ defi-
nicjê:

Przez promocjê rozumiemy dzia³anie na odbiorców produktów fir-
my, które polega na przekazywaniu im informacji w celu zwiêksze-
nia ich wiedzy o tym produkcie, a w efekcie zwiêkszenia na niego
popytu.
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Najczêœciej wyró¿niamy nastêpuj¹ce formy promocji (najczêœciej, bo
klasyfikacji jest mnóstwo):

· reklama
· promocja sprzeda¿y
· public relations
· marketing bezpoœredni
· sponsoring.

Odniesienia do NGOs:

Przytoczona powy¿ej definicja promocji mo¿e byæ œmia³o wykorzysty-
wana tak¿e w odniesieniu do sektora pozarz¹dowego. Po niewielkich
przeróbkach mo¿e brzmieæ tak:

Przez promocjê organizacji pozarz¹dowej rozumiemy wp³ywanie
na wa¿ne dla niej grupy, które polega na przekazywaniu im infor-
macji w celu zwiêkszenia ich wiedzy o organizacji i jej dzia³aniach,
a w efekcie zwiêkszenia zainteresowania organizacj¹ i jej ofert¹.

Przyjrzyjmy siê elementom tej definicji:
· Tak jak w przypadku firm, organizacja powinna skoncentro-

waæ swe dzia³ania promocyjne na tych grupach, które s¹ dla
niej istotne. Jeœli zatem stowarzyszenie prowadzi zajêcia dla
dzieci, to oczywiœcie takimi grupami bêd¹ dzieci oraz rodzice;
jeœli organizuje koncerty, to bêdzie kierowaæ swoje dzia³ania
do osób uczestnicz¹cych w innych wydarzeniach kulturalnych,
uczniów i studentów szkó³ artystycznych, ale tak¿e do w³adz
miasta, gminy, powiatu, które wspieraj¹ finansowo dzia³alnoœæ
tego stowarzyszenia. Zatem kluczowe znaczenie ma dla orga-
nizacji w³aœciwie okreœlenie, do jakich grup powinna kiero-
waæ swój przekaz promocyjny (mówimy tutaj o grupach
docelowych).

· W promocji bêdzie chodzi³o o przekazanie okreœlonym przez
organizacjê grupom informacji zarówno o samej organizacji,
jak i o jej dzia³aniach (produktach, us³ugach).
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· Celem promocji bêdzie oczywiœcie zwiêkszenie zainteresowa-
nia organizacj¹, zwiêkszenie jej rozpoznawalnoœci, zbudowa-
nie odpowiedniego wizerunku – organizacji znanej, rzetelnej,
sprawdzonej itd.

· Efektem koñcowym ma byæ nie tylko rosn¹ca pozycja i lepszy
wizerunek organizacji, ale przede wszystkim wiêksze zainte-
resowanie jej ofert¹ (konkretnym produktem, us³ug¹, tak¿e t¹
nienamacaln¹ ide¹).

Reklama

Reklama to wszelkie dzia³ania, które:
· s³u¿¹ nak³onieniu nabywcy do zakupu okreœlonego towaru po-

przez podanie informacji w taki sposób, aby wzbudziæ potrze-
bê jego posiadania, a wiêc w sposób perswazyjny

· s¹ p³atne.

Noœniki reklamy to:
· prasa:

– dzienniki
– czasopisma
– ogólna
– specjalistyczna
– lokalna
– ogólnopolska

· radio:
– lokalne
– ogólnopolskie

· telewizja:
– ogólnopolska
– lokalna
– kablowa
– satelitarna

· reklama zewnêtrzna (out-door):
– bilboardy
– citylighty
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– s³upy og³oszeniowe
– plakaty
– reklama w i na œrodkach komunikacji (autobusy, tramwaje,

metro, taksówki),
– flagi, transparenty itp.
– tablice elektroniczne

· wydawnictwa reklamowe:
– ulotki
– prospekty
– gazetki
– katalogi

· reklama pocztowa (direct mail), a wiêc wysy³ane poczt¹:
– listy reklamowe
– karty pocztowe
– ulotki
– foldery, cenniki

· reklama internetowa, np.:
– banery, megabanery, superbanery
– skycrapery
– buttony
– boksy
– tapety
– pop-upy i pop-undery
– paski reklamowe
– linki reklamowe
– mailingi

· inne:
– p³yty CD/DVD,
– kino
– SMS-y.

Bardzo czêsto na szkoleniach dotycz¹cych promocji mówiê na pocz¹tku
(ku radoœci zebranych), ¿e s¹ oni ekspertami od promocji i za chwilê im
to udowodniê. To nie ¿aden chwyt – tak rzeczywiœcie jest, bowiem oto-
czeni reklamami ze wszystkich stron, wszyscy wiemy doskonale, czemu
one s³u¿¹ (chodzi, mówi¹c najproœciej, o nak³onienie nas do zakupu okre-
œlonego produktu), a ponadto znamy niemal wszystkie ich formy. Bo czy
ktoœ nie widzia³ reklamy w prasie, w telewizji, w Internecie albo na ulicy
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czy w sklepie? Chyba nie ma takiej osoby, dlatego jestem przekonany,
¿e wymienione przyk³adowe noœniki reklamy s¹ dobrze znane, choæ w nie-
których przypadkach mo¿emy nie wiedzieæ, ¿e np. ta podœwietlana re-
klama to citylight, a skycrapper to po prostu reklama pionowa, najczêœciej
z boku strony internetowej.

Odniesienia do NGOs:

Jeszcze dziesiêæ lat temu, kiedy prowadzi³em szkolenia na temat promo-
cji w organizacjach pozarz¹dowych, reklama by³a traktowana raczej jako
ciekawostka, która nie bêdzie mog³a mieæ zastosowania ze wzglêdu na
zasadnicz¹ cechê reklamy – jej odp³atnoœæ.

Jednak wiele siê przez te lata zmieni³o i coraz czêœciej mo¿emy zoba-
czyæ reklamy sygnowane znakami rozmaitych stowarzyszeñ i fundacji.
Wynika to z dwóch przyczyn.

Po pierwsze – coraz czêœciej ró¿ne firmy udostêpniaj¹ organizacjom
pozarz¹dowym noœniki reklamowe, czasem nawet pomagaj¹ prowadziæ
ca³e kampanie spo³eczne. Nie jest przy tym istotne, czy dzieje siê to
w ramach idei spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, czy dlatego, ¿e
ktoœ ma s³aboœæ do NGOs, czy mo¿e jakaœ firma ma wolne „moce prze-
robowe”. Wa¿ne jest, ¿e coraz czêœciej organizacje maj¹ mo¿liwoœæ ko-
rzystania z reklam za symboliczn¹ kwotê (o tym piszê te¿ dalej).

Po drugie i najwa¿niejsze – od kilku lat mamy, dziêki ustawie o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, pojêcie organizacji po¿yt-
ku publicznego, które mog¹ otrzymywaæ 1% z podatku dochodowego
od osób fizycznych. Wprowadzenie tej mo¿liwoœci by³o prawdziwym
prze³omem w promocji trzeciego sektora, bowiem zw³aszcza du¿e orga-
nizacje (np. „Zd¹¿yæ z pomoc¹”, „Mimo wszystko”), a tak¿e organiza-
cje maj¹ce du¿ych, medialnych za³o¿ycieli (np. Fundacja TVN, Fundacja
Polsat) maj¹ mo¿liwoœæ wykorzystania profesjonalnych noœników re-
klamy. Dziêki temu udaje im siê pozyskaæ ogromne sumy pieniêdzy, id¹-
ce w miliony z³otych. To z kolei daje im co rok mo¿liwoœæ prowadzenia
takich kampanii reklamowych, które niewiele (jeœli chodzi o wybór form
i poziom) ró¿ni¹ siê od kampanii produktów komercyjnych. Nie nale¿y
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jednak ulegaæ z³udzeniom – mo¿liwoœci takie maj¹ nieliczni, jedynie
giganci finansowi trzeciego sektora, tak wiêc, myœl¹c o promocji ma-
³ych organizacji, nie bêdziemy siê zanadto koncentrowaæ na reklamie,
lecz jednak przede wszystkim na technikach public relations (patrz da-
lej).

Wbrew pozorom ma³e organizacje pozarz¹dowe maj¹ spore mo¿liwoœci
reklamowania siê w prasie. Przy czym zapomnijmy na wstêpie o ca³o-
stronicowych reklamach w dziennikach ogólnopolskich (takie reklamy
kosztuj¹ kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych!). Myœlê tu o nastêpuj¹cych for-
mach:

· Reklama w specjalnych dodatkach dla NGOs – w³aœciwie ka¿dy
licz¹cy siê dziennik robi w lutym, marcu, kwietniu specjalne
dodatki, w którym mog¹ reklamowaæ siê organizacje po¿ytku
publicznego za w miarê przystêpne kwoty.

· Reklama w gazetach lokalnych, czêsto za darmo, w ramach
jakiejœ szerszej wspó³pracy (wa¿ne – musimy sobie uœwiado-
miæ, ¿e jeœli dzia³amy na terenie gminy, miasta, to naprawdê
w wielu przypadkach wystarczy nam reklama w takiej w³aœnie
gazecie – nie musimy wydawaæ tysiêcy na reklamê, która do-
trze oczywiœcie do du¿o wiêkszej liczby osób, ale w wiêkszo-
œci nie tych, na których nam zale¿y).

· Reklama w prasie specjalistycznej, ale tak¿e prasie niszowej,
niskonadk³adowej – to doœæ popularny ostatnio trend, aby za-
miast reklamowaæ siê w prasie ogólnej, za du¿o wiêksze pie-
ni¹dze, zamieszczaæ reklamê w prasie specjalistycznej. Ta
reklama bêdzie z pewnoœci¹ tañsza (a mo¿e nawet za jak¹œ
symboliczn¹ kwotê – w ramach szerszej merytorycznej wspó³-
pracy), a – co najwa¿niejsze – trafi do ludzi, na których nam
zale¿y.

· Reklama w du¿ych dziennikach i czasopismach – wg specjal-
nych stawek, a nawet jako og³oszenia bezp³atne.

Na nastêpnej stronie znajduj¹ siê przyk³ady takich reklam.
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Widzia³em w telewizji i s³ysza³em w radiu niejednokrotnie reklamy or-
ganizacji pozarz¹dowych i to wcale nie tych wielkich. Okazuje siê, ¿e
takie reklamy s¹ do za³atwienia, wystarczy dysponowaæ tylko sprzêtem
cyfrowym (który jest coraz bardziej dostêpny) i przygotowaæ gotowy
materia³, a redakcja mo¿e go puœciæ w kilku blokach reklamowych. Czy
to mo¿liwe? Oczywiœcie! Podam tutaj ciekawy przyk³ad, gdy w rozmo-
wie z redaktorem pewnej rozg³oœni pyta³em, jak to siê dzieje, ¿e jakaœ
ma³a, nieznana organizacja siê u nich reklamuje – czy to znajomi, czy
nie ma innych organizacji, lepszych, ciekawszych? OdpowiedŸ da³a mi
wiele domyœlenia, brzmia³a tak: „Tylko oni siê do nas zg³osili”… Wnio-
sek jest taki, ¿e nie mo¿na siê samemu zniechêcaæ i ju¿ na etapie koncep-
cji, planów rezygnowaæ z prób znalezienia nowych noœników promocji.
Jeœli bowiem zrezygnujemy, to sami pozbawimy siê szansy. Szansy, która
mo¿e daæ nam nowe mo¿liwoœci.

Jedn¹ z czêœciej wykorzystywanych przez organizacje pozarz¹dowe form
reklamy jest reklama zewnêtrzna. Myœlê tu w szczególnoœci o bilboar-
dach i cityligtach. Oto kilka przyk³adów:



62 ABC organizacji pozarz¹dowej

Te formy musz¹ byæ stosowane z du¿ym umiarem, poniewa¿ s¹ kosz-
towne, a przede wszystkim wymagaj¹ du¿ego rozmachu. Trudno prze-
cie¿ po postawieniu jednego bilboardu mówiæ o tym, ¿e bêdzie
zauwa¿alny… Aby dotrzeæ dziêki reklamie zewnêtrznej do odpowied-
nio du¿ych grup, trzeba ich postawiæ bardzo wiele – kilkanaœcie na ma-
³ym obszarze, a nawet kilkadziesi¹t. To s¹ bardzo du¿e pieni¹dze,
niedostêpne dla ma³ych organizacji. Czasem jednak zdarza siê, ¿e firma
sama zaproponuje zamieszczenie takiej reklamy za darmo albo za œmiesz-
nie nisk¹ cenê (z jakiego powodu – niewa¿ne). Rodzi siê wiêc pytanie,
czy warto? Czy op³aca siê zamieœciæ gdzieœ kilka bilboardów? Jeœli rze-
czywiœcie jest to za darmo lub po atrakcyjnej dla nas cenie, wówczas
oczywiœcie nie ma siê co zastanawiaæ – przecie¿ na pewno to nam nie
zaszkodzi!

Jeœli ju¿ mówimy o reklamie zewnêtrznej, to zachêcam przede wszyst-
kim do zrobienia banerów reklamowych stowarzyszenia lub fundacji.
Du¿ych, np. 3 x 4 metry. Nie jest to szczególnie wysoki koszt (ok. 50-60
z³ za metr kwadratowy), natomiast atutem takich banerów jest to, ¿e mo¿na
je w dowolnym momencie zrolowaæ i wykorzystaæ w ró¿nych sytuacjach,
np.:
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· powiesiæ podczas jakiegoœ gminnego festynu, koncertu czy
innej imprezy plenerowej

· powiesiæ na budynku, w którym odbywa siê jakieœ nasze przed-
siêwziêcie (wystawa, pokaz)

· a na sta³e – wieszaæ na budynku, w którym mieœci siê siedziba
naszej organizacji, oczywiœcie z zachowaniem lokalnych prze-
pisów dot. przestrzeni reklamowej; poni¿ej – przyk³ad takiej
reklamy.

Coraz czêœciej mo¿emy zobaczyæ w miarê profesjonalnie przygotowane
wydawnictwa reklamowe organizacji pozarz¹dowych. Zazwyczaj, w przy-
padku ma³ych organizacji, s¹ to ulotki albo w formacie 1/3 kartki A4,
albo minifolderki powsta³e ze z³o¿enia kartki A4 na trzy czêœci. Tutaj
dwie istotne uwagi:

To ju¿ nie te czasy, ¿e wyprodukowanie ulotki wi¹za³o siê z wyborem:
albo kolorowo, ale w technologii offsetowej, za to w nak³adzie 1000
egz. (lub wiêcej), albo mniej egzemplarzy, du¿o taniej, ale na ksero, czy-
li czarno-bia³o. Dziœ ju¿ jest powszechna technologia druku cyfrowego,
która pozwala produkowaæ kolorowe, profesjonalne wydruki w dowol-
nym nak³adzie.
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Jeœli zatem rzeczywiœcie potrzebujemy mieæ ulotkê, to dok³adnie okreœl-
my, ile jej potrzebujemy, a potem zamówmy odpowiedni nak³ad w³aœnie
w druku cyfrowym. Oczywiœcie druk cyfrowy jest sam w sobie du¿o
dro¿szy ni¿ druk offsetowy, ale nikt nie bêdzie nam kaza³ zrobiæ od razu
tysi¹ca czy dwóch tysiêcy ulotek, za du¿e pieni¹dze, które pewnie zo-
stan¹ nam na kilka lat. Naprawdê taniej dla nas bêdzie, jeœli przygotuje-
my wzór ulotki, który co jakiœ czas dodrukujemy w miarê potrzeb, np.
40 sztuk na jakieœ spotkanie z potencjalnymi beneficjentami, 10 na spo-
tkanie z w³adzami gminy itd. Poza tym drukowanie ma³ych iloœci po-
zwoli nam na bie¿¹co dokonywaæ zmian w treœci ulotki.

Jeœli ju¿ decydujemy siê wydrukowaæ ulotkê naszej organizacji, to nie
róbmy tego pod presj¹ czasu, byle jak. Jak ju¿ coœ robimy – róbmy po-
rz¹dnie. I jeszcze jedno – nie róbmy g³upich oszczêdnoœci. To ostatnie
stwierdzenie odnosi siê do jednego z najczêstszych b³êdów organizacji,
które potrafi¹ drukowaæ ulotkê, wydaæ na ni¹ np. 300 z³, ale ¿a³uj¹ na
lepszy, grubszy papier dodatkowych… 20 z³. To nie ma sensu!

Oto przyk³ady ulotek organizacji pozarz¹dowych:
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Wœród organizacji pozarz¹dowych spotykam siê czasem z zaintereso-
waniem reklam¹ pocztow¹. I s³usznie, poniewa¿ ta forma jest bardzo
skuteczna, gdy oferta organizacji jest ograniczona terytorialnie i chodzi
o dotarcie z informacj¹ np. do mieszkañców jednego osiedla. Jednak
szkoda pieniêdzy, aby powierzaæ zadanie dostarczenia ulotek do skrzy-
nek pocztowych poczcie – poniewa¿ to kosztuje. Lepiej skorzystaæ z te-
go, ¿e od kilku lat wszêdzie s¹ ju¿ skrzynki z dostêpem dla ka¿dego.
Lepiej bêdzie podzieliæ pracê wœród wolontariuszy stowarzyszenia. Efek-
tem bêdzie rozniesienie ulotek szybciej i za zero z³otych. O satysfakcji
wolontariuszy nie wspomnê.

Promocja sprzeda¿y

Zwana jest tak¿e promocj¹ uzupe³niaj¹c¹ albo promocj¹ specjaln¹. We-
d³ug jednej z definicji s¹ to dzia³ania zwi¹zane ze sprzeda¿¹, które uzu-
pe³niaj¹ sprzeda¿ bezpoœredni¹ i reklamê, wspomagaj¹ ich efektywnoœæ,
np. wystawy, pokazy oraz inne formy niemieszcz¹ce siê w zwyk³ych pro-
cedurach zwiêkszania sprzeda¿y. Wed³ug innej definicji promocja uzu-
pe³niaj¹ca to bezpoœrednia zachêta do zakupu produktu wynikaj¹ca
z dodatkowej oferowanej korzyœci.

Z tych definicji wynika, ¿e jest to:
· forma promocji uzupe³niaj¹ca inne, standardowe formy (st¹d

nazwa)
· sposób przyspieszenia przep³ywu towaru pomiêdzy poszcze-

gólnymi ogniwami dostawców (czyli dzia³ania nakierowane
na dystrybutorów)

· sposób wp³ywania na decyzje podejmowane przez konsumen-
tów w miejscu zakupu (czyli dzia³ania nakierowane na klien-
tów).

I rzeczywiœcie tak jest, poniewa¿ do promocji uzupe³niaj¹cej zaliczamy
miêdzy innymi nastêpuj¹ce formy:

· formy oddzia³ywania na sprzedawców, np.:
– materia³y promocyjne do umieszczenia w punkcie sprzeda-

¿y: plakaty, kartki z cenami, proporczyki, specjalne rega³y
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itp. (wystarczy wejœæ do jakiegokolwiek sklepu, aby zrozu-
mieæ, o co chodzi)

– wystawy, targi i pokazy
– ró¿nego rodzaju obni¿ki: rabaty w zale¿noœci od wielkoœci

sprzeda¿y, bezp³atne premie, konkursy itd.
· formy oddzia³ywania na konsumentów, np.:

– opakowanie produktu (które ma pomóc w jego szybkiej iden-
tyfikacji)

– bezp³atne próbki, które s¹ stosowane w zasadzie tylko do
produktów nowych, czyli wymagaj¹cych wypróbowania
(doskona³ym przyk³adem mog¹ byæ gazety kobiece, do któ-
rych do³¹czane s¹ próbki rozmaitych kosmetyków)

– okresowe obni¿ki cen
– premie – polegaj¹ce na uprawnieniu do otrzymania bezp³at-

nej premii lub zakupu okreœlonych produktów po ni¿szej,
atrakcyjnej cenie

– kupony konkursowe – uprawniaj¹ce do wziêcia udzia³u
w losowaniu nagród

– znaczki handlowe, które konsument zbiera, aby po zebraniu
odpowiedniej ich liczby wymieniæ je na okreœlony produkt

– karty sta³ego klienta (np. sieci stacji benzynowych)
– aran¿acja wystaw w miejscu sprzeda¿y
– pokazy i degustacje – maj¹ce na cele prezentacjê produk-

tów lub producenta (spotkamy siê z nimi w ka¿dym hiper-
markecie).

Odniesienia do NGOs:

Wymienione wy¿ej formy, ze wzglêdu na swój cel – wspomaganie sprze-
da¿y, nie s¹ raczej wykorzystywane w promocji organizacji pozarz¹do-
wych, ale…

· norm¹ powinno byæ, ¿e w siedzibie organizacji znajduj¹ siê
jej materia³y promocyjne (choæ to ju¿ bardziej dzia³ania miesz-
cz¹ce siê w public relations)

· ka¿da organizacja powinna mieæ swój roll-up, aby móc go ³atwo
rozstawiæ podczas wystaw czy konferencji, w których bêdzie
bra³a udzia³
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· mo¿na wykorzystaæ w trzecim sektorze ideê karty klienta (oczy-
wiœcie nie musi to byæ plastik, ale choæby kartonik zalamino-
wany), zw³aszcza w przypadku organizacji, które oferuj¹ us³ugi
typu zajêcia, prowadz¹ festyny, konkursy itd.

Przyk³ady roll-upów:

Marketing bezpoœredni

Inne – alternatywne – pojêcia to: promocja osobista, akwizycja. Ju¿ na-
zwa wskazuje na g³ówn¹ cechê tej formy – osobisty charakter promocji,
której istot¹ s¹ osobiste relacje pomiêdzy sprzedawc¹ a klientem, dziêki
czemu wykorzystywane s¹ tak¿e prywatne kontakty ³¹cz¹ce dwie osoby.
Najczêœciej promocja osobista jest stosowana w nastêpuj¹cych sytu-
acjach:

· produkt jest nowy na rynku
· produkt – ze wzglêdu na swoj¹ z³o¿onoœæ – wymaga d³u¿szej

prezentacji (np. odkurzacze wielofunkcyjne, filtry do wody)
· produkt jest unikalny pod jakimœ wzglêdem, wiêc wymaga spe-

cjalnego wyeksponowania jego cech (np. garnki ZEPTER-a)
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· tradycyjne kana³y dystrybucji s¹ „zapchane” (np. firmy ko-
smetyczne)

· cena produktu jest zró¿nicowana i zale¿na od indywidualnego
dopasowania opcji do potrzeb klienta (np. ubezpieczenia na
¿ycie)

· cena jednostkowa jest relatywnie wysoka (wspomniane garnki
czy odkurzacze za kilka tysiêcy z³otych).

Odniesienia do NGOs:

Marketing bezpoœredni, a wiêc przekonywanie kogoœ twarz¹ w twarz
jest oczywiœcie form¹ wykorzystywan¹ z powodzeniem w trzecim sek-
torze. Szczególnie wtedy, gdy:

· chodzi o zbiórkê publiczn¹
· osób prowadz¹cych marketing bezpoœredni jest sporo (wów-

czas nawet niewielki efekt jednostkowy jest zwielokrotniony)
· ma znaczenie, kim jest osoba nak³aniaj¹ca (np. dziecko).

Sztandarowym przyk³adem bêdzie tutaj Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy, której produktem jest idea pomocy dzieciom, po³¹czona z ofert¹
poczucia siê lepszym, poczucia siê czêœci¹ wspólnoty.

Formy marketingu bezpoœredniego z powodzeniem mog¹ wiêc stoso-
waæ wszystkie te stowarzyszenia, których atutem jest du¿a liczba wolon-
tariuszy albo/i osoby z du¿¹ charyzm¹.

Sponsoring

Istot¹ sponsoringu jest finansowanie instytucji czy osób w zamian za
okreœlone œwiadczenia na rzecz sponsora (np. reklama). Forma ta jest
bardzo istotna dla sektora pozarz¹dowego, poniewa¿ to w³aœnie stowa-
rzyszenia czy fundacje s¹ (albo mog¹ byæ) tak¹ sponsorowan¹ insty-
tucj¹. Dlatego warto wiedzieæ, jakie korzyœci odnosi sponsoruj¹ca nas
firma:

· zwiêksza siê znajomoœæ (rozpoznawalnoœæ) firmy
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· firma budzi pozytywne skojarzenia dziêki sukcesom lub po-
pularnoœci sponsorowanego

· tworzy siê dobry wizerunek firmy.

Odniesienia do NGOs:

Coraz czêœciej spotykamy siê ze sta³ym sponsoringiem organizacji po-
zarz¹dowych w ramach spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Przy czym
nie chodzi wy³¹cznie o wspieranie finansowe organizacji. Wa¿na jest
tak¿e wspó³praca wykorzystuj¹ca zasoby firmy, np. pomieszczenia, fa-
chowych pracowników. Korzystajmy z tego!

W ostatnich latach bardzo rozwin¹³ siê sponsoring tytularny, a wiêc taki,
w którym nazwa sponsora zosta³a zintegrowana z nazw¹ imprezy (spor-
towej, koncertu) albo zespo³u sportowego. Nie ma przeszkód, aby, zw³asz-
cza w œrodowisku lokalnym, wykorzystaæ tê mo¿liwoœæ w przypadku
imprez organizowanych w gminie czy miasteczku przez stowarzyszenie.
Dla organizacji korzyœci s¹ oczywiste, dla firmy – tak¿e, poniewa¿ gdzie-
kolwiek przywo³ywana jest nazwa imprezy, to mimowolnie pada nazwa
sponsora.

Public relations

Tê formê promocji zostawi³em na koniec, poniewa¿ ona w³aœnie bêdzie
podstawowym sposobem promocji ma³ych organizacji pozarz¹dowych.
Myœlê, ¿e nie zrobiê wiêkszego b³êdu, jeœli stwierdzê, i¿ w trzecim sek-
torze promocja = public relations.

Dlaczego tak? Poniewa¿ korzystanie przez ma³e stowarzyszenia i funda-
cje z innych form promocji jest ma³o realne lub „ocieraj¹ce siê” o public
relations. Reklama jest p³atna, wiêc chocia¿by z tego powodu nie bêdzie
wykorzystywana na szerok¹ skalê (ca³y czas odnoszê to do ma³ych lub
nowo tworzonych organizacji). Z promocji uzupe³niaj¹cej bêdziemy sto-
sowaæ co najwy¿ej pojedyncze elementy (choæ bêd¹ one mia³y charakter
zbli¿aj¹cy je do public relations). Formy, które mo¿na by³oby zaliczyæ



71ABC organizacji pozarz¹dowej

do marketingu bezpoœredniego, bêd¹ mia³y te¿ bardziej charakter public
relations. No i zostaje sponsoring, a tu – o czym by³a mowa na poprzed-
niej stronie – jesteœmy sponsorowanymi, a nie sponsorami.

Z PR, czyli public relations, jest doœæ du¿y problem definicyjny, w³aœci-
wie ka¿da ksi¹¿ka poœwiêcona PR, ka¿dy portal przynosi now¹, inn¹
definicjê.

Najczêœciej definiuje siê public relations jako dzia³ania czy wysi³ki or-
ganizacji, które – w odniesieniu do stowarzyszenia czy fundacji – maj¹
na celu:

· ustanowienie i utrzymanie optymalnych, wzajemnie korzyst-
nych stosunków pomiêdzy organizacj¹ a jej otoczeniem

· przekonanie otoczenia, ¿e organizacja zas³uguje na dobr¹ opi-
niê

· polepszenie stosunku spo³ecznoœci lokalnej do organizacji
· zdobycie przychylnoœci opinii spo³ecznej w œrodowisku lokal-

nym dla dzia³añ organizacji,
· stworzenie atmosfery zaufania do organizacji wœród jej po-

tencjalnych beneficjentów (np. rodziców, dzieci, przedsiêbior-
ców)

· jak najlepsze przystosowanie siê organizacji do œrodowiska
lokalnego, w którym funkcjonuje.

Dla naszych pozarz¹dowych potrzeb proponujê nastêpuj¹c¹ definicjê
public relations:

Public relations (PR) to œwiadome, planowe i ci¹g³e wysi³ki ma-
j¹ce na celu zbudowanie i utrzymanie wzajemnie korzystnych sto-
sunków miêdzy organizacj¹ pozarz¹dow¹ i jej otoczeniem
(instytucjami, innymi organizacjami, spo³ecznoœci¹ lokaln¹).

Wa¿ne jest, kiedy mówimy o public relations, zwrócenie uwagi na ró¿ni-
ce pomiêdzy PR a reklam¹. Zasadniczo s¹ one dwie:

· reklama jest form¹ p³atn¹, PR zaœ nie
· reklama to informacja firmy/organizacji o sobie samej, PR zaœ
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to informacja o firmie/organizacji, ale przekazywana przez in-
nych, np. media.

Do dzia³añ public relations, które mo¿na wykorzystaæ w organizacji po-
zarz¹dowej, zaliczamy:

· system identyfikacji wizualnej
· media relations – czyli wspó³pracê z mediami
· zarz¹dzanie sytuacj¹ kryzysow¹
· redagowanie wydawnictw w³asnych
· lobbing.

Przyk³ady form PR

Definicja definicj¹, a myœlê, ¿e warto w prosty sposób podaæ konkretne
przyk³ady dzia³añ ze sfery PR. Dlatego poni¿ej zamieszczam kilkana-
œcie form, które pomog¹ zrozumieæ, czym w³aœciwie jest public rela-
tions:

· informacja prasowa o wa¿nym wydarzeniu (np. festyn, wysta-
wa, zawody, koncert)

· wywiad w gazecie lokalnej z liderami, wolontariuszami sto-
warzyszenia

· reporta¿ telewizyjny z koncertu organizowanego przez stowa-
rzyszenie

· rozmowa radiowa o wystawie podopiecznych fundacji
· serwis fotograficzny na stronie internetowej
· folder o dzia³alnoœci fundacji
· sprawozdanie z dzia³alnoœci stowarzyszenia wysy³ane do jego

partnerów
· ulotka o zajêciach dla dzieci organizowanych przez stowarzy-

szenie
· gablota o stowarzyszeniu w urzêdzie gminnym
· wys³anie listu gratulacyjnego do burmistrza z okazji wyboru

na tê funkcjê
· wys³anie ¿yczeñ œwi¹tecznych do radnych
· wys³anie podziêkowañ do fundacji, która przyzna³a jak¹œ do-

tacjê
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· wys³anie listu do potencjalnego sponsora z proœb¹ o wsparcie
jakiegoœ przedsiêwziêcia stowarzyszenia

· wys³anie listu do prezydenta miasta z proœb¹ o objêcie patro-
natu nad konkursem

· spotkanie z przewodnicz¹cym rady gminy
· zaproszenie (radnego, dyrektora GOPS itp.) na walne zgro-

madzenie stowarzyszenia
· festyn na Dzieñ Dziecka dla mieszkañców gminy
· organizacja imprezy sportowej dla uczniów szkó³ w miastecz-

ku
· publiczny pokaz umiejêtnoœci OSP
· promocja nowej strony internetowej stowarzyszenia
· reklama stowarzyszenia na budynku.
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Szybki start

Najtrudniej jest zacz¹æ. Dlatego w³aœnie poni¿ej przedstawiam spis za-
dañ, od których powinniœmy zacz¹æ dzia³ania zwi¹zane z promocj¹ na-
szej organizacji.

Wa¿ne: optymalnym rozwi¹zaniem jest oczywiœcie zebranie zespo³u,
który bêdzie siê zajmowa³ promocj¹ organizacji oraz stworzenie planu
promocji. Doœwiadczenia wielu stowarzyszeñ i fundacji, zw³aszcza tych
ma³ych, pokazuj¹, ¿e to nie jest wcale takie proste i w praktyce zabiera
sporo czasu. A z promocj¹ jest tak, ¿e nie ma co czekaæ kilku tygodni
czy miesiêcy. Warto zacz¹æ dzia³ania ju¿ teraz. I dlatego w³aœnie po-
wsta³a ta œci¹gawka.

Jeœli organizacja jest na etapie tworzenia…

…wówczas nale¿y:
· zweryfikowaæ wszelkie decyzje zwi¹zane z nazw¹ organiza-

cji, jej logo (jeszcze mo¿na coœ zmieniæ, potem bêdzie ju¿ za
póŸno)

· zaprojektowaæ podstawowe elementy systemu identyfikacji
wizualnej organizacji: logo, papiery firmowe, wizytówki

· wykupiæ domenê organizacji i za³o¿yæ konta e-mailowe
· zaprojektowaæ stronê internetow¹ organizacji
· po sprawdzeniu spójnoœci graficznej wszystkich projektów –

uruchomiæ stronê, wydrukowaæ firmówki i wizytówki (w roz-
s¹dnej liczbie!)

· wyznaczyæ osobê, która bêdzie odpowiedzialna za promocjê
organizacji

· WA¯NE: powstrzymaæ siê od dziwnych, niepotrzebnych na
tym etapie i kosztownych dzia³añ, takich jak bezmyœlne robie-
nie rozmaitych gad¿etów (smycze, kubki, koszulki, breloki,
itp.).
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Jeœli organizacja ju¿ dzia³a…

…wówczas nale¿y:
· wyznaczyæ osobê odpowiedzialn¹ za promocjê organizacji
· sprawdziæ, jakie dzia³ania promocyjne by³y podejmowane do-

tychczas i jaki by³ ich efekt
· sprawdziæ, jak prezentuj¹ siê elementy systemu identyfikacji

wizualnej (papiery firmowe, wizytówki, zaproszenia itd.)
· sprawdziæ funkcjonowanie strony internetowej i jej skutecz-

noœæ promocyjn¹
· zgromadziæ wycinki prasowe, aby ustaliæ, czy i jak organiza-

cja by³a dot¹d obecna w mediach
· sporz¹dziæ listê dziennikarzy, z którymi istnia³a do tej pory

jakakolwiek wspó³praca, oraz listê dziennikarzy (mediów),
z którymi chcemy nawi¹zaæ kontakt

· przygotowaæ podstawowe informacje dla mediów – tak aby
by³y dostêpne w ka¿dym momencie (uwaga! chodzi o infor-
macje ogólne: historia organizacji, sukcesy, oferta)

· zacz¹æ zbieraæ zdjêcia, które bêdzie mo¿na wykorzystaæ w dzia-
³alnoœci promocyjnej (w prasie, na stronach internetowych)

· sprawdziæ najbli¿sze daty – czy w ci¹gu najbli¿szych kilku
tygodni nie zdarzy siê coœ, czym warto zainteresowaæ media,
przyjació³ organizacji

· dokonaæ analizy sytuacji – jako wstêpu do przygotowania pla-
nu promocji

· rozpocz¹æ tworzenie programu promocji.

Jeœli organizacja dopiero raczkuje…

…wówczas musimy jak najszybciej pomyœleæ o zbudowaniu zespo³u,
którego g³ównym zadaniem bêdzie promocja organizacji.

Oczywiœcie najlepiej, aby taki zespó³ sk³ada³ siê z fachowców. Ale to
tylko marzenia, fachowcy bowiem, jeœli s¹ naprawdê fachowcami, z re-
gu³y s¹ bardzo zajêci, poch³oniêci dobrze p³atn¹ prac¹. Warto wiêc troszkê
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zmniejszyæ wymagania i po prostu poszukaæ wœród zaanga¿owanych
w dzia³anie stowarzyszenia lub fundacji osób maj¹cych umiejêtnoœci lub
cechy, które mog¹ siê przydaæ w promocji, np.:

· bardzo dobra prezencja (wygl¹d „medialny”)
· piêkny g³os (tzw. „radiowy”)
· ³atwoœæ pisania
· zdolnoœci rysunkowe
· umiejêtnoœæ obs³ugi programów graficznych, DTP itp.
· znajomoœæ Internetu
· jakakolwiek praktyka dziennikarska (choæby w gazetce szkol-

nej)
· motywacja wynikaj¹ca z chêci zostania dziennikarzem lub „pi-

arowcem”
· chêæ nauczenia siê czegoœ nowego.
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IDENTYFIKACJA
WIZUALNA

ORGANIZACJI
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Kiedy podczas wielu szkoleñ na temat promocji pytam uczestników,
z czym kojarzy siê im promocja organizacji albo od czego rozpoczêliby
dzia³ania promocyjne u siebie, wówczas bardzo czêsto padaj¹ odpowie-
dzi typu: kubeczek, smycz, koszulka, czapeczka. Albo ogólniejsza: ga-
d¿ety.

Uto¿samianie promocji czy public relations z gad¿etami to oczywiœcie
b³¹d, jeden z powa¿niejszych i czêstszych w sektorze pozarz¹dowym.
Jednak nie ma siê co temu dziwiæ, poniewa¿ te koszulki, te d³ugopisy, te
smycze – s¹ to rzeczy bardzo dla wszystkich widoczne, a wiêc daj¹ce
poczucie prê¿noœci dzia³ania, i – nie ukrywajmy – sprawiaj¹ce radoœæ
ich posiadaczom.

Kiedy ju¿ mówimy podczas szkolenia o gad¿etach, zwykle wtedy pytam
o to, co w³aœciwie na nim ma byæ. Tu padaj¹ na szczêœcie w³aœciwe od-
powiedzi, np. nazwa, logo albo has³o stowarzyszenia. Problem w tym,
¿e do tego, jaka jest ta nazwa, jak wygl¹da to logo, jak brzmi to has³o
ma³o kto przywi¹zuje wagê. A to ju¿ b³¹d niewybaczalny! Dlaczego?
O tym dalej.

Corporate identity

Zasadniczym celem dzia³añ public relations jest stworzenie w wybra-
nych, wa¿nych dla organizacji pozarz¹dowej grupach (grupach docelo-
wych) po¿¹danego przez nas, oczywiœcie pozytywnego, wizerunku.
Niebagatelne znaczenie maj¹ wiêc te elementy, które sprawi¹, ¿e nasze
stowarzyszenie bêdzie ³atwo identyfikowalne, ¿e ³atwo bêdzie siê wy-
ró¿niaæ spoœród innych podmiotów w œrodowisku lokalnym (przy czym
chodzi o wyró¿nianie siê w ogóle, czyli nie tylko spoœród innych organi-
zacji pozarz¹dowych, ale te¿ innych instytucji czy firm). Te elementy
buduj¹ nasz¹ to¿samoœæ, któr¹ w odniesieniu do firm okreœla siê jako
corporate identity. Po polsku zaœ mówimy o identyfikacji wizualnej.

Dla dalszych naszych rozwa¿añ, w odniesieniu do sektora pozarz¹do-
wego proponujê nastêpuj¹c¹ definicjê tego pojêcia:
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Identyfikacja wizualna (z jêz. ang. corporate identity, w skrócie:
CI) jest to system spójnych elementów wizualnych stosowanych
przez organizacjê w celu ³atwej jej identyfikacji i pozytywnego wy-
ró¿nienia jej spoœród innych podmiotów, szczególnie sektora po-
zarz¹dowego, czego efektem ma byæ zbudowanie marki organizacji
i zapewnienie sukcesu jej ofercie.

Jeœli elementy sk³adaj¹ce siê na identyfikacjê wizualn¹ maj¹ s³u¿yæ ³atwej
identyfikacji i odró¿nieniu naszej organizacji od innych stowarzyszeñ
czy fundacji, to znaczy, ¿e musz¹ one:

· znacz¹co ró¿niæ siê od elementów innych organizacji (to jest
szczególnie wa¿ne w przypadku znaku graficznego, który wiele
organizacji, stowarzyszeñ – zw³aszcza o charakterze lokalnym
– lubi tworzyæ opieraj¹c siê na herbie miejscowoœci)

· byæ nieskomplikowane, ³atwo rzucaj¹ce siê w oczy, co przy-
czyni siê do ich ³atwego zapamiêtania

· nie nasuwaæ niesprzyjaj¹cych skojarzeñ (zarówno ogólnie, jak
i w skali lokalnej, np. jakiœ symbol czy kolor)

· odpowiadaæ charakterowi (celom dzia³ania, po¿¹danemu wi-
zerunkowi) organizacji

· byæ ze sob¹ „zgrane” (takie samo liternictwo, znak graficzny,
inne elementy graficzne, kolor, uk³ad treœci itd.)

· od strony technicznej: byæ ³atwe do wykorzystania w ró¿nych
sytuacjach (np. bardzo kolorowy i œliczny znak graficzny mo¿e
wygl¹daæ fatalnie w drukach czarno-bia³ych, a przecie¿ wiêk-
szoœæ pism, materia³ów kserowanych bêdzie bez koloru – o tym
wiêcej w dalszej czêœci).

Na identyfikacjê wizualn¹ organizacji sk³adaj¹ siê miêdzy innymi nastê-
puj¹ce elementy:

· nazwa organizacji
· logo i logotyp
· kolorystyka (spójna dla elementów CI)
· czcionki (wraz z dok³adnym okreœleniem, gdzie i kiedy s¹ one

u¿ywane)
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· papier firmowy
· wizytówki
· uk³ad graficzny zaproszeñ oraz innych druków
· uk³ad graficzny materia³ów informacyjno-reklamowych
· uk³ad graficzny prezentacji multimedialnych
· strona internetowa.

W tej czêœci omówimy szczegó³owo najwa¿niejsze z punktu widzenia
praktyki ma³ych organizacji elementy, tzn.: nazwê, logo, firmówki i wi-
zytówki. Promocji organizacji w Internecie poœwiêcona zosta³a oddziel-
na czêœæ.

Nazwa organizacji

Kiedy nale¿y rozpocz¹æ myœlenie w organizacji o jej identyfikacji wizu-
alnej? OdpowiedŸ mo¿e byæ zaskakuj¹ca: najlepiej jeszcze PRZED jej
za³o¿eniem! Wiem, ¿e to bardzo trudne, poniewa¿ zak³adaj¹c stowarzy-
szenie, myœlimy (i s³usznie!) g³ównie o jego misji, o tym, co, kiedy, z kim
i dla kogo chcemy robiæ. Zachêcam jednak do tego, aby ju¿ wtedy my-
œleæ o identyfikacji wizualnej organizacji. PóŸniej mo¿e byæ bowiem ju¿
za póŸno. No i za drogo. Bo kto zechce przechodziæ przez wszelkie pro-
cedury formalne (walne zgromadzenie, KRS), aby zmieniæ nazwê? Kto
zechce zmieniaæ logo, kiedy ju¿ s¹ wydrukowane firmówki, wizytówki,
organizacja ma roll-up, ulotki, stronê internetow¹, a poza tym ma ju¿ na
swoim koncie sukcesy, dziêki którym ju¿ jest kojarzona z nazwy i znaku
graficznego?

Oczywiœcie czasem jest tak, ¿e dotychczasowa identyfikacja wizualna
organizacji jest fatalna – siermiê¿na, nieprzystaj¹ca do profilu jej dzia-
³ania, budz¹ca z³e skojarzenia itd. W takim przypadku, rzecz jasna, nie
ma co oszczêdzaæ i zwlekaæ z jej zmian¹, poniewa¿ koszty zwi¹zane
z brniêciem w dalsz¹ dzia³alnoœæ z fataln¹ identyfikacj¹ wizualn¹ mog¹
byæ du¿o, du¿o wy¿sze.

Reasumuj¹c: optymalnym rozwi¹zaniem jest budowanie identyfikacji
wizualnej organizacji ju¿ na etapie jej powstawania. A ¿e ten poradnik
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jest adresowany w³aœnie do nowo zak³adanych stowarzyszeñ i fundacji
oraz tych, które s¹ ma³e (zatem koszty ew. zmian nie bêd¹ relatywnie
wysokie), dlatego zajmiemy siê dalej szczegó³owo najwa¿niejszymi ele-
mentami tworz¹cymi wizerunek organizacji, pocz¹wszy od jej nazwy.

Wiele osób, nawet zajmuj¹cych siê promocj¹, nie docenia znaczenia
nazwy dla wizerunku. A to b³¹d, poniewa¿ ju¿ sama nazwa organizacji
mo¿e siê dobrze lub Ÿle kojarzyæ, mo¿e wpadaæ w ucho lub nie, a przez
to budowaæ okreœlony stosunek do organizacji. Warto wiêc decyzjê o wy-
borze (lub zmianie) nazwy podejmowaæ roztropnie, ze œwiadomoœci¹,
¿e ka¿da nazwa:

· budzi okreœlone odczucia, emocje (chcemy, aby by³y one po-
zytywne, prawda?)

· budzi okreœlone skojarzenia (czy rzeczywiœcie takie, jak chce-
my?)

· jest podobna do innych albo jest wyj¹tkowa, unikalna
· jest ³atwa do zapamiêtania albo wrêcz niemo¿liwa do zapa-

miêtania.

Najlepiej, aby nazwa powsta³a wtedy, gdy – w trakcie tworzenia organi-
zacji – okreœliliœmy ju¿ jej misjê, wiemy, jakie cele chcemy realizowaæ
oraz w jaki sposób.

Czy s¹ jakieœ ograniczenia w nadawaniu nazwy organizacji?

· Ustawa Prawo o stowarzyszeniach stwierdza jedynie, ¿e na-
zwa stowarzyszenia musi je odró¿niaæ od innych stowarzy-
szeñ, organizacji i instytucji (art. 10 ust. 1 pkt 1). Jest to wa¿ne
zastrze¿enie, poniewa¿ zabezpiecza organizacje przed mo¿li-
wymi nieporozumieniami, pomy³kami – co mo¿e byæ istotne
ze wzglêdów wizerunkowych (!) lub finansowych (np. przeka-
zywanie przez podatników 1% albo darowizn przez darczyñ-
ców).

· W przypadku fundacji nie ma takiego ograniczenia, gdy¿ Usta-
wa o fundacjach stwierdza jedynie, ¿e „Fundator ustala statut
fundacji, okreœlaj¹cy jej nazwê…” (art. 5 ust. 1).
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· Nazwa organizacji nie mo¿e zawieraæ okreœleñ zastrze¿onych
dla innych podmiotów na podstawie ró¿nych ustaw, np.: bank,
kasa, spó³dzielnia, spó³ka akcyjna, spó³ka jawna, spó³ka z ogra-
niczon¹ odpowiedzialnoœci¹, zak³ad ubezpieczeñ, towarzystwo
ubezpieczeñ, izba rolnicza, poczta, policja, Polski Czerwony
Krzy¿. Ale mo¿na u¿yæ s³ów takich jak np.: forum, centrum,
instytut, konwent, klub, ko³o, rada, liga, kongres, hospicjum,
zwi¹zek, towarzystwo oraz ogólnopolski, polski, europejski,
regionalny.

Wybór nazwy

Jednak wybranie w³aœciwej nazwy dla stowarzyszenia lub fundacji nie
jest wcale takie proste. Jest bowiem jeszcze kilka aspektów, które warto
wzi¹æ pod uwagê:

· Nazwa organizacji nie musi zawieraæ s³ów takich jak: stowa-
rzyszenie, towarzystwo, zwi¹zek, organizacja, klub, ko³o, fun-
dacja, zrzeszenie itp.

· Nazwa organizacji powinna mieæ odpowiedni¹ d³ugoœæ. To
zagadnienie zosta³o wyjaœnione szczegó³owo w czêœci o za-
k³adaniu stowarzyszenia.

· Nazwa organizacji powinna byæ taka, aby da³o siê do niej do-
pasowaæ ³atw¹, jednoznacznie kojarz¹c¹ siê z organizacj¹,
a przede wszystkim woln¹ domenê internetow¹.
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Logo organizacji

Logo jest centralnym, bez w¹tpienia najwa¿niejszym elementem syste-
mu identyfikacji wizualnej ka¿dej organizacji, instytucji lub firmy. Od
niego rozpoczyna siê budowanie tego systemu, jako ¿e w przysz³oœci
bêdzie siê pojawia³o w³aœciwie wszêdzie tam, gdzie bêdzie organizacji
zale¿a³o na jej szybkiej i jednoznacznej identyfikacji. Dlatego wielkie
firmy wydaj¹ olbrzymie pieni¹dze, aby stworzyæ taki znak, który bêdzie
wyj¹tkowy, niepowtarzalny, jednoznacznie kieruj¹cy uwagê na dan¹ fir-
mê, a przy tym uniwersalny graficznie, a wiêc ³atwy do eksponowania na
wszelkich materia³ach reklamowych – od wizytówek i firmówek, przez
wydawnictwa firmowe i stronê internetow¹, a¿ po ró¿nej klasy gad¿ety
i prezenty firmowe.

Oczywiœcie w przypadku ma³ych organizacji albo tych, które dopiero
powstaj¹, trudno oczekiwaæ zainwestowania w profesjonalne tworzenie
znaku. Ale to wcale nie znaczy, ¿e tylko twórca z renomowanej firmy
doradczej czy studia graficznego jest w stanie zaprojektowaæ wyj¹tko-
we logo. Czasem mo¿e byæ odwrotnie – ¿e laik, „nieska¿ony” trendami,
modami, teori¹, stworzy ponadczasowe, unikalne logo. Dlatego zachê-
cam, aby w proces tworzenia logo organizacji zaanga¿owaæ jak najszer-
sze grono osób, a nie tylko szwagra czy syna, który poznaje w³aœnie
jakiœ program graficzny. Zróbmy wiêc na przyk³ad konkurs na logo –
dajmy sobie szansê, aby móc wybieraæ z jak najwiêkszej liczby projek-
tów, bo im bêdzie ich wiêcej, tym przecie¿ wiêksze prawdopodobieñ-
stwo, ¿e znajdziemy tak¹ propozycjê, która wszystkich zachwyci.

A co to w³aœciwie jest logo?

Na potrzeby III sektora proponujê nastêpuj¹c¹ definicjê:

Logo organizacji jest to ³atwo rozpoznawalny znak graficzny, iden-
tyfikuj¹cy jednoznacznie dan¹ organizacj¹, a tak¿e informuj¹cy o jej
charakterze (rodzaju dzia³alnoœci).
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Zatem g³ównymi cechami dobrego logo bêd¹:
· ³atwe przyci¹ganie uwagi (przez formê graficzn¹, wykorzy-

stane kolory, czcionki itd.) – „wpadanie w oko”
· ³atwe zapadanie w pamiêci
· ³atwa rozpoznawalnoœæ – wyj¹tkowoœæ, unikalnoœæ, odró¿nial-

noœæ od innych
· ³atwe skojarzenie z charakterem organizacji (z prowadzonym

przez ni¹ rodzajem dzia³alnoœci)

Najczêœciej logo sk³ada siê z:

· logotypu, a wiêc znaku opartego na na-
zwie organizacji, przetworzonej graficz-
nie (np. dziêki doborowi lub stylizacji
czcionki)

· samego symbolu – wy³¹cznie elementu gra-
ficznego

· elementu graficznego oraz nazwy (pisa-
nej zwyk³¹ czcionk¹ b¹dŸ bêd¹c¹ samo-
dzielnym logotypem).

Dobre logo

Jeœli bêdziemy tworzyæ samodzielnie logo, warto sprawdziæ, czy projekt
spe³nia kilka poni¿szych warunków:

Dobre logo powinno byæ proste, nieskomplikowane, poniewa¿ to zwiêk-
sza jego rozpoznawalnoœæ. Poni¿ej przyk³ady logo prostego, czytelnego
i zbyt skomplikowanego:
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Logo mo¿e byæ kolorowe, ale warto sprawdziæ, czy równie atrakcyjnie
bêdzie wygl¹daæ w wersji czarno-bia³ej (np. na piœmie odbitym na ksero
albo na wydruku z drukarki laserowej). Poni¿ej przyk³ady logo, które
nie traci w wersji czarno-bia³ej oraz takiego, które niestety utraci³o swój
urok (ko³a nad nazw¹ by³y wielobarwne):

Logo bêdzie eksponowane w ró¿nych miejscach, w ró¿nym otoczeniu,
warto wiêc, aby istnia³a jego wersja czarno-bia³a oraz negatywowa. Po-
ni¿ej przyk³ad logo, które doskonale spe³nia te warunki.

Logo bêdzie wykorzystywane nie tylko na plakatach, planszach, a wiêc
w du¿ym formacie, lecz tak¿e na wizytówkach czy upominkach rekla-
mowych, a wiêc w miejcach, gdzie z koniecznoœci bêdzie bardzo ma³e.
Warto wiêc sprawdziæ, czy w takim zastosowaniu bêdzie równie dobrze
siê prezentowaæ. Poni¿ej przyk³ady logo, które równie dobrze wygl¹da
w miniaturce i takiego, które przesta³o byæ identyfikowalne.

Na kolejnych stronach przedstawionych kilkadziesi¹t przyk³adów logo
ró¿nych organizacji – mog¹ byæ one inspiracj¹ do stworzenia w³asnego
projektu.
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Logo organizacji – przyk³ady
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Papier firmowy

Papier firmowy jest jednym z czêœciej wykorzystywanych elementów
systemu identyfikacji wizualnej. I jednym z wa¿niejszych, poniewa¿ jest
narzêdziem komunikacji oficjalnej z urzêdami, firmami itd. Dlatego
oprócz podstawowych informacji o tym, jak powinien wygl¹daæ papier
firmowy, przedstawiam kilka wzorów, które dobitnie pokazuj¹, ¿e czasy
konserwatyzmu w tworzeniu „firmówek” minê³y i ¿e panuje tutaj doœæ
du¿a swoboda.

Niezale¿nie od tego, na jaki wzór siê zdecydujemy, podczas projekto-
wania papieru firmowego nale¿y zdecydowaæ o:

· wyborze rodzaju papieru (gramatura, faktura, kolor)
· po³o¿eniu i wielkoœci logo organizacji
· u¿yciu i ewentualnym po³o¿eniu innych elementów graficz-

nych, takich jak linie oddzielaj¹ce, inne znaki graficzne (np.
znaczek opp)

· doborze wielkoœci i rodzaju czcionek
· doborze i uk³adzie informacji (nazwa, adres, telefon, a mo¿e

tak¿e faks, e-mail, adres strony internetowej, ew. numer kon-
ta).

Tworz¹c papier firmowy, musimy pamiêtaæ o kilku zasadach i ograni-
czeniach:

· papier firmowy ma format A4, czyli 210 x 297 mm; uzasad-
nienie jest czysto praktyczne – kopiarki, faksy oraz akcesoria
biurowe (segregatory, koszulki na dokumenty) dostosowane
s¹ w³aœnie do formatu A4

· powinniœmy pamiêtaæ o tym, aby nie umieszczaæ zbyt blisko
brzegów istotnych informacji – kserokopiarki maj¹ pewien
margines, tak wiêc po skopiowaniu jakiegoœ dokumentu czêœæ
informacji mo¿e byæ po prostu niewidoczna

· papier firmowy bêdzie stosowany na zwyk³ych drukarkach, tak
wiêc gramatura papieru musi byæ odpowiednia: zbyt cienki
papier bêdzie zbyt „lej¹cy siê”, za gruby – mo¿e nie przejœæ
przez niektóre drukarki; proponujê gramaturê nie mniejsz¹ ni¿
80 g i nie wiêksz¹ ni¿ 135 g
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· uk³ad graficzny papieru firmowego musi byæ bezwzglêdnie
spójny z innymi elementami identyfikacji wizualnej naszej
organizacji.

Szczególnie ta ostatnia wskazówka jest wa¿na. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
papier firmowy nie wspó³gra z wizytówkami organizacji czy z jej stron¹
internetow¹. Chodzi przecie¿ o to, aby ktoœ, kto tylko rzuci okiem na
nasze pismo, od razu wiedzia³, ¿e to ta sama organizacja, której stronê
widzia³ w Internecie, ¿e to ta sama organizacja, której szef da³ mu nie-
dawno swoj¹ wizytówkê. Rola identyfikacyjna „firmówki” jest wiêc nie
do przecenienia!

Wizytówki

Wizytówki s¹, obok papieru firmowego, drugim najczêœciej wykorzysty-
wanym elementów systemu identyfikacji wizualnej. Niemal codziennie.
Dlatego na kolejnych stronach przedstawiam kilkanaœcie przyk³adowych
projektów w oryginalnej wielkoœci.

Podczas projektowania wizytówek nale¿y zdecydowaæ o:
· wyborze rodzaju papieru (gramatura, faktura, kolor)
· po³o¿eniu i wielkoœci logo organizacji
· doborze wielkoœci i rodzaju czcionek
· doborze i uk³adzie informacji.

Tworz¹c wizytówki, musimy pamiêtaæ o kilku zasadach i ograniczeniach:
· standardem s¹ wizytówki o wielkoœci 5 x 9 cm, zdarzaj¹ siê

te¿ inne formaty, np. 6 x 10 cm – jednak zachêcam, aby pozo-
staæ przy standardzie, poniewa¿ do niego zosta³y dostosowane
m.in. wizytowniki czy specjalne pude³ka na wizytówki

· na wizytówce powinny byæ obowi¹zkowo dane kontaktowe
jej w³aœciciela, jeœli danych jest za du¿o i mia³yby siê nie zmie-
œciæ pe³ne dane i organizacji, i danej osoby, to lepiej zrezygno-
waæ np. z telefonu ogólnego czy faksu, aby zmieœci³ siê numer
telefonu komórkowego i adres e-mail osoby, której nazwisko
widnieje na wizytówce
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· obecnie panuje moda na lakierowanie albo pokrywanie foli¹
wizytówek, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w takim przypadku nie
bêdzie mo¿liwe (za pomoc¹ d³ugopisu czy pióra) dopisanie na
niej ¿adnej informacji

· uk³ad graficzny wizytówek powinien byæ jednakowy w orga-
nizacji (jest niedopuszczalne, aby ka¿dy robi³ dla siebie wizy-
tówki wg w³asnego widzimisiê)

· uk³ad graficzny wizytówki musi byæ bezwzglêdnie spójny z in-
nymi elementami identyfikacji wizualnej naszej organizacji.



91ABC organizacji pozarz¹dowej

INTERNET
W PROMOCJI
ORGANIZACJI
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Internet w organizacji

Trudno sobie wyobraziæ w XXI wieku organizacjê pozarz¹dow¹, która
nie korzysta z mo¿liwoœci promocji, jakie daje Internet. I na szczêœcie
nawet najmniejsze stowarzyszenia i fundacje zdaj¹ sobie z tego sprawê.
Niestety, tak¿e tutaj czyha na organizacje wiele pu³apek, a ¿e promocja
w sieci ma olbrzymie znaczenie dla budowania wizerunku, st¹d ten roz-
dzia³ w poradniku, który poka¿e, o czym warto pamiêtaæ, planuj¹c zaist-
nienie w Internecie, a czasem tak¿e pomo¿e unikn¹æ b³êdów, które mog¹
fatalnie rzutowaæ na wizerunek stowarzyszenia lub fundacji.

Domena

Wybór domeny internetowej dla organizacji to pierwsza i najwa¿niejsza
czynnoœæ, kiedy wchodzimy w œwiat promocji internetowej. Z dwóch
powodów:

· Po pierwsze – domena bêdzie nasz¹ wizytówk¹, bêdzie œwiad-
czyæ o profesjonalizmie organizacji. Nie muszê chyba t³uma-
czyæ, co myœli ktoœ w powa¿nym urzêdzie albo firmie
(potencjalnym sponsorze), gdy od niby-wa¿nego prezesa sto-
warzyszenia otrzymuje e-mail z adresu aga357@buziaczek.pl
albo szalona_zocha68@poczta.onet.pl (sic!). To chyba nie wy-
maga komentarza, a e-maile z tego typu adresów otrzymywa-
³em osobiœcie niejednokrotnie, choæby podczas zg³oszeñ na
szkolenia.

· Po drugie – decyzja o wyborze domeny jest decyzj¹ na lata
(na zawsze?), poniewa¿ adres naszej strony internetowej i ad-
resy e-mail w³adz i innych cz³onków stowarzyszenia zostan¹
zapisane w programach pocztowych setek, a nawet tysiêcy
osób, w bazach adresowych rozmaitych instytucji, urzêdów –
naszych partnerów. Dokonanie zmiany domeny jest oczywi-
œcie mo¿liwe, ale – z punktu widzenia promocyjnego – mo¿e
byæ bardzo kosztowne.
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Jak wybraæ domenê

Wybór domeny to nie jest wcale ³atwa sprawa. Aby nie pope³niæ b³êdu,
nale¿y kierowaæ siê kilkoma zasadami:

· Najlepiej wybraæ domenê .pl (nawet wtedy, gdy na razie jeste-
œmy organizacj¹ dzia³aj¹c¹ lokalnie) lub org.pl (domena spe-
cjalnie przeznaczona dla organizacji pozarz¹dowych), nie ma
co wybieraæ skrajnoœci – domeny .eu ani te¿ lokalnej, np.
.waw.pl.

· Domena powinna byæ krótka (nie na pró¿no nie ma ju¿ wol-
nych domen jedno-dwuznakowych, w³aœciwie trzyznakowych
te¿) – tak¹ domenê ³atwiej wypromowaæ, a poza tym – co ma
ogromne znaczenie – trudniej pope³niæ b³¹d przy jej wpisywa-
niu!

· Domena powinna byæ ³atwa do zapamiêtania.
· Domena powinna byæ ³atwo kojarzona z organizacj¹ – z jej

nazw¹ lub z tym, czym organizacja siê zajmuje.
· Jeœli nie ma innego wyjœcia i domena ma siê sk³adaæ z kilku

s³ów, to powinny byæ one rozdzielone myœlnikiem, a nie pisa-
ne ³¹cznie, np. fajna-fundacja.pl, a nie fajnafundacja.pl (dziê-
ki temu strona bêdzie lepiej pozycjonowana w wyszukiwarkach
internetowych).

Przyk³ad

Jak¹ domenê wybraæ dla stowarzyszenia o nazwie: Warszawskie Stowa-
rzyszenie Dzieci i M³odzie¿y Szczególnie Uzdolnionych Muzycznie
„M³ody wirtuoz”?

Przede wszystkim zak³adamy, ¿e stowarzyszenie – mimo ¿e ma w na-
zwie „Warszawskie” – bêdzie siê rozwijaæ i dzia³aæ na terenie ca³ej Pol-
ski, dlatego w pierwszym rzêdzie bêdziemy szukaæ wolnej domeny .pl,
ale jeœli siê nie uda, to domeny .org.pl.

Dziêki temu, ¿e przyk³adowe stowarzyszenie ma doœæ d³ug¹ nazwê,
mo¿emy w niej znaleŸæ wiele inspiracji dla znalezienia domeny. Oto
przyk³ady:
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· zwi¹zane bezpoœrednio z nazw¹:
– mlody-wirtuoz.pl, mlody-wirtuoz.org.pl
– wirtuoz.pl, wirtuoz.org.pl

· zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹:
– uzdolnieni.pl, uzdolnieni.org.pl
– uzdolnieni-muzycznie.pl, uzdolnieni-muzycznie.org.pl
– talenty-muzyczne.pl, talenty-muzyczne.org.pl

· antyprzyk³ady (zbrodnia promocyjna!):
– sdimsum.pl, sdimsum.org.pl
– sdimsum-mlodywirtuoz.pl, sdimsum-mlodywirtuoz.org.pl
– stowarzyszeniemlodywirtuoz.pl, stowarzyszeniemlodywir-

tuoz.org.pl

Bez w¹tpienia najlepszymi propozycjami powy¿ej s¹ wirtuoz.pl i uzdol-
nieni.pl. Oczywiœcie takie domeny s¹ ju¿ zarejestrowane, zatem w tym
przypadku nale¿a³oby pomyœleæ o zarejestrowaniu domeny wirtuoz.org.pl
lub uzdolnieni.org.pl.

E-mail

Po wykupieniu domeny internetowej najwa¿niejsz¹ decyzj¹ dotycz¹c¹
komunikacji za pomoc¹ poczty elektronicznej jest wybór sposobu kon-
struowania adresów e-mail. Jest tutaj kilka mo¿liwoœci:

· samo imiê, np. dobromir@ooo.org.pl
· imiê i nazwisko, np. dobromir.pomyslowy@ooo.org.pl, ew.

d.pomyslowy@ooo.org.pl
· funkcja, np. prezes@ooo.org.pl
· zakres dzia³añ, tematyka, np. promocja@ooo.org.pl, kolo-

nie@ooo.org.pl.

Wybór: samo imiê czy imiê i nazwisko – jest to tak naprawdê wybór
uzale¿niony od tego, jaki chcemy kszta³towaæ wizerunek naszej organi-
zacji. Oczywiste jest, ¿e adres poczty z imieniem (tym bardziej – ze
zdrobnieniem imienia) skraca dystans, sprawia, ¿e dana osoba, a tym
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samym organizacja, staj¹ siê bli¿si, bardziej przyjaŸni. Jeœli jednak jakaœ
fundacja chce budowaæ wizerunek du¿ej, solidnej, mo¿e nieco konser-
watywnej organizacji – wówczas powinna zdecydowaæ siê na wariant
z imieniem i nazwiskiem.

Stosowanie e-maili z nazw¹ funkcji równie¿ buduje wizerunek statecz-
nej, powa¿nej organizacji. Wad¹ tego rozwi¹zania (jak równie¿ warian-
tu ostatniego) jest to, ¿e wraz ze zmian¹ osoby na danej funkcji albo
osoby odpowiedzialnej za jakieœ dzia³ania organizacji, musi ona prze-
staæ u¿ywaæ okreœlonego adresu. Plusem jest oczywiœcie to, ¿e jeœli na-
piszemy na adres prezes@… – zawsze (miejmy nadziejê) wiadomoœæ
odbierze w³aœciwa osoba – ta, która aktualnie pe³ni okreœlon¹ funkcjê.

W praktyce w rozwiniêtych organizacjach stosuje siê wiêc rozwi¹zanie
takie, ¿e cz³onkowie w³adz, a tak¿e wolontariusze, maj¹ swoje imienne
adresy e-mail, a dodatkowo tworzy siê adresy zwi¹zane z funkcjami czy
dzia³aniami organizacji (które – od strony technicznej – s¹ powi¹zane
z kontami odpowiednich osób).

Nag³ówek i stopka

Ka¿da osoba, dla której jest tworzony adres poczty elektronicznej w do-
menie stowarzyszenia musi na samym pocz¹tku zostaæ poinstruowana
co do zasad obowi¹zuj¹cych w korespondencji elektronicznej organiza-
cji. Szczególnie dotyczy to dwóch sta³ych elementów: nag³ówka oraz
stopki.

Nag³ówek to opis nadawcy, który widzi odbiorca naszego e-maila. War-
to wiêc ustaliæ, jak ma wygl¹daæ nag³ówek w organizacji – jednolitoœæ
w tym wzglêdzie œwiadczy bowiem o profesjonalizmie. Oto kilka mo¿li-
woœci:

· imiê i nazwisko, np. „Dobromir Pomys³owy”
· funkcja, np. „Prezes zarz¹du Stowarzyszenia Ludzi Kreatyw-

nych Ooo!”
· imiê i nazwisko oraz funkcja, np. „Dobromir Pomys³owy –

prezes Stowarzyszenia Ooo!”.
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Osobiœcie polecam ostatni¹ wersjê, poniewa¿ ³¹czy ona trzy wa¿ne in-
formacje: o konkretnej osobie, o nazwie organizacji i o funkcji, jak¹ ona
pe³ni. Zdecydowanie zaœ odradzam stosowanie takich wariantów:

· samo imiê, np.: „Dobromir”
· sam adres internetowy, np. „Dobromir@ooo.org.pl”
· skrót nazwy organizacji, np. „Ooo”
· inne skrótowe okreœlenia, np. „Stowarzyszenie” (jakie?), „biu-

ro” (czego?).

Drugim wa¿nym elementem, który te¿ powinien byæ jednolity dla orga-
nizacji, jest stopka ka¿dego wysy³anego e-maila. Na szczêœcie progra-
my pocztowe daj¹ mo¿liwoœæ wpisania na sta³e stopki, tak wiêc nale¿y
zadbaæ o jej poprawne zapisanie tylko raz, a potem ju¿ mo¿emy siê nie
martwiæ. Stopka mo¿e byœ skonstruowana np. tak:

imiê i nazwisko
funkcja w organizacji
telefon osoby
adres organizacji
telefon organizacji

Zasady

W oficjalnej korespondencji organizacji pozarz¹dowej, prowadzonej za
pomoc¹ poczty elektronicznej, powinniœmy stosowaæ kilka nastêpuj¹-
cych zasad:

· E-mail musi byæ skierowany do w³aœciwej osoby. To akurat
le¿y przede wszystkim w naszym interesie – przecie¿ chcemy,
aby wiadomoœæ dotar³a jak najszybciej do odpowiedniego ad-
resata.

· Nale¿y unikaæ wysy³ania wiadomoœci na kilka (kilkanaœcie)
adresów jednoczeœnie. Z dwóch powodów. Po pierwsze – to
zmniejsza rangê wiadomoœci (nie jest skierowana tylko do mnie,
ale równie¿ do wielu innych adresatów), a tym samym zaanga-
¿owanie odbiorcy w za³atwienie sprawy (pewnie ktoœ inny
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odpowie). Po drugie – nie jest dobrze widziane ujawnianie
adresów e-mail osobom postronnym, niektóre osoby s¹ bar-
dzo na to wyczulone.

· Nie nale¿y zostawiaæ pustego tematu wiadomoœci. Nie jest te¿
eleganckie wysy³anie wiadomoœci ze znacznikami odpowie-
dzi czy forwardu, zw³aszcza wieloma, np.: „Re: Fwd: Odp:
Re: sprawa wystawy – kto odpowie?”. Temat wiadomoœci po-
winien byæ krótki i jak najlepiej odpowiadaæ treœci wiadomo-
œci, np. „Potwierdzenie zg³oszenia na wystawê”.

· Nie powinno siê w tekœcie e-maili pisaæ s³ów ani tym bardziej
ca³ych zdañ czy akapitów wersalikami (wielkimi literami). S³o-
wa napisane wersalikami s¹ bowiem odbierane przez wiele osób
jako krzyk.

· Nale¿y bardzo rozwa¿nie wysy³aæ za³¹czniki. Przyjmuje siê,
¿e œmia³o mo¿na wysy³aæ za³¹czniki wielkoœci kilkuset kB.
Jednak wiêksze za³¹czniki powinno siê wysy³aæ po uzyskaniu
zgody odbiorcy. Wysy³anie wiadomoœci np. ze zdjêciami o ³¹cz-
nej objêtoœci 30-40 MB jest niedopuszczalne. Jeœli chcemy
przekazaæ coœ wiêkszego, mo¿emy pomyœleæ o tym, aby
umieszczaæ potrzebne pliki na serwerze organizacji – wów-
czas wystarczy podaæ odbiorcy odpowiedni link, a œci¹gnie on
sobie wszystko w dogodnym dla siebie momencie.

· Odpowiadaj¹c na maile, mo¿na i warto zamieszczaæ cytaty
z otrzymanej wiadomoœci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿eby zo-
stawiaæ najistotniejsze fragmenty – te, do których bêdziemy
siê odnosiæ w swojej wypowiedzi. Im d³u¿szy cytat i – gene-
ralnie – im d³u¿szy e-mail, tym trudniej przez niego przebrn¹æ
z uwag¹.

· Jeœli do organizacji trafiaj¹ wiadomoœci z urzêdów, instytucji,
od naszych partnerów – warto je potwierdziæ, aby nadawca
by³ pewien, ¿e wiadomoœæ do nas dotar³a (to zreszt¹ jest wska-
zane w korespondencji z ka¿dym).

· Szczególnie w przypadku wiadomoœci od instytucji, partne-
rów organizacji, ale w³aœciwie zawsze powinno siê odpowia-
daæ na otrzymane e-maile mo¿liwie jak najszybciej (np. w ci¹gu
24 godzin) – szybka odpowiedŸ zawsze jest pozytywnie od-
bierana.
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· Komunikacja za pomoc¹ internetu rz¹dzi siê swoimi prawami,
jednak warto pamiêtaæ, aby zachowywaæ zasady zwyk³ej ko-
munikacji. Tak wiêc zawsze nale¿y odnosiæ siê z szacunkiem
do adresata, unikaæ kolokwializmów czy zbyt swobodnego
jêzyka. O u¿ywaniu polskich liter oraz sprawdzaniu przed
wys³aniem wiadomoœci b³êdów ortograficznych nie trzeba chy-
ba wspominaæ…

Strona internetowa
organizacji

Strona internetowa organizacji jest jej wizytówk¹ – w³aœciwie niezbêdn¹
w XXI wieku. Jest znacz¹cym elementem identyfikacji wizualnej (patrz:
odpowiedni rozdzia³ poradnika), dlatego jej tworzenie i – co wa¿niejsze
– utrzymywanie musi byæ powierzone fachowcom (niekoniecznie cho-
dzi o firmê, czasem wœród wolontariuszy stowarzyszenia znajdziemy
osoby, które dysponuj¹ odpowiednimi umiejêtnoœciami i doœwiadcze-
niem), a ponadto konieczne jest, aby za obecnoœæ organizacji w interne-
cie odpowiada³a konkretna osoba – najlepiej ta, której podlega ca³oœæ
dzia³añ promocyjnych organizacji.

Aby strona internetowa organizacji spe³ni³a swoj¹ funkcjê promocyjn¹,
musimy stosowaæ siê do kilku zasad:

· Musimy mieæ dobr¹ domenê (patrz: wy¿ej)!
· Szata graficzna musi byæ spójna z pozosta³ymi elementami

identyfikacji wizualnej (g³ównie chodzi o: logo, wizytówki,
papier firmowy, kolorystykê i dobór czcionek).

· Uk³ad graficzny, dobór elementów, treœæ – musz¹ pasowaæ do
charakteru organizacji i grup, które s¹ adresatem jej dzia³añ;
to bardzo wa¿ne: strona internetowa ma siê podobaæ tym, do
których jest adresowana, a nie zarz¹dowi organizacji!

· Strona powinna mieæ przejrzyst¹ strukturê, nie powinna byæ
skomplikowana, dojœcie w po¿¹dane miejsce nie powinna
wymagaæ zbyt wielu klikniêæ ze strony g³ównej.
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· Strona musi byæ stale aktualizowana – niekoniecznie codzien-
nie czy kilka razy w tygodniu, mo¿e w zale¿noœci od tego, jak
wiele siê dzieje w organizacji. Jednak sytuacja, ¿e ostatni
„news” jest np. sprzed dwóch czy trzech lat, jest niedopusz-
czalna – to antypromocja!

· Od strony technicznej – mo¿liwoœæ dostêpu do strony, doko-
nywania w niej zmian nie mo¿e byæ ograniczona tylko do ad-
ministratora (z oczywistych wzglêdów praktycznych).

Inne wskazówki znajduj¹ siê przy omawianiu kolejnych elementów,
w dalszej czêœci tego rozdzia³u. Pomijam przy tym uwagi o charakterze
technicznym i zaawansowanym (s³owa kluczowe, pozycjonowanie stro-
ny itd.).

Strona internetowa organizacji mo¿e siê sk³adaæ z kilkudziesiêciu ró¿-
nych elementów. Czy wszystkie z nich powinny siê znaleŸæ na ka¿dej
stronie stowarzyszenia lub fundacji? Oczywiœcie, ¿e nie, bowiem nie
wszystkie s¹ istotne ze wzglêdu na specyfikê danej organizacji, a poza
tym nie wszystkie musz¹ byæ zawarte na stronie organizacji nowo zak³a-
danej lub dopiero stawiaj¹cej pierwsze kroki w Internecie – nie wszyst-
ko naraz!

Na kolejnych stronach zosta³y przedstawione najczêœciej spotykane ele-
menty stron internetowych organizacji pozarz¹dowych wraz z przyk³a-
dami (linkiem do konkretnej strony jakiegoœ stowarzyszenia b¹dŸ
fundacji) oraz uwagami praktycznymi dotycz¹cymi stosowania danego
elementu.

Wszystkie elementy zosta³y podzielone na cztery grupy:
· konieczne – czyli te, które powinny byæ obowi¹zkowo na stro-

nie organizacji pozarz¹dowej
· wskazane – które, warto wykorzystaæ
· gad¿ety i ciekawostki – które ubarwiaj¹, o¿ywiaj¹ stronê, czy-

ni¹ j¹ ciekawsz¹
· inne, do rozwa¿enia – które s¹ przydatne, ale zwi¹zane s¹ z in-

nymi dzia³aniami organizacji b¹dŸ wymagaj¹ce szczególnej
uwagi.
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Elementy konieczne

Misja, cele
Przyk³ad: http://www.beethoven.org.pl

Uwagi:
· Ta czêœæ strony powinna byæ przygotowana tak, jakby ogl¹da-

j¹cy mia³ o organizacji przeczytaæ tylko tyle, ile tam jest napi-
sane. Po przeczytaniu musi wiedzieæ, czym organizacja siê
zajmuje.

· Gwoli przypomnienia: misja powinna byæ sformu³owana krót-
ko – to ma byæ przekaz ³atwy do zapamiêtania.

· Zanim w to miejsce zostan¹ skopiowane cele prosto ze statutu
(tak robi siê najczêœciej), warto sprawdziæ, czy nie mo¿na ich
sformu³owaæ jêzykiem bardziej przyjaznym – mniej statuto-
wym, suchym.

W³adze organizacji
Przyk³ad: http://www.batory.org.pl

Uwagi:
· To ludzie tworz¹ organizacjê, to oni maj¹ si³ê przyci¹gania

wolontariuszy, znajomych, przyjació³, warto pokazaæ jak naj-
szersze grono cz³onków i wspó³pracowników.

· Nic tak nie przybli¿a innych, jak zdjêcia, najlepiej nie legity-
macyjne, ale w dzia³aniu.

· Jeœli jest siê czym chwaliæ (zapewne tak), to warto, aby przy-
najmniej o kluczowych osobach w organizacji napisaæ kilka
s³ów charakterystyki. Wy³¹cznie od profilu i po¿¹danego wi-
zerunku organizacji bêdzie zale¿eæ, czy w opisie znajd¹ siê
tylko informacje o wykszta³ceniu, pracy, doœwiadczeniu, do-
robku, czy tak¿e o ¿yciu prywatnym, zainteresowaniach, nie-
typowym hobby itp.
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Podstawa dzia³ania, statut
Przyk³ad: http://www.fundacjadogtor.org

Uwagi:
· W przypadku stowarzyszeñ i fundacji podstaw¹ dzia³ania bê-

dzie statut, w innych przypadkach mo¿e to byæ np. regulamin.
· Nale¿y pamiêtaæ o zmianach na stronie, kiedy dokonana zo-

stanie zmiana statutu (bardzo czêsto stowarzyszenia o tym za-
pominaj¹).

Kontakt
Przyk³ad: http://www.szansa.glogow.org

Uwagi:
· To miejsce powinno byæ bardzo ³atwo dostêpne na stronie (sy-

tuacja, gdy dotarcie do telefonu lub e-maila wymaga kilku klik-
niêæ, jest niedopuszczalna).

· Kontakty podane na stronie powinny byæ tymi, dziêki którym
realnie mo¿na najszybciej skontaktowaæ siê z organizacj¹.
Zatem jeœli np. szansa na odebranie przez kogoœ telefonu sto-
warzyszenia jest tylko dwa razy w tygodniu po dwie godziny,
to lepiej to napisaæ (podaj¹c godziny). A jeszcze lepiej jest
podaæ wtedy numer telefonu komórkowego.

Aktualnoœci (system newsów)
Przyk³ad: http://www.przeszczep.pl

Uwagi:
· System newsów warto wprowadziæ wy³¹cznie wtedy, gdy w or-

ganizacji wiele siê dzieje i rzeczywiœcie bêd¹ pojawiaæ siê co
chwilê nowe informacje. Strony organizacji, których newsy
pochodz¹ z 2007 roku, nie zachêcaj¹ do wspó³pracy…

· Zanim rozpocznie siê zamieszczanie newsów, warto ustaliæ ich
formê oraz jakiego typu informacje bêd¹ zamieszczane.

· Oczywiœcie literówki, b³êdy jêzykowe czy ortograficzne w new-
sach s¹ niedopuszczalne!
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Sprawozdania z dzia³alnoœci
Przyk³ad: http://www.orlendarserca.pl

Uwagi:
· Od 2010 r. zamieszczanie sprawozdañ na stronie internetowej

jest obowi¹zkiem organizacji posiadaj¹cych status po¿ytku
publicznego.

· Wprawdzie sprawozdania merytoryczne organizacji po¿ytku
publicznego sporz¹dza siê wg wzoru (odpowiedniego dla fun-
dacji), jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotowaæ
je w szacie graficznej charakterystycznej dla stowarzyszenia
lub fundacji, tak¿e ze zdjêciami, grafikami itd.

· Sprawozdania najlepiej umieszczaæ w zamkniêtych formatach
plików, które zapewniaj¹ odwzorowanie, najlepiej w pdf.

Reklama 1%
Przyk³ad: http://fundacjamuzycznaapollo.pl

Uwagi:
· Jest to obowi¹zkowa informacja dla organizacji, które posia-

daj¹ status organizacji po¿ytku publicznego (miêdzy innymi,
a mo¿e przede wszystkim dla 1% uzyskuje siê ten status!).

· Warto, aby zachêta by³a w ciekawej formie graficznej.
· Modne sta³o siê zamieszczanie programów do wype³niania PIT-

ów, oczywiœcie z wpisanymi ju¿ danymi stowarzyszenia – to
dobre rozwi¹zanie, poniewa¿ zapobiega ew. b³êdom w wype³-
nianiu druków PIT przez podatników.

Elementy wskazane

Dane formalne
Przyk³ad: http://www.oska.org.pl

Uwagi:
· Warto w tym miejscu zamieœciæ wszelkie dane formalne orga-

nizacji, tak¿e KRS, Regon, NIP i numer konta.
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· Pokazanie danych uwiarygadnia organizacjê, wzbudza do niej
zaufanie, co jest kapita³em nie do przecenienia.

Dzia³ania, programy…
Przyk³ad: http://www.isp.org.pl

Uwagi:
· Opis programów czy projektów realizowanych przez organi-

zacjê pokazuje, czy jest ona prê¿na, czy siê rozwija – to wa¿na
informacja dla partnerów (w³adz, sponsorów), którzy miêdzy
innymi ze strony internetowej czerpi¹ wiedzê o organizacji i na
tej podstawie wyrabiaj¹ sobie o niej opiniê.

· Ta czêœæ musi byæ skrupulatnie rozwijana i byæ powi¹zana z in-
nymi elementami strony, szczególnie z dorobkiem organiza-
cji.

Dorobek organizacji
Przyk³ad: http://www.ngos.pl

Uwagi:
· Ca³y czas jeszcze istnieje magia s³owa pisanego, zw³aszcza

drukowanego. Dlatego doskonale buduj¹ wizerunek, dobr¹
markê prezentowane na stronie internetowej artyku³y, publi-
kacje pisane przez cz³onków organizacji.

· Standardem powinno byæ, ¿e jeœli organizacja coœ wydaje –
ksi¹¿kê, broszurê lub innego typu wydawnictwo – to na jej
stronie internetowej zostaje zamieszczona wersja pdf do œci¹-
gniêcia (chyba ¿e publikacja drukowana ma byæ Ÿród³em przy-
chodów organizacji).

· Warto tak¿e prezentowaæ konkretne, mierzalne efekty dzia³añ
organizacji, jak liczba beneficjentów, liczba udzielonych po-
rad, zebrana kwota itp.

Nagrody, wyró¿nienia
Przyk³ad: http://www.frk.pl

Uwagi:
· Zasada jest prosta – jeœli mamy siê czym chwaliæ, to siê chwalmy.
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· Warto informowaæ o wszelkich przejawach docenienia nie tyl-
ko organizacji, ale tak¿e jej cz³onków.

· Jeœli to chwalenie siê ma byæ skuteczne promocyjnie, to nie
mo¿na poprzestaæ na suchym, krótkim newsie – potrzebna jest
ciekawa informacja i zdjêcia (np. z wrêczenia nagrody albo
samej nagrody).

Media o nas
Przyk³ad: http://www.f-df.pl

Uwagi:
· Jak wy¿ej – jeœli o nas pisz¹ media – warto siê tym pochwaliæ.
· Proponujê tworzyæ taki element na stronie dopiero wtedy, gdy

takich informacji medialnych bêdzie przynajmniej kilka, w tym
z ostatniego okresu.

Oferta wspó³pracy dla wolontariuszy
Przyk³ad: http://www.dogoterapia.org.pl

Uwagi:
· Ten element powinien w³aœciwie byæ obowi¹zkowy, szczegól-

nie dla tych organizacji, których rozwój jest wprost uzale¿nio-
ny od liczby wolontariuszy.

· Warto, aby oferta dla wolontariuszy by³a konkretna, a przede
wszystkim prawdziwa.

· Dobra oferta powinna byæ skierowana do ró¿nych osób – w ró¿-
nym wieku, z ró¿nym wykszta³ceniem, doœwiadczeniem i umie-
jêtnoœciami, a tak¿e z ró¿nymi mo¿liwoœciami czasowymi.

Partnerzy
Przyk³ad: http://www.wiosna.org.pl

Uwagi:
· Jest to element bardzo podnosz¹cy presti¿ organizacji. Me-

chanizm jest tutaj prosty: jeœli powa¿ne, szanowane instytu-
cje, firmy wspó³pracuj¹ z danym stowarzyszeniem, to znaczy,
¿e jest ono solidne, sprawdzone.
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· Najlepszym, bo naj³atwiej wpadaj¹cym w oko, sposobem pre-
zentowania partnerów jest zamieszczenie na stronie (najlepiej
g³ównej) ich znaków graficznych.

Podziêkowania, sponsorzy, darczyñcy
Przyk³ad: http://www.batory.org.pl

Uwagi:
· O solidnoœci organizacji œwiadczy oczywiœcie tak¿e to, kto j¹

wspiera finansowo – im bardziej znani darczyñcy, sponsorzy,
tym lepiej to œwiadczy o organizacji.

· Z powy¿szego wynika, ¿e informacja o dotychczasowych spon-
sorach ma moc przyci¹gania nowych. Warto z tego skorzy-
staæ.

· Jeœli chodzi o ten element, sprawa jest prosta – podziêkowañ
nigdy za wiele…

Materia³y dla mediów
Przyk³ad: http://www.stowarzyszenierazem.org.pl

Uwagi:
· Jeœli organizacja chce siê rozwijaæ, byæ rozpoznawalna, to musi

wspó³pracowaæ z mediami. Dlatego warto przygotowaæ mate-
ria³y o organizacji, o jej dzia³aniach, sukcesach, które bêd¹
gotowcami dla zainteresowanych dziennikarzy.

· Na stronie dla mediów warto zamieœciæ tak¿e elementy iden-
tyfikacji wizualnej organizacji (w ró¿nych formatach graficz-
nych i ró¿nych wersjach), aby ka¿dy dziennikarz móg³ z nich
bez trudu skorzystaæ, a przede wszystkim, aby mieæ pewnoœæ,
¿e prezentowane gdzieœ logo organizacji bêdzie dobrej jako-
œci, w odpowiedniej kolorystyce itd.
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Elementy u³atwiaj¹ce korzystanie ze strony

Wersje jêzykowe
Przyk³ad: http://www.zaginieni.pl

Uwagi:
· Ten element strony nie jest konieczny jeœli profil dzia³ania or-

ganizacji nie generuje takiej potrzeby – warto wiêc podejœæ do
tego z rozwag¹.

· Oczywiœcie jest to element obowi¹zkowy dla tych organizacji,
które kieruj¹ dzia³ania do osób innej narodowoœci albo Pola-
ków przebywaj¹cych za granic¹.

· Jeœli ju¿ decydujemy siê na wersjê w jêzyku obcym, to oczy-
wiœcie nie s¹ dopuszczalne b³êdy w t³umaczeniu!

Linki do innych stron
Przyk³ad: http://www.ptadhd.pl

Uwagi:
· Ten element daje wra¿enie, ¿e organizacja jest otwarta na inne

organizacje i instytucje, ¿e patrzy szeroko na problemy, który-
mi siê zajmuje.

· Dobra (du¿a, aktualna) baza linków sama w sobie jest dosko-
na³¹ form¹ promocji – potrafi przyci¹gn¹æ na stronê organiza-
cji osoby zainteresowane tematem, które sk¹dœ dowiedzia³y
siê, ¿e w³aœnie tu mo¿na znaleŸæ wiele po¿ytecznych linków.

· Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w jakimœ sensie organizacja, która podaje
link do jakiegoœ miejsca w sieci, „rêczy” za to miejsce.

· Linki zamieszczone na stronie nale¿y co pewien czas spraw-
dzaæ, poniewa¿ doœæ czêsto nastêpuj¹ zmiany domen, struktur
stron itd.

Wyszukiwarka
Przyk³ad: http://www.kaminski.pl/

Uwagi:
· Wyszukiwarka jest pomocna w tych portalach, które zawie-
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raj¹ wiele informacji. Jeœli zatem mamy na stronie sporo ró¿-
nych tekstów, dokumentów, wówczas warto j¹ mieæ.

Mapa serwisu
Przyk³ad: http://www.wolontariat.org.pl

Uwagi:
· Jest to element niezwykle u³atwiaj¹cy pracê – wskazany szcze-

gólnie wtedy, gdy serwis ma rozbudowan¹ strukturê.
· Jeœli nasza strona nie jest zbyt obszerna, wówczas tak¿e warto

pomyœleæ o zamieszczeniu jej mapy – u³atwi to poruszanie siê
po stronie osobom, które nie s¹ bieg³e w korzystaniu z zaso-
bów Internetu.

· Wa¿ne: w przypadku jakiejkolwiek zmiany na stronie, nale¿y
pamiêtaæ o aktualizacji mapy strony – to b³¹d, który przytrafia
siê nawet du¿ym korporacjom.

Newsletter
Przyk³ad: http://wiadomosci.ngo.pl/prenumerata

Uwagi:
· Jest to doskona³y sposób sta³ego utrzymywania kontaktu miê-

dzy organizacj¹ a wolontariuszami, partnerami czy po prostu
osobami zainteresowanymi okreœlon¹ tematyk¹.

· Decyzja o stworzeniu newslettera musi byæ œwiadoma i do-
brze przemyœlana. To nie mo¿e byæ s³omiany zapa³ – jeœli news-
letter przestanie wychodziæ po kilku numerach, to bêdzie to
fatalne wizerunkowo.

· Oczywiste jest, ¿e wydawany przez organizacjê newsletter musi
byæ przygotowywany profesjonalnie, zarówno pod wzglêdem
treœci, jak i formy (literówki, b³êdy interpunkcyjne i ortogra-
ficzne s¹ niedopuszczalne!).
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Gad¿ety i ciekawostki

Ksiêga goœci
Przyk³ad: http://www.lsaodnowa.pl

Uwagi:
· Ksiêga goœci jest elementem, który pozwala uzyskaæ informa-

cjê zwrotn¹ od osób, które odwiedzi³y stronê organizacji. Jest
te¿ okazj¹ do zdobywania nowych kontaktów, dlatego mo¿na
j¹ poleciæ.

· G³ównym minusem ksiêgi goœci jest koniecznoœæ jej modero-
wania – czêsto zdarzaj¹ siê w nich dziwne wpisy automatów
albo reklamówki innych portali, us³ug czy firm.

· Jeœli ksiêga goœci nie ¿yje, to znaczy mamy w niej kilka wpi-
sów, a ostatni sprzed roku – wówczas lepiej j¹ wy³¹czyæ, gdy¿
tak funkcjonuj¹ca dzia³a antypromocyjnie.

Tapety
Przyk³ad: http://www.zeglarstwo.org.pl

Uwagi:
· Jest to element, który warto poleciæ, szczególnie kiedy s¹ w or-

ganizacji graficy, zapaleñcy fotografii – piêkna tapeta bêdzie
z chêci¹ œci¹gana przez wiele osób, tak¿e niezwi¹zanych z or-
ganizacj¹.

· Tapeta to doskona³y sposób promocji organizacji – niech wiêc
przynajmniej w rogu œlicznej grafiki lub zdjêcia bêdzie logo
organizacji albo adres jej strony internetowej.

Gad¿ety
Przyk³ad: http://www.drogaibezpieczenstwo.org.pl

Uwagi:
· Wszelkiego rodzaju gad¿ety oczywiœcie o¿ywiaj¹ stronê – staje

siê ona bardziej atrakcyjna.
· Jeœli gad¿et jest naprawdê ciekawy (patrz: przyk³ad), wów-

czas internauci chêtnie przekazuj¹ link swoim znajomym – a to
promocja organizacji w czystej postaci!
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Inne elementy, do rozwa¿enia

Forum
Przyk³ad: http://www.forum.zhp.pl/

Uwagi:
· Jest to œwietny sposób dwustronnego komunikowania siê z oso-

bami zainteresowanymi tematyk¹ i sprawami, którymi zajmu-
je siê organizacja.

· Minusem jest koniecznoœæ moderowania dyskusji – dbanie o to,
aby by³a kulturalna i merytoryczna.

· ¯eby forum ¿y³o, konieczne jest czêsto inspirowanie dyskusji
i proponowanie takich tematów, którymi mog¹ byæ zaintere-
sowani nie tylko cz³onkowie organizacji.

· Jeœli forum nie ¿yje – nie ma na nim ruchu, wówczas lepiej je
wy³¹czyæ. Brak zainteresowania dyskusj¹ nie jest dobr¹ pro-
mocj¹.

Galeria zdjêæ
Przyk³ad: http://www.far.org.pl

Uwagi:
· Jest to jeden z najlepszych elementów o¿ywiaj¹cych stronê.

S¹ osoby, które lubi¹ ogl¹daæ zdjêcia nawet nie wiedz¹c, jakie
zdarzenia s¹ na nich przedstawione.

· Warto dbaæ o to, aby galeria by³a aktualizowana – nie jest
oznak¹ prê¿noœci organizacji, gdy najnowsze zdjêcia obrazuj¹
dzia³ania sprzed dwóch czy trzech lat.

· Jeœli chcemy zamieszczaæ zdjêcia, wówczas podczas imprez,
szkoleñ warto zapytaæ uczestników o zgodê – aby potem nie
by³o nieprzyjemnych sytuacji.

· Przed umieszczeniem w galerii ka¿dego zdjêcia nale¿y popa-
trzeæ na nie krytycznym okiem. Zdjêcia nieostre, „dziwne” nie
buduj¹ dobrego wizerunku organizacji.



110 ABC organizacji pozarz¹dowej

Sklepik
Przyk³ad: http://pge.fc.pl/akogo/

Uwagi:
· Jeœli tylko fundacja lub stowarzyszenie ma coœ do sprzedania

(rzeczy wyprodukowane przez podopiecznych, wydawnictwa),
wówczas warto uruchomiæ sklep.

· Konieczne w przypadku uruchomienia sklepu jest wyznacze-
nie osoby do jego obs³ugi, bowiem realizowanie zamówieñ
z du¿ym opóŸnieniem albo w ogóle jest fatalne wizerunkowo.

Zastrze¿enia
Przyk³ad: http://www.moczenienocne.pl

Uwagi:
· Informacje takie warto zamieszczaæ wówczas, gdy na stronie

znajduj¹ siê treœci, których bezmyœlne, czasem absurdalne
odczytanie mo¿e naraziæ kogoœ np. na uszczerbek na zdrowiu.

· Treœæ zastrze¿eñ nie mo¿e powstaæ na zasadzie kopiowania
z innych stron – tutaj wymagana jest konsultacja z prawnikiem.

Linki do portali spo³ecznoœciowych
Przyk³ad: http://www.sos-wd.org/

Uwagi:
· Ikonki kieruj¹ce do portali s¹ coraz czêstszym elementem stron

internetowych. Oczywiœcie wtedy, gdy… maj¹ do czego kie-
rowaæ.

· Jeœli kierujemy do profilu organizacji, to musimy pamiêtaæ,
aby nim profesjonalnie zarz¹dzaæ. Musi byæ wiêc spójny gra-
ficznie z innymi elementami wizualnymi, a przede wszystkim
musi byæ aktualizowany.
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WSPÓ£PRACA
ORGANIZACJI

Z MEDIAMI
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Media relations, czyli wspó³praca z mediami, obejmuje bardzo wiele
form. Jednak w codziennej praktyce organizacji pozarz¹dowej, zw³asz-
cza ma³ej, dzia³aj¹cej lokalnie, tak naprawdê mamy do czynienia z dwie-
ma formami komunikacji z dziennikarzami:

· konferencj¹ prasow¹ – chocia¿ te¿ niezbyt czêsto, poniewa¿
w skali lokalnej nie ma tyle mediów i – nie oszukujmy siê –
nie ma takiego zainteresowania dzia³alnoœci¹ trzeciego sekto-
ra, aby by³a koniecznoœæ grupowego kontaktowania siê z me-
diami (jednak, licz¹c na rozwój organizacji, zamieszczam
w tym poradniku nieco wskazówek)

· kontaktami osobistymi, e-mailowymi czy telefonicznymi z po-
jedynczymi dziennikarzami (na sta³e wspó³pracuj¹cymi z or-
ganizacj¹), których namacalnym efektem jest wysy³anie
komunikatów prasowych b¹dŸ innego typu tekstów.

Konferencja prasowa

Ta forma nie mo¿e byæ wykorzystywana zbyt czêsto, poniewa¿ zasad¹
jest, ¿e konferencjê organizujemy tylko wtedy, gdy mamy coœ naprawdê
istotnego do zakomunikowania, a wiêc kiedy mamy jak¹œ „przynêtê”,
która zapewni nam du¿¹ frekwencjê wœród dziennikarzy. Poza tym nale-
¿y pamiêtaæ, aby szanowaæ czas dziennikarzy i nie zawracaæ im g³owy
newsem, którego zakomunikowanie sprowadza siê do kilku zdañ. Kon-
ferencjê organizujemy wtedy, gdy informacji do przekazania jest du¿o,
s¹ one z³o¿one, wymagaj¹ wyt³umaczenia, a ponadto mamy dodatkowe
materia³y zwi¹zane z tematyk¹. W przeciwnym razie mo¿emy straciæ
zainteresowanie organizacj¹ na d³ugi czas, poniewa¿ kolejne zaprosze-
nia bêd¹ ignorowane.

Aby konferencja odnios³a sukces, nale¿y pamiêtaæ, ¿e jej przygotowa-
nie sk³ada siê z kilku etapów i wielu elementów:

Pomys³
· okreœlenie celu konferencji – po co j¹ robimy?
· okreœlenie tematu konferencji.
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Przygotowania przed dniem konferencji
· ustalenie miejsca i terminu, wa¿ne: musz¹ one byæ dogodne

dla dziennikarzy
· dok³adne sprawdzenie, czy termin nie koliduje z innymi wy-

darzeniami, które odci¹gn¹ uwagê mediów
· ustalenie prowadz¹cego i innych osób obecnych na konferen-

cji
· ustalenie scenariusza konferencji – kto rozpoczyna, kto udzie-

la informacji, jakich i w jakiej kolejnoœci
· sporz¹dzenie listy goœci
· sporz¹dzenie listy dziennikarzy
· przygotowanie imiennych zaproszeñ
· wys³anie zaproszeñ do goœci
· wys³anie zaproszeñ (imiennych) do dziennikarzy: do zaprzy-

jaŸnionych – jeden raz, 5-7 dni przez konferencj¹, kiedy wy-
sy³amy zaproszenie „w ciemno” (takiej sytuacji powinno siê
unikaæ!) – dwa razy: tydzieñ i dwa dni przed konferencj¹

· potwierdzenie obecnoœci dziennikarzy
· przygotowanie materia³ów informacyjnych dla dziennikarzy

dot. tematu konferencji
· przygotowanie dla dziennikarzy materia³ów promocyjnych (in-

formacje ogólne o organizacji, folder organizacji, teczka itp.).

Przygotowania w dniu konferencji
· przygotowanie uk³adu sali, czyli miejsc dla prowadz¹cych

i dziennikarzy
· przygotowanie i zawieszenie tabliczek z napisem „konferen-

cja prasowa”, które bêd¹ wskazywaæ drogê od wejœcia a¿ do
sali

· roz³o¿enie, powieszenie elementów promocyjnych, np. roll-
up, plakaty organizacji itd.

· sprawdzenie sprzêtu – nag³oœnienia, laptopa, rzutnika multi-
medialnego itd.

· przygotowanie recepcji konferencji, a wiêc miejsca, w którym
znajd¹ siê: listy obecnoœci (dziennikarzy, goœci), przygotowa-
ne materia³y, a przede wszystkim w którym (przynajmniej na
kilkanaœcie minut przed rozpoczêciem konferencji) bêdzie sie-
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dzieæ mi³a, kontaktowa i kompetentna osoba reprezentuj¹ca
organizacjê

· ewentualnie przygotowanie poczêstunku (choæ czasem lepiej
nie pokazywaæ, ¿e organizacja ma zbyt wiele pieniêdzy…).

Konferencja
· powitanie uczestników
· przedstawienie osób, które bêd¹ siê wypowiadaæ oraz wa¿-

nych goœci
· g³ówna czêœæ informacyjna (niezbyt d³uga!)
· czas na zadawanie pytañ przez uczestników
· zakoñczenie, podziêkowanie za przybycie, zadeklarowanie

otwartoœci, chêci udzielenia dodatkowych informacji itd.

Po konferencji
· udzielanie zaraz po zakoñczeniu konferencji dodatkowych od-

powiedzi, wywiadów – indywidualnych (takie s¹ dla dzienni-
karzy najcenniejsze)

· wys³anie informacji prasowych do tych dziennikarzy, którzy
byli zaproszeni na konferencjê, ale nie przybyli na ni¹

· monitorowanie efektów (czy pojawi³y siê artyku³y, czy i gdzie
wyemitowano wywiady itd.)

· podsumowanie ca³oœci dzia³añ zwi¹zanych z konferencj¹ pra-
sow¹ w gronie szefostwa organizacji i wyci¹gniêcie wniosków
na przysz³oœæ.

Komunikaty prasowe

Komunikaty wysy³ane do mediów s¹ typow¹, mo¿na by rzecz – klasyczn¹,
form¹ komunikacji z redakcjami.

W³aœciwie na ca³ym œwiecie przyjmuje siê, ¿e komunikat prasowy powi-
nien byæ napisany zgodnie z zasad¹ „odwróconej piramidy” (patrz: sche-
mat), polegaj¹c¹ na tym, ¿e najwa¿niejsze informacje podane s¹ na samym
pocz¹tku, potem zaœ pojawiaj¹ siê treœci mniej istotne, szczegó³owe.
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Ten sposób ma dwa plusy. Po pierwsze – pozwala dziennikarzowi, który
otrzymuje przecie¿ sporo informacji, ³atwo zorientowaæ siê, czy jest za-
interesowany okreœlonym tematem. Po drugie – daje mo¿liwoœæ ³atwej
edycji, poniewa¿ wiadomo, ¿e im dalej, tym mniej istotne informacje,
a zatem mo¿na od ty³u przycinaæ treœæ – tak, aby zmieœci³a siê w wyzna-
czonym miejscu.

Komunikat prasowy sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci:
· nag³ówek, który zawiera informacje o organizacji (warto oczy-

wiœcie stosowaæ nag³ówki przyci¹gaj¹ce oko grafik¹ i zgodne
z systemem identyfikacji wizualnej)

· rodzaj informacji (np. zaproszenie, komunikat)
· tytu³, który powinien byæ nied³ugi, chwytliwy
· lid (z angielskiego – lead) – czyli dwu-trzyzdaniowe stresz-

czenie najwa¿niejszych faktów, zachêcaj¹ce – dziêki pozosta-
wionemu pewnemu niedopowiedzeniu – do przeczytania
ca³oœci informacji, które odpowie na nastêpuj¹ce pytania:

NAG£ÓWEK

RODZAJ INFORMACJI

TYTU£

LID
(CO? KTO? KIEDY? GDZIE?AAA

TEKST ZASADNICZY

ZAKOÑCZENIE

DANE KONTAKTOWE
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– kto? (np.: „Wolontariusze Stowarzyszenia Ooo!...)
– co? (np.: „…otrzymali specjaln¹ nagrodê wojewody w kon-

kursie innowacji spo³ecznych…”)
– kiedy? (np. „…podczas poniedzia³kowej gali…”)
– gdzie? (np. „…w ratuszu miejskim…”)
– ew. dlaczego? po co? (np. „…jest to docenienie efektów

unikalnego na skalê ogólnopolsk¹ projektu ABC…”)
· tekst zasadniczy, w którym znajduje siê rozwiniêcie informa-

cji zawartych w lidzie
· zakoñczenie, które zawiera informacje dodatkowe, np. opinie

goœci lub uczestników wydarzenia, szerszy kontekt
· dane kontaktowe: imiê, nazwisko, funkcja, telefon, e-mail oso-

by podpisuj¹cej informacjê, która – to bardzo wa¿ne! – mo¿e
udzieliæ dodatkowych informacji zainteresowanym dziennika-
rzom.

Pisz¹c komunikat dla prasy, warto stosowaæ siê do nastêpuj¹cych pod-
stawowych zasad:

· najistotniejsze informacje umieszczaæ na pocz¹tku tekstu
· pisaæ krótkimi blokami (nied³ugie zdania, krótkie akapity)
· unikaæ gadulstwa, rozwlekania
· unikaæ ¿argonu, fachowego nazewnictwa
· podpisywaæ komunikat imieniem i nazwiskiem osoby kompe-

tentnej, a nie „wysoko postawionej”.

Co idzie do druku

Konferencje i komunikaty prasowe to standard media relations, ale wca-
le nie poœwiêcam im w tym poradniku zbyt wiele miejsca, poniewa¿ naj-
czêœciej praktyka wspó³pracy ma³ych organizacji pozarz¹dowych
z mediami na poziomie lokalnym wygl¹da nieco inaczej.

Zwykle najlepsze rezultaty, zw³aszcza w przypadku gazet lokalnych,
przynosi wspó³praca sta³a, d³ugofalowa, oparta na wzajemnych korzy-
œciach: organizacja – jest obecna w prasie lokalnej, buduje systematycz-
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nie swój wizerunek, gazeta – ma sta³ych partnerów, którzy wiedz¹, jakie
s¹ oczekiwania redakcji, potrafi¹ pisaæ w odpowiedni sposób, a przede
wszystkim s¹ sprawdzeni – nie zawiod¹. To ostatnie czêsto jest najwa¿-
niejsze, poniewa¿ nie ma nic gorszego dla redaktora takiej gazety ni¿
sytuacja, gdy trzeba oddaæ numer do druku, a ktoœ zawiód³ i pojawia siê
dziura, któr¹ trzeba szybko zape³niæ.

Tak wiêc idea³em jest doprowadzenie do sytuacji, gdy wspó³praca z lo-
kaln¹ gazet¹ bêdzie wygl¹daæ tak:

· Robimy plan imprez, przedsiêwziêæ organizacji w najbli¿szych
kilku miesi¹cach.

· Jeœli jest chêæ ze strony gazety – przedstawiamy ten plan, a re-
dakcja rezerwuje miejsce w odpowiednich numerach.

· Obie strony umawiaj¹ siê co do terminu potwierdzenia para-
metrów materia³ów (jest to istotne wtedy, gdy do zamkniêcia
numeru jest jeszcze d³ugi czas).

· W okreœlonym wy¿ej terminie obie strony uzgadniaj¹ termin
przes³ania materia³u (to jest ten termin, który absolutnie musi
byæ dotrzymany!) oraz jego parametry, tzn. jaki ma byæ cha-
rakter tekstu, jego d³ugoœæ (w znakach), czy maj¹ byæ zdjêcia,
jeœli tak – ile, o jakich parametrach.

· W uzgodnionym terminie organizacja przesy³a materia³y – wg
ustaleñ, napisane zgodnie z zasadami opisanymi ni¿ej.

Tego typu wspó³praca, kiedy organizacja okazuje siê sprawdzonym part-
nerem, rodzi dwa dodatkowe pozytywne efekty. Po pierwsze – zdarza
siê, ¿e dziennikarz sam dzwoni do organizacji, poniewa¿ wie, ¿e to spraw-
dzeni partnerzy, którzy mog¹ poratowaæ, gdy zawiód³ ktoœ inny i jest dziu-
ra w gazecie. Po drugie – w odwrotnej sytuacji, czyli gdy wypada coœ
niespodziewanego, daje szansê organizacji skutecznie prosiæ o zamiesz-
czenie wa¿nego dla niej newsa.

Jak powinien byæ przygotowany dobry artyku³?

Ka¿dy tekst bêdzie oczywiœcie troszkê inny – du¿o zale¿y przecie¿ od
tego, o czym piszemy, kto pisze, a tak¿e jakie s¹ oczekiwania redakcji.
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Jednak jest kilka zasad, których przestrzeganie sprawi, ¿e bêdziemy ulu-
bionym wspó³pracownikiem gazety lokalnej:

· Dobry tekst to taki, którego dziennikarz… nie musi w ogóle
redagowaæ, poprawiaæ! To jest zasada podstawowa i chyba
zrozumia³a – bo to ludzkie, ¿e maj¹c do wyboru albo napraco-
wanie siê, albo mo¿liwoœæ, ¿e tej pracy w zasadzie nie bêdzie,
wiêkszoœæ wybierze to drugie.

· Tekst musi byæ aktualny. I w³aœciwie dotyczy to ka¿dej gazety
– od dziennika po miesiêcznik. W przypadku dziennika – wia-
domo, ¿e ciekawe bêd¹ informacje z wczoraj, w kolejnym zaœ
dniu zast¹pi¹ je nowe. W miesiêczniku widaæ to tym bardziej,
bo przesuniêcie (z jakiegokolwiek powodu) tekstu do kolejne-
go numeru, oznacza³oby, ¿e uka¿e siê pó³tora, a mo¿e nawet
dwa miesi¹ce po wydarzenia. Jaki redaktor gazety lokalnej
zechce daæ coœ takiego?

· Artyku³ musi byæ ciekawy. Nie dla organizacji (bo dla niej na
pewno taki bêdzie), ale najpierw – dla dziennikarza, który go
zaakceptuje, potem i przede wszystkim – dla czytelników. Je-
œli wiêc organizacja wyœle do redakcji tekst np. o swoim kon-
kursie, którego po³owê zajmuje og³oszenie wyników, a drug¹
– wyliczenie sponsorów, patronów honorowych, partnerów itd.
– to mo¿e byæ pewna, ¿e taka twórczoœæ trafi do kosza. Aby
artyku³ by³ ciekawy, musi odnosiæ siê do tego, co ma szansê
zainteresowaæ czytelnika, np. do miejsc, ludzi, wydarzeñ, któ-
re zna.

· Artyku³ musi byæ ciekawie napisany – barwnym jêzykiem, po-
budzaj¹cym wyobraŸniê.

· Przes³any do redakcji tekst musi byæ… o czymœ. To nie mo¿e
byæ lanie wody, to maj¹ byæ konkrety. Ale – tu ciekawostka –
doœwiadczenie pokazuje, ¿e najczêœciej jeœli redakcja bêdzie
mia³ artyku³ „o niczym”, ale fantastycznie, barwnie napisany
oraz interesuj¹cy poznawczo, „o czymœ”, ale napisany bez
werwy – to wybierze ten pierwszy.

· Tekst ma spe³niaæ wymagania redakcji dotycz¹ce d³ugoœci. Jeœli
umowa jest, ¿e tekst bêdzie mia³ dwa albo cztery tysi¹ce zna-
ków (ze spacjami czy bez? – to te¿ trzeba uzgodniæ)  – to tyle
ma mieæ. Jeœli bêdzie za krótki – to redakcja bêdzie mia³a dziu-
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rê, jeœli za d³ugi – to bêdzie musia³a ci¹æ. Czasem to ciêcie
bêdzie mechaniczne i odpadnie ostatni akapit – byæ mo¿e ten,
który tak piêknie wieñczy³ ca³e dzie³o…

· Przesy³any do redakcji materia³ ma spe³niaæ specjalne ¿ycze-
nia redakcji. Jeœli tekst ma byæ w formacie Worda 97, w pliku
tekstowym czy jeszcze jakoœ inaczej – to ma tak byæ. Jeœli
do³¹czone zdjêcia maj¹ byæ prosto z aparatu cyfrowego, czyli
bez ¿adnej obróbki – równie¿ musimy siê do tego dopasowaæ.

Ró¿ne (trudne) pytania

S¹ takie pytania, na które zawsze powinniœmy umieæ krótko, rzeczowo
i precyzyjnie odpowiedzieæ. W szczególnoœci przed konferencj¹ prasow¹,
imprez¹ organizacji, na któr¹ zapraszamy media, a tak¿e przed ka¿dym
spotkaniem z dziennikarzem, ale tak¿e potencjalnym sponsorem, urzêd-
nikiem itd. Zawsze konkretnie i spokojnie, nawet jeœli pytanie jest kom-
pletnie bez sensu z punktu widzenia specyfiki organizacji.

Oto przyk³ady:
· Czym siê zajmujecie?
· Jaki jest teren waszego dzia³ania?
· Jaki jest g³ówny cel waszej dzia³alnoœci w bie¿¹cym roku?
· Kim s¹ wasi wolontariusze?
· Czy macie jakichœ partnerów?
· Jak finansujecie dzia³ania stowarzyszenia?
· Ile wynosi sk³adka cz³onkowska w waszym stowarzyszeniu?
· Czy jakieœ instytucje pomagaj¹ finansowo waszej organiza-

cji?
· Czy zamierzacie siê ubieg¹æ o status organizacji po¿ytku pu-

blicznego?
· Jakie dzia³ania podejmujecie na rzecz dzieci?
· Jakie dzia³ania podejmujecie w zakresie wychowania kultu-

ralnego?
· Co jest celem waszego projektu pod nazw¹...?
· Do kogo skierowany jest wasz program…?
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· Dlaczego wasza organizacja nie podejmuje ¿adnych dzia³añ
na rzecz ludzi starszych (dzieci, niepe³nosprawnych, bezro-
botnych)?

· Jak wasze stowarzyszenie radzi sobie z problemem ubóstwa
w naszym mieœcie?

· Jakie warunki trzeba spe³niæ, aby wzi¹æ udzia³ w programach
waszego stowarzyszenia?

· Jakie sukcesy odnieœliœcie w ostatnim roku?

I przyk³ady nieco trudniejsze:
· Wasze zajêcia s¹ bardzo tanie, czy nie oznacza to, ¿e s¹ s³abej

jakoœci?
· Czy cena warsztatów prowadzonych przez was nie jest zbyt

wysoka?
· Czy wasi wolontariusze rzeczywiœcie nie bior¹ pieniêdzy?
· Stowarzyszenie „X” robi to samo, co wy; jak zamierzacie wal-

czyæ z t¹ konkurencj¹?
· Czy to prawda, ¿e nie najlepiej uk³ada siê wspó³praca waszej

organizacji z urzêdem gminy/miasta?
· Czy osobom, które nie p³ac¹ sk³adek cz³onkowskich, grozi wy-

rzucenie z waszego stowarzyszenia?
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NAJCZÊŒCIEJ
POPE£NIANE

B£ÊDY
W DZIA£ALNOŒCI

PROMOCYJNEJ



122 ABC organizacji pozarz¹dowej

Uczmy siê na b³êdach! Do tego has³a nale¿a³oby dodaæ jeszcze jedno:
najlepiej na cudzych! A b³êdów pope³nianych w sferze promocji przez
organizacje pozarz¹dowe (zreszt¹ nie tylko te ma³e) jest niestety mnó-
stwo.

Najczêœciej spotykane b³êdy zosta³y opisane poni¿ej. Warto siê z nimi
zapoznaæ, warto dokonaæ rzetelnej analizy, czy nasza organizacja ich
nie pope³nia.

Wszystkie omawiane przypadki uda³o siê rozpoznaæ podczas kilku pro-
jektów szkoleniowych Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych. S¹ one ró¿-
nego rodzaju, ro¿nej wagi – ich kolejnoœæ jest w³aœciwie przypadkowa,
to znaczy nie jest tak, ¿e te zamieszczone wczeœniej, s¹ wa¿niejsze, po-
niewa¿ tak naprawdê ka¿dy b³¹d w promocji mo¿e przynieœæ organizacji
równie bolesne skutki…

Prawda inaczej
Naczeln¹ zasad¹ PR-owsk¹ jest mówiæ prawdê. Niestety, wiele organi-
zacji o tym zapomina, co czêsto powoduje du¿e problemy. Najwiêcej
mo¿na straciæ, mijaj¹c siê z prawd¹ w kontaktach z mediami – nie tylko
w sytuacji kryzysowej, ale na co dzieñ. Abstrahuj¹c od kwestii etycz-
nych, jest to zasada równie¿ o znaczeniu czysto praktycznym, poniewa¿
prawda wczeœniej czy póŸniej wyjdzie na jaw, a wtedy organizacja b³y-
skawicznie straci dobr¹ reputacjê. Odbudowanie dobrej opinii trwa zaœ
czasem ca³e lata…

Dobra jakoœæ wystarczy
Wiele organizacji nie myœli o promocji, poniewa¿ ich liderzy ¿yj¹ w prze-
konaniu, ¿e nie musz¹ podejmowaæ ¿adnych dzia³añ promocyjnych, gdy¿
o nich wystarczaj¹co œwiadczy to, co robi¹. I ¿e ich dzia³ania s¹ na tak
dobrym poziomie, ¿e ka¿dy z pewnoœci¹ o tym doskonale wie. To oczy-
wista nieprawda, jednak osoby, które tak myœl¹, bardzo trudno przeko-
naæ, ¿e jest inaczej. A ¿e na przyk³ad w³adze lokalne, media, mieszkañcy
miasta nic nie s³yszeli o ich organizacji – to dla nich ¿aden argument.
¯yj¹ wiêc dalej w swoim œwiecie, myœl¹c, ¿e ca³y œwiat doskonale ich
zna…
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Najpierw gad¿ety
To jest coœ, co mnie ci¹gle przera¿a, choæ promocj¹ w organizacjach
pozarz¹dowych zajmujê siê od prawie 15 lat – rozpoczynanie dzia³alno-
œci promocyjnej od produkcji rozmaitych gad¿etów: smyczy, kubków,
d³ugopisów, czapeczek i tak dalej. Gdyby jeszcze równolegle do tego
prowadzono spójn¹, œwiadom¹ dzia³alnoœæ promocyjn¹. Ale nie – czê-
sto na gad¿etach koñczy siê aktywnoœæ promocyjna.

„Parcie na szk³o”
To nieco pogardliwe okreœlenie zwykle stosuje siê do polityków, któ-
rych marzeniem jest pojawiæ siê w telewizji. Niewa¿ne przy tym, czy
maj¹ coœ do powiedzenia, czy nie. Chodzi o to, aby zaistnieæ. Jeœli widz¹
wiêc kamerê, to zaraz biegn¹, ³api¹c okazjê. Niestety, zdarzaj¹ siê tacy
liderzy organizacji, którzy cierpi¹ na tê sam¹ przypad³oœæ. Marzeniem
ich jest pokazaæ siê w mediach. Problem bierze siê z tego, ¿e obecnoœæ
ta nie jest specjalnie przemyœlana, a w skrajnych przypadkach jest kom-
promituj¹ca. Oczywiœcie przyczyn¹ tego typu zachowañ jest przedk³a-
danie w³asnej „kariery medialnej” nad dobro stowarzyszenia, które siê
reprezentuje.

W nieodpowiednim miejscu i czasie
Ten b³¹d dotyka istoty dzia³añ marketingowych – aby dostarczyæ pro-
dukt lub us³ugê (tak¿e organizacji pozarz¹dowej) w³aœnie we w³aœci-
wym czasie oraz we w³aœciwym miejscu. W przypadku stowarzyszeñ
i fundacji ma to znaczenie nie tylko ze wzglêdu na zmniejszenie sku-
tecznoœci (lub po prostu nieskutecznoœæ) dzia³añ promocyjnych, lecz tak¿e
z powodu marnowania w ten sposób pieniêdzy, których zawsze brakuje
w trzecim sektorze. Przyk³adów mo¿na wymieniæ mnóstwo: rekrutacja
na kolonie stowarzyszenia prowadzona za wczeœnie (kiedy nikt o tym
nie myœli) lub na ostatni moment (kiedy wiêkszoœæ ludzi ma ju¿ plany na
lato), ulotki o projekcie dla m³odzie¿y rozdawane w urzêdzie gminy (za-
miast np. pod szko³ami) itd.

Marnowanie okazji
Ponowny wybór na burmistrza, œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Wielkanoc-
ne, wernisa¿ na zakoñczenie realizacji projektu, bal karnawa³owy orga-
nizowany przez stowarzyszenie dla dzieci – tego typu naturalnych okazji
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do promocji jest ka¿dego roku mnóstwo. Niestety, wiele organizacji je
marnuje, a przecie¿ czasem nie trzeba wiele robiæ – wystarczy wys³aæ
¿yczenia, zaproszenie na imprezê. To przecie¿ absolutne przedszkole pro-
mocyjne!

Logo „full wypas”
Widzia³em ju¿ tysi¹ce znaków graficznych ró¿nych organizacji poza-
rz¹dowych. Kiedyœ by³y one zwykle dzie³em osób, które mniej lub bar-
dziej profesjonalnie zajmowa³y siê grafik¹, choæ efekt potrafi³ i tak byæ
fatalny, a projekty ciê¿kie, siermiê¿ne. Sytuacja siê zmieni³a, kiedy kom-
putery zawita³y pod strzechy, a œciœlej: kiedy dla ka¿dego sta³y siê do-
stêpne programy graficzne. I raptem okaza³o siê, ¿e ka¿dy (tak siê wielu
osobom wydaje) mo¿e zaprojektowaæ logo organizacji. Powstaj¹ wiêc
ró¿ne potworki, które z ide¹ i funkcj¹ logo maj¹ niewiele wspólnego.
Szczególn¹ podkategori¹ s¹ tutaj te znaki, które tworz¹ osoby dopiero
zapoznaj¹ce siê z mo¿liwoœciami programu graficznego. Takie osoby,
zafascynowane tymi mo¿liwoœciami, staraj¹ siê wykorzystaæ je maksy-
malnie. I tak w³aœnie powstaje logo w pe³nych kolorach, z obramówk¹,
przejœciem tonalnym, cieniem – s³owem: koszmar!

Co miesi¹c lepsze logo
S¹ organizacje, które zapominaj¹, ¿e logo, jak zreszt¹ ca³y system iden-
tyfikacji wizualnej, s³u¿y temu, aby szybko, jednoznacznie i pozytyw-
nie… zidentyfikowaæ po elementach wizualnych organizacjê. A mo¿e
odwrotnie? To znaczy maj¹ œwiadomoœæ tak du¿ego znaczenia logo, ¿e
udoskonalaj¹ je co chwila, dos³ownie co kilka miesiêcy… Efekt – ci¹g³e
zmiany wizytówek, papierów firmowych, strony internetowej. Oczywi-
œcie wszystko dlatego, ¿e ka¿da nowsza wersja jest lepsza od poprzed-
niej. Tylko czy ktoœ po roku albo dwóch bêdzie potrafi³ skojarzyæ
okreœlony znak, okreœlon¹ grafikê z konkretn¹ organizacj¹?

Pe³ny opis organizacji w jednym module
Ten problem dotyczy doœæ specyficznej sytuacji, a mianowicie decydo-
wania o wielkoœci i treœci og³oszeñ prasowych. Od kilku lat wiêkszoœæ
ogólnopolskich dzienników przygotowuje w pierwszych miesi¹cach roku
dodatki, w których mog¹ siê og³aszaæ organizacje po¿ytku publicznego,
pozyskuj¹ce 1%. Wiele organizacji czuje siln¹ potrzebê wykupienia og³o-
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szenia, ale – z drugiej strony – ma œwiadomoœæ stanu kasy. Zatem docho-
dzi do kompromisu: kupuj¹ tylko jeden modu³. I nie by³oby w tym nic
z³ego (chocia¿ odrêbn¹ kwesti¹ jest skutecznoœæ tego jednego modu³u),
gdyby nie to, ¿e w ten malutki prostok¹t staraj¹ siê wcisn¹æ treœæ jak
w og³oszeniu na pó³ strony. I zamiast ograniczyæ siê do nazwy, numeru
KRS i strony internetowej, w ma³ym module znajduje siê pe³ny opis
celów organizacji, czasem jest historia – a wszystko maczkiem nie do
odczytania bez lupy. S³owem: zmarnowane pieni¹dze.

Nak³ad
Sposobów, w jaki organizacje bezmyœlnie wydaj¹ pieni¹dze, jest sporo.
Klasyczny to produkcja materia³ów promocyjnych i wydawnictw w hor-
rendalnie wysokich nak³adach. Bo spójrzmy: czy prezes organizacji pro-
wadzi tak wiele spotkañ, ¿e potrzebuje a¿ 2000 wizytówek? A czy
korespondencja zewnêtrzna w stowarzyszeniu jest tak du¿a, ¿e trzeba
drukowaæ a¿ 1000 czy 1500 papierów firmowych? A czy biuletyn we-
wnêtrzny, który ma szansê zainteresowaæ co najwy¿ej 30-40 wolontariu-
szy fundacji jest sens wydawaæ w 500 egzemplarzach?

Z ortografi¹ na bakier
Pisanie o pope³nianiu b³êdów ortograficznych na stronach internetowych,
w pismach, w publikacjach organizacji jest w³aœciwie ¿enuj¹ce. Bo to
oznaka nie tylko kiepskiego wykszta³cenia oraz braku szacunku do in-
nych, w szczególnoœci adresatów korespondencji, lecz tak¿e œwiadec-
two zwyk³ego lenistwa. Bo przecie¿ nawet jeœli ktoœ ma problemy
z ortografi¹, to z pomoc¹ przychodz¹ mu wspó³czesne programy do edycji
tekstów.

Pisanie bez adresata
Oczywiste jest chyba, ¿e kiedy piszemy oficjalne pismo do jakiejœ insty-
tucji albo nawet e-mail do kogokolwiek, to chcemy, aby nasze sprawy
by³y za³atwione szybko, sprawnie (i, rzecz jasna, po naszej myœli). Naj-
lepiej wiêc, aby korespondencja trafi³a do konkretnej osoby – o której
wiemy, ¿e siê dan¹ spraw¹ zajmie, poniewa¿ le¿y to w jej kompeten-
cjach. Tymczasem nagminn¹ praktyk¹ organizacji pozarz¹dowych jest
pisanie pism na adres instytucji, urzêdu, a w przypadku poczty elektro-
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nicznej – na adresy ogólne, a nie imienne. Efektem jest czêsto d³u¿sze
za³atwianie spraw.

Aktualnoœæ strony – dwa lata
Nie wiem, dlaczego wiele stowarzyszeñ i fundacji tworzy wspania³e,
rozbudowane strony internetowe, po czym o nich… zapomina. I kiedy
ktoœ wchodzi na tak¹ stronê, widzi „œwie¿e” newsy sprzed nawet kilku
lat, widzi nieaktualizowane informacje. Dobrze, jeœli pomyœli jedynie,
¿e to kwestia braku nadzoru nad stron¹. Gorzej – jeœli dojdzie do wnio-
sku, ¿e organizacja przesta³a dzia³aæ.

Newsletter pierwszy i ostatni
Ambicj¹ niektórych organizacji jest wydawanie w³asnego newslettera.
W tym celu zaczyna siê na ich stronach internetowych zachêcanie do
zapisywania siê. Wielu internautów, skuszonych wielkimi zapowiedzia-
mi, decyduje siê na subskrybcjê. Otrzymuj¹ pierwszy numer, w którym
s¹ kolejne zapowiedzi, przez co jeszcze bardziej roœnie ich apetyt. I kie-
dy ju¿ nie mog¹ siê doczekaæ kolejnego numeru – klapa, newsletter prze-
staje wychodziæ. Oczywiœcie nieco przejaskrawiam – czasem wyjd¹ dwa,
trzy numery. Ale efekt ten sam: osoby zainteresowane s¹ zdegustowane,
a wiêc efekt promocyjny jest odwrotny do zamierzonego. Wniosek: jeœli
organizacja chce mieæ w³asny newsletter, musi wczeœniej sprawdziæ, czy
bêdzie komu go przygotowywaæ przynajmniej przez pó³ roku czy rok.
I jeszcze jedno: najlepiej, aby taka osoba mia³a kluczow¹ tutaj cechê –
systematycznoœæ.

Œci¹gniête z sieci
Z wykorzystywaniem zasobów internetowych wi¹¿¹ siê dwa problemy.
Po pierwsze – wiele osób myœli, ¿e jeœli coœ znajduje siê w sieci, to
znaczy, ¿e mo¿na z tego do woli korzystaæ. Tymczasem wykorzystywa-
nie tekstów lub zdjêæ (we w³asnych publikacjach, na w³asnej stronie or-
ganizacji) bez wiedzy i zgody autorów jest ³amaniem ich praw autorskich.
Po drugie – niektórzy ludzie ¿yj¹ w przekonaniu, ¿e informacja znale-
ziona w sieci nie wymaga sprawdzania i jest pewna. A to nieprawda.
Dlatego tak czêsto spotykam siê w organizacjach pozarz¹dowych z tek-
stami, dokumentami (nawet statutami!), które s¹ kopiowaniem bzdur zna-
lezionych w sieci…
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Promocja bez dzia³ania
Organizacja pozarz¹dowa (jak zreszt¹ ka¿da inna) powinna rozwijaæ siê
harmonijnie. To znaczy rozwój powinien nastêpowaæ jednoczeœnie w wie-
lu aspektach jej dzia³ania. Tymczasem zdarza siê tak, ¿e najbardziej dy-
namiczny rozwój nastêpuje w dziedzinie promocji, a sfera najwa¿niejsza
dla organizacji, tzn. programowa, merytoryczna, jest gdzieœ daleko w
tyle. W takim przypadku dochodzi do tego, ¿e mamy do czynienia w³a-
œciwie z propagand¹ – organizacja udowadnia, jaka jest wspania³a, jak
wiele robi, tyle ¿e… wcale tak nie jest.

Bez planu, na ¿ywio³
To jeden z czêœciej pope³nianych b³êdów, o którym wielokrotnie pisa-
³em: nie mo¿na bez koñca prowadziæ promocji na zasadzie pojedyn-
czych dzia³añ, puszczonych na ¿ywio³, odpowiadaj¹cych jedynie
doraŸnym potrzebom. ¯eby siê rozwijaæ organizacja musi zacz¹æ my-
œleæ o promowaniu siê w sposób planowy, przemyœlany. Z drugiej strony
– mo¿e jest tak, ¿e trzeba oswoiæ siê z myœl¹, ¿e bêd¹ takie organizacje,
które nigdy nie przekrocz¹ pewnego progu rozwojowego?

Bo inni tak robi¹…
Brak planowania dzia³añ promocyjnych, brak w ogóle myœlenia o pro-
mocji – to nie jest tak groŸne, jak prowadzenie promocji wzorowanej na
„konkurencji”. A to niestety bardzo czêsty sposób postêpowania: oni maj¹
nowe logo – my te¿ zmienimy, oni zrobili ulotki – my te¿, oni rozwiesili
plakaty – my te¿. Takie dzia³ania s¹ groŸne, poniewa¿ kumuluj¹ w sobie
wiele z wymienionych wczeœniej b³êdów. Skutkuj¹ z³ym doborem form
promocji do specyfiki organizacji, nieodpowiednim dopasowaniem do
czasu i miejsca, zaburzeniem w identyfikacji organizacji, a przede wszyst-
kim nadmiernymi, niepotrzebnymi wydatkami.

Stojê w miejscu
Ostatni b³¹d dotyczy zarówno dzia³añ promocyjnych organizacji, jak
i osób, które za te dzia³ania odpowiadaj¹. Uœwiadamiam sobie ten b³¹d,
kiedy mam do czynienia z organizacj¹, któr¹ widzia³em albo z któr¹
wspó³pracowa³em kilka lat temu. Otó¿ mijaj¹ lata, œwiat siê zmienia,
tymczasem widzê, ¿e promocja tej organizacji jest prowadzona ci¹gle
tak samo. Nie uwzglêdnia zmian w otoczeniu, nie uwzglêdnia te¿ tego,
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¿e sama organizacja siê zmieni³a, poniewa¿ ma ju¿ okreœlony dorobek,
sukcesy, realizuje inne projekty. S³owem: wymaga zastosowania nowych
form promocji – dopasowanych do stanu aktualnego. To samo dotyczy
osób odpowiedzialnych za promocjê – mijaj¹ lata, a one robi¹ ci¹gle to
samo, widaæ, ¿e siê nie rozwijaj¹, ¿e stoj¹ w miejscu. Co w praktyce
oznacza… ¿e siê cofaj¹. Smutno widzieæ takie osoby i takie organizacje.

Ta ostatnia uwaga jest chyba kluczowa na zakoñczenie rozdzia³ów po-
radnika dotycz¹cych promocji. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e zosta³y tu-
taj zamieszczone informacje dla organizacji ma³ych, nowych, które
stawiaj¹ dopiero pierwsze kroki w dzia³alnoœci promocyjnej. Dla nich
najwa¿niejsze s¹ umiejêtnoœci podstawowe. W ich przypadku myœlenie
o promocji mo¿e byæ myœleniem o swobodnie ze sob¹ powi¹zanych ele-
mentach. Jednak¿e to jest dobre tylko na pocz¹tek, a ¿eby dokonaæ zna-
cz¹cego postêpu konieczne jest planowe myœlenie o promocji w³asnego
stowarzyszenia czy fundacji. Kluczem zaœ do tego jest uczynienie oso-
bami odpowiedzialnymi za sferê promocyjn¹ organizacji ludzi, którzy
poczuj¹, ¿e promocja jest dla nich wyzwaniem, którzy sami bêd¹ chcieli
siê rozwijaæ w tej dziedzinie.



129ABC organizacji pozarz¹dowej

JAK BYÆ
PARTNEREM

W GMINIE
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Dlaczego o partnerstwie?

Zasada partnerstwa jest jednym z fundamentów polityki regionalnej Unii
Europejskiej.

Podstaw¹ efektywnego funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego
w gminie jest partnerstwo miêdzy administracj¹ publiczn¹ a organiza-
cjami pozarz¹dowymi.

Trzeci sektor – to pasja, ludzie, oddanie sprawie, specjaliœci. Admini-
stracja publiczna – to prawo, pieni¹dze, kompetencje.

Wspó³praca obu tych stron ma miejsce w ka¿dej niemal gminie. Podczas
tworzenia programu wspó³pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi
obowi¹zuje zasada partnerstwa, jest ona równie¿ wa¿nym czynnikiem
w momencie ubiegania siê o dotacje. A mimo to czêsto, niestety, wspó³-
praca pomiêdzy pierwszym a trzecim sektorem partnerstwa wcale nie
przypomina.

Przekonani g³êboko o tym, ¿e tylko partnerstwo buduje zdrowe i sku-
teczne relacje w gminie, daje podstawy do prowadzenia dialogu i dzia-
³añ, u³atwia wdra¿anie reform i rozwi¹zywanie problemów lokalnych,
zachêcamy do przeanalizowania razem z nami tajników partnerstwa.

Czas na prawdziwe partnerstwo lokalne!

Co to jest partnerstwo?

Partnerstwo (z ³ac. partitio) – podzia³, wspó³uczestniczenie w czymœ,
bycie partnerem (S³ownik Wyrazów Obcych PWN)

Partnerstwo – równe traktowanie siebie nawzajem (S³ownik Jêzyka Pol-
skiego PWN)
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Partnerstwo – wspó³czesny model relacji miêdzy partnerami obejmuj¹-
cy: wspó³dzia³anie i wspó³pracê, równoœæ praw i obowi¹zków, szanowa-
nie autonomii i innoœci, tolerancjê (S³ownik Encyklopedyczny „Mi³oœæ
i Seks” Lwa Starowicza).

Partnerstwo – kumulacja œrodków, zasobów, wysi³ków, wiedzy i umie-
jêtnoœci wszystkich zaanga¿owanych partnerów (Europejski Fundusz
Spo³eczny).

Partnerstwo jest takim oddzia³ywaniem stron na siebie, kiedy w najpe³-
niejszy sposób wykorzystywane s¹ ich zasoby, mo¿liwoœci, pomys³y, pa-
sje, pogl¹dy, sposoby dzia³ania i rozwi¹zywania problemów dla realizacji
wspólnego celu.

Dziêki partnerstwu za³o¿ony cel mo¿e byæ osi¹gniêty w najkrótszym cza-
sie, przy najmniejszym nak³adzie œrodków, przy jak najszerszym zaan-
ga¿owaniu spo³ecznoœci lokalnej.

Najwa¿niejsze wyznaczniki partnerstwa

· wspólny, zdefiniowany cel
· podzia³ zadañ, odpowiedzialnoœci, praw
· wzajemne korzyœci
· jak najpe³niejsze uzupe³nianie siê, wykorzystywanie umiejêt-

noœci, zasobów, pomys³ów obu stron (wszystkich stron)
· akceptowane przez wszystkich normy, zasady, wzajemna uczci-

woœæ
· zaanga¿owanie obu (wszystkich) stron
· dialog, wspólne decydowanie, równoœæ

Wspólny, zdefiniowany cel

Podstaw¹ partnerstwa jest wspólny, tak samo rozumiany cel. Powinno
nim byæ poprawienie sytuacji spo³ecznoœci lokalnej w jakimœ konkret-
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nym zakresie. Gmina te cele, które uwa¿a za szczególnie wa¿ne, ujmuje
w strategii rozwoju gminy, w postaci priorytetów w programach wspó³-
pracy z NGO, w rozpisywanych konkursach grantowych.

Z kolei ka¿da organizacja pozarz¹dowa swoj¹ misjê dzia³ania oraz swo-
je cele ma wpisane w statucie.

W³aœciwie trudno sobie wyobraziæ organizacjê pozarz¹dow¹, której ¿aden
z celów dzia³ania nie jest zbie¿ny z lokalnymi, gminnymi celami i po-
trzebami. Trzeba wiêc tylko odnaleŸæ ten wspólny dla gminy i twojej
organizacji cel, zadbaæ o to, aby urz¹d gminy postrzega³ was jako po-
wa¿nych i kompetentnych partnerów, a problem przez was zg³aszany
jako wa¿ny dla spo³ecznoœci lokalnej.

* * *
ÆWICZENIE

W okreœleniu wspólnych celów mo¿e pomóc wype³nienie tabe-
lek na s¹siedniej stronie. Po wypisaniu celów strategicznych gminy
oraz celów dzia³ania organizacji, nale¿y zastanowiæ siê, które
z nich s¹ wspólne – co mo¿emy robiæ razem. Ale uwaga: jako
partnerzy!

* * *

Je¿eli uda³o siê bez problemu odnaleŸæ wspólny, wa¿ny spo³ecznie pro-
blem, który razem z gmin¹ mo¿ecie i umiecie rozwi¹zaæ – doskonale!

Je¿eli nie uda³o siê tego zrobiæ, trzeba siê zastanowiæ nad przyczyn¹
takiej sytuacji:

· Czy cele okreœlone w strategii gminy i innych dokumentach
nie s¹ takie, jakie powinny byæ?

· Czy uczestniczyliœcie jako organizacja aktywnie w ich wyty-
czaniu?

· Czy zg³aszaliœcie swoje propozycje do strategii rozwoju czy
programu wspó³pracy urzêdu gminy z organizacjami pozarz¹-
dowymi?
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Wspólne cele

Cele strategiczne
mojej gminy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Co jest naszym wspólnym celem?
W jakim zakresie mo¿emy przede wszystkim wspó³pracowaæ
jako partnerzy?

Cele dzia³ania
mojej organizacji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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· A mo¿e twoja organizacja za bardzo jest skupiona na realiza-
cji jedynie jakiejœ wybranej pasji swoich cz³onków, a nie na
po¿ytecznym publicznym dzia³aniu (np. klub paintballowy)?

Bardzo wa¿ne jest, aby organizacja pozarz¹dowa odnajdywa³a miejsce
dla swojego dzia³ania nawet w takich zadaniach w³asnych gminy, które na
pierwszy rzut oka nie s¹ zwi¹zane z g³ównym celem waszego dzia³ania.
Na przyk³ad ko³o gospodyñ wiejskich czêsto anga¿uje siê w zadania zwi¹-
zane z przedsiêwziêciami sportowymi przez przygotowanie poczêstunku
dla uczestników, zorganizowanie konkursu na zdrowe czy dietetyczne
potrawy. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego pomaga w przeprowadzeniu roz-
maitych akcji charytatywnych czy organizacji festynów, pokazów, kon-
certów, ko³o pszczelarskie funduje nagrody (s³oje z miodem) na konkurs
malarski itd.

Ka¿de przedsiêwziêcie gminy realizowane z aktywnym udzia³em wielu
organizacji, wykorzystuj¹ce ich ró¿ne zasoby, kompetencje, doœwiad-
czenia, jest cenne i warto siê w nie w³¹czaæ!

* * *
ÆWICZENIE

Na s¹siedniej stronie znajduj¹ siê przyk³ady strategicznych kie-
runków dzia³ania pewnej gminy. Co nasza organizacja mo¿e
w zwi¹zku z nimi zrobiæ? Jak mo¿na w³¹czyæ siê w realizacjê
tych programów lokalnych?

Jak najpe³niejsze uzupe³nianie siê

Jednym z podstawowych wyznaczników partnerstwa jest wzajemne uzu-
pe³nianie siê, wnoszenie w partnerstwo czegoœ cennego i przydatnego.

Ka¿da organizacja, nawet nieliczna czy m³oda, wnosi w partnerstwo coœ,
co jest wa¿ne i potrzebne w realizacji projektu. W przypadku trzeciego
sektora najwa¿niejszym czynnikiem s¹ zawsze ludzie – ich potencja³,
doœwiadczenie, umiejêtnoœci, pasje. W przypadku niektórych projektów
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Co mo¿emy zrobiæ w tej sprawie?

Pomocna d³oñ
(dzia³ania zapobiegaj¹ce wykluczeniu spo³ecznemu):

Bezpieczna gmina
(poprawa bezpieczeñstwa w gminie):

Miasto, które pamiêta…
(„rewitalizacja” zabytkowych obiektów i terenów gminy):

Zielono mi
(wykorzystanie walorów naturalnych terenów zielonych gminy i okolic):
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cenna jest ju¿ sama liczba aktywnych cz³onków jakiejœ organizacji (np.
kiedy gmina potrzebuje pomocy organizacyjnej w przeprowadzeniu fe-
stynu czy zbiórki pieniê¿nej), w innej sytuacji nale¿y podkreœlaæ zw³asz-
cza umiejêtnoœci i kompetencje konkretnych osób (np. w projekcie, który
ma na celu likwidacjê barier architektonicznych i mentalnych, wa¿ne
jest doœwiadczenie cz³onków Polskiego Zwi¹zku G³uchych, Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych, stowarzyszenia osób niepe³nosprawnych).

Wa¿nym zasobem wielu organizacji jest równie¿ ich wieloletnie doœwiad-
czenie – a wiêc coœ, co jest nie do przecenienia, gdy¿ pozwala unikn¹æ
b³êdów, na jakie nara¿eni s¹ nowicjusze, którzy te doœwiadczenia dopie-
ro zdobywaj¹.

Niektóre stowarzyszenia dysponuj¹ dobr¹ baz¹ lokalow¹ czy sprzêtem,
czasem niezwykle po¿¹danym we wspó³pracy z urzêdem gminy (np.
namioty, sprzêt sportowy, obrusy, naczynia, sprzêt rehabilitacyjny).

* * *
ÆWICZENIE

Warto poœwiêciæ trochê czasu i rzetelnie wykonaæ kolejne æwi-
czenie, które pozwoli uœwiadomiæ sobie, jak wiele mo¿ecie wnieœæ
w partnerstwo.

Na marginesie: takie æwiczenie w ogóle jest bardzo przydatne –
czêsto bowiem liderzy organizacji Ÿle definiuj¹ swoje atuty. Po-
nadto bardzo czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy, w czym ich sto-
warzyszenie jest naprawdê dobre. Efektem takiego braku
œwiadomoœci jest anga¿owanie siê w dzia³ania, które wcale nie
odpowiadaj¹ doœwiadczeniu, potencja³owi ludzkiemu czy zaso-
bom finansowo-sprzêtowym organizacji.
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Ocena atutów organizacji

Ludzie (liczba, kompetencje, doœwiadczenia):

Baza, lokal:

Sprzêt:

Doœwiadczenia, dorobek:

Jesteœmy specjalistami od...

Nasza wyj¹tkowoœæ polega na...

Inne atuty (jakie?):
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Podzia³ zadañ, odpowiedzialnoœci,
praw, korzyœci

Termin „partnerstwo” pochodzi od ³aciñskiego partito, co oznacza po-
dzia³.

Zdecydowanie zbyt czêsto we wspó³pacy miêdzy trzecim sektorem
i gmin¹ dochodzi jedynie do podzia³u zadañ i odpowiedzialnoœci. Tym-
czasem pamiêtaæ nale¿y, ¿e w prawdziwym partnerstwie dochodzi rów-
nie¿ do podzia³u uprawnieñ oraz korzyœci! I niekoniecznie zawsze musz¹
to byæ dla organizacji pozarz¹dowej korzyœci materialne, finansowe.

Cenn¹ korzyœci¹ dla organizacji wspó³pracuj¹cej z urzêdem gminy pod-
czas realizacji projektu mo¿e byæ bezp³atna pomoc specjalisty zatrud-
nionego w urzêdzie – prawnika, specjalisty od promocji, dziennikarza
lokalnej gazety, udostêpnienie sali konferencyjnej urzêdu albo umo¿li-
wienie skorzystania z innych zasobów gminy.

* * *
ÆWICZENIE

Przejrzyj obowi¹zuj¹cy obecnie program wspó³pracy twojej gmi-
ny z organizacjami pozarz¹dowymi.

Czy mo¿na w tym programie znaleŸæ cechy prawdziwego part-
nerstwa:
·  podzia³ zadañ i obowi¹zków
·  podzia³ przys³uguj¹cych stronom praw
·  podzia³ przys³uguj¹cych stronom korzyœci?

Czy po wype³nieniu tabelek na s¹siedniej stronie mo¿na dojœæ do
wniosku, ¿e w programie wspó³pracy mamy do czynienia rzeczy-
wiœcie z partnerami: gmin¹ i organizacjami pozarz¹dowymi?
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Czy w programie wspó³pracy mo¿na znaleŸæ...

...podzia³ zadañ i obowi¹zków?

...podzia³ przys³uguj¹cych stronom praw?

...podzia³ przys³uguj¹cych stronom korzyœci?
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Akceptowane przez wszystkich
normy i zasady,
uczciwoœæ

Ka¿de partnerstwo, nie tylko w ¿yciu, sporcie, biznesie, lecz tak¿e to
w ¿yciu spo³ecznym musi opieraæ siê na akceptowanych przez wszyst-
kie strony zasadach, normach. Bez uczciwego traktowania drugiej stro-
ny trudno mówiæ nie tylko o partnerstwie, ale o jakiejkolwiek efektywnej
wspó³pracy.

Organizacje pozarz¹dowe musz¹ mieæ pe³ny dostêp do informacji, wie-
dzieæ, w jakich obszarach oczekiwana jest ich pomoc, w jakich termi-
nach odbywaj¹ siê konkursy, spotkania, konsultacje, jaka jest wysokoœæ
œrodków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w konkur-
sach, jakie organizacje otrzyma³y dofinansowanie i na co je przeznaczy-
³y itd.

Z kolei urzêdnicy maj¹ prawo oczekiwaæ od organizacji pozarz¹dowych
terminowoœci, rzetelnoœci rozliczeñ, wydatkowania œrodków zgodnie z ich
przeznaczeniem, gospodarnoœci i oszczêdnoœci, informowania urzêdu
o postêpach w realizacji projektów, ewentualnych trudnoœciach itp.

Zaanga¿owanie
obu (wszystkich) stron

Trudno mówiæ o partnerstwie w sytuacji, kiedy ci¹gle jedna strona jest
mocno zaanga¿owana, proponuje, inicjuje dzia³ania, wykazuje chêæ
wspó³pracy, a z drugiej strony napotyka brak zainteresowania czy wrêcz
niechêæ...

Czasami to organizacje pozarz¹dowe chc¹ zrobiæ coœ konkretnego, roz-
wi¹zaæ jakiœ lokalny problem, przej¹æ wrêcz jakieœ zadanie w³asne gmi-
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ny i je zrealizowaæ, napotykaj¹ jednak na brak odzewu i zainteresowania
ze strony urzêdników.

Bywa jednak odwrotnie – to urzêdnik (najczêœciej pe³nomocnik prezy-
denta czy burmistrza ds. organizacji pozarz¹dowych) zaprasza na spo-
tkania, prosi o udzia³ w konsultacjach, zachêca do aktywnoœci
i rozczarowany spotyka siê w pustej sali z tymi co zawsze nielicznymi
dyskutantami.

Autentyczne zaanga¿owanie wymaga czasu, uwagi i powa¿nego trakto-
wania obu stron oraz szerszego (ni¿ przez pryzmat w³asnych interesów)
patrzenia na problemy i cele strategiczne gminy.

* * *
ÆWICZENIE

Warto zastanowiæ siê, czy twoja organizacja aktywnie wspó³pra-
cuje z urzêdem gminy i w jakich formach:
· Czy bierzecie udzia³ w spotkaniach organizacji pozarz¹do-

wych organizowanych przez urz¹d (sta³ych, okolicznoœcio-
wych, „bran¿owych”)?

· Czy bierzecie udzia³ w szkoleniach proponowanych orga-
nizacjom pozarz¹dowym przez urz¹d?

· Czy analizujecie dokumenty przesy³ane do konsultacji (nie
tylko projekt programu wspó³pracy)?

· Czy bierzecie udzia³ w opracowywaniu programu wspó³-
pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi? Czy ten
udzia³ jest aktywny czy bierny (sprowadza siê tylko do obec-
noœci na spotkaniach)?

Warto zapisaæ odpowiedzi na te pytania w tabelkach na kolejnej stronie
– niech to, co zobaczymy, bêdzie dla nas œwiadectwem naszej aktywno-
œci (lub jej braku).
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Aktywnoœæ organizacji

Czy bierzecie udzia³ w spotkaniach organizacji pozarz¹dowych
organizowanych przez urz¹d?

Czy bierzecie udzia³ w szkoleniach proponowanych organizacjom
pozarz¹dowym przez urz¹d?

Czy analizujecie dokumenty przesy³ane do konsultacji?

Czy bierzecie udzia³ w opracowywaniu programu wspó³pracy
gminy z organizacjami pozarz¹dowymi?
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Dialog, wspólne decydowanie,
równoœæ

Ju¿ pytania w æwiczeniu obok wskazuj¹ na wa¿ny wyznacznik partner-
stwa, jakim jest dialog i mo¿liwoœæ wspólnego decydowania. Aby jed-
nak ten warunek partnerstwa móg³ byæ zachowany, potrzebna jest dobra
wola obu stron!

W³adze gminy powinny stwarzaæ organizacjom mo¿liwoœæ wypowiada-
nia siê na wa¿ne lokalnie tematy, wspó³tworzenia najwa¿niejszych pro-
gramów, strategii gminy i – co najwa¿niejsze – powa¿nie traktowaæ wyniki
takich konsultacji (niestety, czasem jest tak, ¿e konsultacje, spotkania
realnie nie wp³ywaj¹ na zapisy, które znajd¹ siê w wersji dokumentów
przyjêtych przez radê miasta czy gminy).

Organizacje zaœ powinny aktywnie w³¹czaæ siê w ¿ycie gminy, intereso-
waæ siê jej problemami, uczestniczyæ w spotkaniach.

Niestety, bardzo czêsto niechêæ organizacji pozarz¹dowej do w³¹czania
siê w ¿ycie gminy mo¿e wynikaæ z wczeœniejszych doœwiadczeñ, kiedy
to z dyskusji czy konsultacji nic nie wynika³o, nic siê nie zmieni³o na
lepsze, stracono tylko cenny czas.

Urzêdnicy tak¿e niejednokrotnie podkreœlaj¹, ¿e niechêtnie organizuj¹
konsultacje dla organizacji pozarz¹dowych, bo i tak prawie nikt na nie
nie przychodzi, jedynie nieliczni, którzy z kolei chc¹ zadbaæ o swoje
partykularne interesy, a nie o dobro wspólne.

Trudno budowaæ partnerstwo z takim nastawieniem do dialogu! Trzeba
wiêc nad zmian¹ nastawienia solidnie popracowaæ! Uwaga ta dotyczy
w tym samym stopniu strony samorz¹dowej oraz organizacji pozarz¹do-
wych.
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Dlaczego warto dzia³aæ
na zasadzie partnerstwa

Partnerstwo miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi a gmin¹ ma bardzo
wiele atutów. Oto najwa¿niejsze z nich:

· optymalne wykorzystanie zasobów organizacji i gminy
· wzrost aktywnoœci obywatelskiej i zaufania spo³ecznego
· budowa sieci spo³ecznych
· wzrost motywacji i zaanga¿owania w instytucjach lokalnych

i organizacjach spo³ecznych
· wzmacnianie postaw przedsiêbiorczych i przedsiêbiorczoœci
· wzmacnianie wspó³odpowiedzialnoœci mieszkañców za gmi-

nê
· otwartoœæ na nowe idee oraz chêæ i potrzeba uruchamiania no-

wych dzia³añ
· trafniejsze definiowanie potrzeb, problemów dotycz¹cych

gminy i stoj¹cych przed ni¹ wyzwañ
· lokalne wzmacnianie d³ugofalowych tendencji modernizacyj-

nych
· w³¹czenie lokalnych liderów do rozwi¹zywania problemów

i aktywizacji spo³ecznoœci
· zwiêkszenie efektywnoœci funkcjonowania w³adz samorz¹do-

wych oraz wzrost umiejêtnoœci i kompetencji pracowników
instytucji lokalnych.

Podsumowanie

Nawet osobom przekonanym do dzia³añ partnerskich zdarza siê czasem
zapomnieæ, na czym takie partnerstwo powinno polegaæ...

Bardzo czêsto sami ustawiamy swoj¹ organizacjê w roli petenta prosz¹-
cego o wsparcie, a nie partnera proponuj¹cego gminie pomoc w realiza-
cji jej zadañ.
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Czêsto w urzêdniku nie dostrzegamy partnera, a jedynie kogoœ, od kogo
mo¿na wymagaæ, bo „mu siê za to p³aci”.

Czasem okreœlamy dok³adnie ka¿de zadanie, ka¿dy obowi¹zek drugiej
strony, a o swoich jakoœ zapominamy.

Jeszcze kiedy indziej podejmujemy siê zadania, którego cel tylko pozor-
nie realizujemy.

Oczekujemy, jako organizacja pozarz¹dowa, zrozumienia od urzêdni-
ków, przymkniêcia oka na nieterminowoœæ, nierzetelnoœæ, nieodpowie-
dzialnoœæ. To nie jest partnerstwo. Czas to zmieniæ!!!

* * *
ÆWICZENIE

Przeczytaj uwa¿nie historyjki znajduj¹ce siê na kolejnych stro-
nach. Zastanów siê, czy opisane w nich relacje s¹ partnerskie,
a je¿eli nie – jakiego wyznacznika partnerstwa tu brakuje. Prawi-
d³owe odpowiedzi znajdziesz na koñcu æwiczenia.
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Historyjka partnerska 1

Jednym z najwa¿niejszych celów strategicznych gminy X jest zatrzy-
manie m³odych ludzi w gminie, zapobieganie ich migracji do wielkich
miast. W zwi¹zku z tym powsta³ w gminie wielokierunkowy program
wspierania m³odych mieszkañców, ich aktywizowania spo³ecznego,
integracji, budowania poczucia to¿samoœci lokalnej.

Niestety, w gminie czêsto dochodzi na tym tle do nieporozumieñ. Na
przyk³ad Zwi¹zek Emerytów i Rencistów nie otrzymuje ¿adnego wspar-
cia finansowego z gminy i z tego powodu uwa¿a, ¿e jest dyskrymino-
wany...

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Historyjka partnerska 2

Jednym z najwa¿niejszych celów strategicznych gminy X jest zatrzy-
manie m³odych ludzi w gminie, zapobieganie ich migracji do wielkich
miast. W zwi¹zku z tym powsta³ w gminie wielokierunkowy program
wspierania m³odych mieszkañców gminy, ich aktywizowania spo³ecz-
nego, integracji, budowania poczucia to¿samoœci lokalnej.

Niestety, w gminie czêsto dochodzi na tym tle do nieporozumieñ –
wêdkarze i go³êbiarze uwa¿aj¹, ¿e nale¿y im siê wsparcie, poniewa¿
zrzeszaj¹ przecie¿ m³odych ludzi w swoich szeregach.

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Historyjka partnerska 3

Gmina Y ma byæ gospodarzem wojewódzkich Do¿ynek 2010. Zaprosi-
³a do wspó³pracy organizacje pozarz¹dowe z terenu ca³ej gminy.

Ko³a gospodyñ wiejskich przygotowa³y stoiska z w³asnymi wypiekami
i rêkodzie³em. Ko³o pszczelarzy ufundowa³o piêæ litrów miodu na na-
grodê w loterii.

Burmistrz mia³ nadziejê, ¿e OSP podczas do¿ynek zapewni s³u¿bê po-
rz¹dkow¹ i medyczn¹. Dopiero podczas do¿ynek okaza³o siê, ¿e OSP
ma inne plany i tylko organizuje pokaz gaszenia po¿aru i ratownictwa
medycznego.

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Historyjka partnerska 4

Gmina Y ma byæ gospodarzem wojewódzkich Do¿ynek 2010. Zaprosi-
³a do wspó³pracy organizacje pozarz¹dowe z terenu ca³ej gminy. Ko³a
gospodyñ wiejskich chêtnie przygotowa³y stoiska z w³asnymi wypie-
kami i rêkodzie³em, ko³o pszczelarzy ufundowa³o piêæ litrów miodu na
nagrodê w loterii, OSP zapewni³a s³u¿bê porz¹dkow¹ i medyczn¹.

Wszystkie te dzia³ania organizacje przeprowadzi³y bez jakiegokolwiek
wsparcia (finansowego i niefinansowego) ze strony gminy.

Dopiero potem, po do¿ynkach okaza³o siê, ¿e mog³y liczyæ na pomoc
urzêdu w u¿yczeniu i przetransportowaniu sprzêtu potrzebnego do
zorganizowania stoisk, przygotowaniu profesjonalnej informacji pro-
mocyjnej o danej organizacji do okolicznoœciowego wydawnictwa i sfi-
nansowaniu wody do picia w du¿ych iloœciach do punktu medycznego.

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Historyjka partnerska 5

Urz¹d gminy Z za ka¿dym razem, gdy decyduj¹ siê sprawy wa¿ne dla
gminy, zaprasza do konsultacji organizacje pozarz¹dowe.

Niestety, nikt z organizacji pozarz¹dowych nie zechcia³ zaanga¿owaæ
siê w pracê. Nikt nie zg³osi³ swoich uwag do programu rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych i programu rozwoju gminy Z. ¯adna organi-
zacja nie wnios³a niczego do strategii edukacji i strategii zdrowia.

Przedstawiciele organizacji pytani o ten brak reakcji odpowiadaj¹, ¿e
maj¹ swoje zadania i nie maj¹ czasu wyrêczaæ urzêdników w ich obo-
wi¹zkach.

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Historyjka partnerska 6

Gmina Z za ka¿dym razem, gdy decyduj¹ sprawy wa¿ne dla gminy,
zaprasza do konsultacji organizacje pozarz¹dowe.

Niestety, nikt z organizacji pozarz¹dowych nie przychodzi na spotka-
nia konsultacyjne programu rozwi¹zywania problemów spo³ecznych,
programu rozwoju gminy Z, strategii edukacji i strategii zdrowia.

Przedstawiciele organizacji pytani o ten brak reakcji odpowiadaj¹, ¿e
zaproszenia, informacje, dokumenty do konsultacji przychodz¹ zawsze
w ostatniej chwili. Poza tym wszelkie spotkania konsultacyjne s¹ or-
ganizowane w godzinach pracy urzêdu – aby urzêdnikom by³o wygod-
nie.

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Historyjka partnerska 7

Gmina Y ju¿ po raz trzeci ma byæ gospodarzem wojewódzkich Do¿y-
nek 2010. Zaprosi³a do wspó³pracy organizacje pozarz¹dowe z terenu
ca³ej gminy. Niestety, odzew by³ niewielki.

Ko³o Pszczelarzy ufundowa³o piêæ litrów miodu na nagrodê w loterii.
Za to OSP i ko³a gospodyñ wiejskich stwierdzi³y, ¿e po doœwiadcze-
niach ostatnich lat ich to nie interesuje – nie widz¹ we wspó³pracy
z urzêdem gminy ¿adnej korzyœci, nie bêd¹ tani¹ si³¹ robocz¹!

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Historyjka partnerska 8

Klub Sportowy „Start” doskonale sobie radzi. Ma osi¹gniêcia na szcze-
blu ogólnopolskim, rozbudowuje zaplecze sportowe, ma coraz wiêcej
zawodników.

Niestety, gmina przesta³a wspieraæ finansowo dzia³alnoœæ klubu, po-
niewa¿ nie widzi w tym ¿adnej korzyœci dla gminy – zawodnicy s¹
w wiêkszoœci spoza terenu gminy, raczej z powiatu, klub nie uczestni-
czy w ¿adnych wa¿nych dla gminy projektach, nie promuje gminy, bo
na swoich strojach sportowych i materia³ach reklamowych znajduje
siê logo i nazwa sponsora, a nie herb gminy.

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Historyjka partnerska 9

Gmina W og³osi³a konkursy dotacyjne dla organizacji pozarz¹dowych
na nastêpny rok.

Teoretycznie wszystkie organizacje s¹ zaproszone do sk³adania ofert.
Niestety, w œrodowisku organizacji pozarz¹dowych z terenu gminy mówi
siê coraz g³oœniej, ¿e wszystkie konkursy rozpisane s¹ tak, aby wygra-
³a jedna i ta sama, ulubiona organizacja burmistrza…

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Historyjka partnerska 10

Gmina Y ma byæ gospodarzem wojewódzkich Do¿ynek 2010. Zaprosi-
³a do wspó³pracy organizacje pozarz¹dowe z terenu ca³ej gminy.

OSP sama zaproponowa³a, ¿e zorganizuje pokaz gaszenia po¿aru i ra-
townictwa medycznego, kola gospodyñ wiejskich przygotowa³y sto-
iska z w³asnymi wypiekami i rêkodzie³em. Awantura rozpoczê³a siê ju¿
po udanych do¿ynkach, kiedy okaza³o siê, ¿e za œrodki pozoracji na
pokaz OSP zap³aci³ urz¹d gminy, a gospodynie musia³y wypieki przy-
gotowaæ z w³asnych œrodków!

Czy to jest partnerstwo?
Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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Prawid³owe odpowiedzi:
1 – brak wspólnego celu, brak zrozumienia celu
2 – brak wspólnego celu, brak zrozumienia celu
3 – brak podzia³u obowi¹zków, dookreœlenia szczegó³ów
4 – brak podzia³u obowi¹zków, dookreœlenia szczegó³ów
5 – brak dialogu, wspó³decydowania
6 – brak dialogu, wspó³decydowania
7 – brak zysków, korzyœci obu stron
8 – brak zysków, korzyœci obu stron
9 – brak jawnoœci informacji, uczciwoœci
10 – brak poczucia sprawiedliwoœci.

Na koniec warto dodaæ, ¿e przedstawione na poprzednich stronach hi-
storyjki s¹, niestety, oparte na autentycznych historiach, które mogliœmy
us³yszeæ podczas prowadzonych przez nas szkoleñ dla organizacji poza-
rz¹dowych.

Co warto wiedzieæ
o programach wspó³pracy

1)
Koniecznoœæ uchwalania przez samorz¹d terytorialny programów wspó³-
pracy wynika z art. 5a ust. 1 Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie z 24.04.2003, w którym czytamy:

„Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego uchwala,
po konsultacjach z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób
okreœlony w art. 5 ust. 5, roczny program wspó³pracy z organiza-
cjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3. Roczny program wspó³pracy jest uchwalany do dnia 30
listopada roku poprzedzaj¹cego okres obowi¹zywania programu”.
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2)
Program wspó³pracy ma charakter obligatoryjny – jednostka samorz¹du
terytorialnego ma ustawowy obowi¹zek jego uchwalenia!

3)
Obowi¹zek uchwalania programów wspó³pracy dotyczy wszystkich
szczebli samorz¹du terytorialnego. To znaczy, ¿e programy wspó³pracy
uchwalaj¹: rady gmin, rady powiatów oraz sejmiki województw.

4)
Program wspó³pracy ma charakter roczny, ale powinien byæ tworzony
z perspektyw¹ wspó³pracy wieloletniej. Dobrym rozwi¹zaniem jest two-
rzenie programu 3–4-letniego, poniewa¿ to pozwala lepiej zaplanowaæ
rozwój wspó³pracy miêdzy samorz¹dem i NGOs, daj¹c tym ostatnim
mo¿liwoœæ lepszego planowania swojego rozwoju. Nowelizacja Ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie przewiduje tak¹
mo¿liwoœæ w art. 5a ust. 2, w którym czytamy:

„Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e
uchwaliæ, w sposób okreœlony w ust. 1, wieloletni program wspó³-
pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3”.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e uchwalenie programu wieloletniego (np. na
cztery lata, czyli ca³¹ kadencjê) nie zwalnia gminy z obowi¹zku uchwa-
lana programu corocznie – w ka¿dym roku w okresie obowi¹zywania
programu wieloletniego.

5)
Program wspó³pracy w gminie dotyczy wszystkich organizacji pozarz¹-
dowych dzia³aj¹cych na jej terenie, a nie tylko organizacji po¿ytku pu-
blicznego.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czym innym jest posiadanie statusu organizacji po-
¿ytku publicznego, a czym innym dzia³anie w sferze po¿ytku publiczne-
go. W tej sferze dzia³aj¹ zarówno organizacje po¿ytku publicznego, jak
równie¿ inne organizacje pozarz¹dowe, które nie posiadaj¹ statutu opp,
a nawet w przysz³oœci nie zamierzaj¹ go uzyskaæ.
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Sfera po¿ytku publicznego jest zdefiniowana w ustawie o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie i obejmuje miêdzy innymi obsza-
ry:

· pomocy spo³ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trud-
nej sytuacji ¿yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób

· dzia³alnoœci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo-
³ecznej osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym

· dzia³alnoœci charytatywnej
· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pie-

lêgnowania polskoœci oraz rozwoju œwiadomoœci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

· dzia³alnoœci na rzecz mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz
jêzyka regionalnego

· ochrony i promocji zdrowia
· dzia³alnoœci na rzecz osób niepe³nosprawnych
· promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozosta-

j¹cych bez pracy i zagro¿onych zwolnieniem z pracy
· dzia³alnoœci na rzecz równych praw kobiet i mê¿czyzn
· dzia³alnoœci na rzecz osób w wieku emerytalnym
· dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój gospodarczy, w tym roz-

wój przedsiêbiorczoœci
· dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój techniki, wynalazczoœci

i innowacyjnoœci oraz rozpowszechnianie i wdra¿anie nowych
rozwi¹zañ technicznych w praktyce gospodarczej

· dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot i spo³ecznoœci
lokalnych

· nauki, szkolnictwa wy¿szego, edukacji, oœwiaty i wychowa-
nia

· wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
· kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-

go
· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
· ekologii i ochrony zwierz¹t oraz ochrony dziedzictwa przy-

rodniczego
· turystyki i krajoznawstwa
· porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego
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· obronnoœci pañstwa i dzia³alnoœci Si³ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej

· upowszechniania i ochrony wolnoœci i praw cz³owieka oraz
swobód obywatelskich, a tak¿e dzia³añ wspomagaj¹cych roz-
wój demokracji

· ratownictwa i ochrony ludnoœci
· pomocy ofiarom katastrof, klêsk ¿ywio³owych, konfliktów

zbrojnych i wojen w kraju i za granic¹
· upowszechniania i ochrony praw konsumentów
· dzia³alnoœci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania

kontaktów i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami
· promocji i organizacji wolontariatu
· pomocy Polonii i Polakom za granic¹
· dzia³alnoœci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
· promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic¹
· dzia³alnoœci na rzecz rodziny, macierzyñstwa, rodzicielstwa,

upowszechniania i ochrony praw dziecka
· przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i patologiom spo³ecznym
· dzia³alnoœci na rzecz organizacji pozarz¹dowych.

6)
Program wspó³pracy powinien byæ efektem realnej wspó³pracy jednost-
ki samorz¹du terytorialnego oraz organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹-
cych na jej obszarze.

Nie s¹ wiêc zgodne z duchem, ide¹ tworzenia programów wspó³pracy
sytuacje, gdy:

· program powstaje w zaciszu gabinetów w urzêdzie gminy
· nie odbywaj¹ siê ¿adne konsultacje projektu programu z orga-

nizacjami pozarz¹dowymi
· konsultacje s¹ pozorne, np. projekt pojawia siê na niedostêp-

nej albo g³êboko ukrytej stronie internetowej, czas na zg³asza-
nie uwag jest bardzo ograniczony (np. dwa dni)

· konsultacje z organizacjami s¹ prowadzone pozornie – ¿adne
ze wspólnych ustaleñ nie znajduj¹ potem odzwierciedlenia
w przyjmowanym programie wspó³pracy

· konsultacje s¹ ograniczone do w¹skiego krêgu znajomych or-
ganizacji.
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7)
Program wspó³pracy dotyczyæ powinien ró¿norodnych form wspó³pra-
cy, a nie tylko zlecania zadañ. Czêsto wspó³praca jest sprowadzana je-
dynie do kwestii finansowych – najczêœciej, trzeba uczciwie przyznaæ,
przez same organizacje pozarz¹dowe, które, myœl¹c wy³¹cznie o pieni¹-
dzach, jakie mo¿na pozyskaæ z gminy, same ustawiaj¹ siê w pozycji pe-
tenta.

Tymczasem istnieje wiele innych form wspó³pracy, na przyk³ad:
· wzajemne informowanie siê o planowanych kierunkach dzia-

³alnoœci, dla ich lepszego zharmonizowania
· wykorzystywanie (wzajemnie) istniej¹cych kana³ów przekazu

informacji (internet, ludzie, media)
· konsultowanie z organizacjami pozarz¹dowymi projektów

uchwa³ rady gminy i zarz¹du gminy w dziedzinach zwi¹za-
nych z merytoryczn¹ dzia³alnoœci¹ organizacji (np. w kwestiach
niepe³nosprawnych, czasu wolnego dzieci, ekologii)

· tworzenie wspólnych zespo³ów konsultacyjnych (o charakte-
rze doradczym)

· pomoc organizacjom przez  udostêpnienie zasobów urzêdu (np.
skierowanie do pomocy pracowników–fachowców, udostêp-
nienie sal urzêdu)

· pomoc dla organizacji w poszukiwaniu pozagminnych Ÿrode³
ich finansowania, pomoc w tworzeniu projektów i ich wspó³-
finansowanie

· pomoc organizacjom w rozwi¹zaniu problemów lokalowych
(np. umo¿liwienie skorzystania z preferencyjnych zasad naj-
mu lub stworzenie centrów dla NGOs, w których znajd¹ siê
pomieszczenia do wykorzystania, szczególnie przez ma³e or-
ganizacje).
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WOLONTARIAT
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Najwiêkszym potencja³em organizacji pozarz¹dowych s¹ ludzie. To oni,
dziêki swemu zaanga¿owaniu, dziêki swej pasji potrafi¹ robiæ rzeczy
wielkie – takie, którym czêsto nie s¹ w stanie podo³aæ urzêdnicy samo-
rz¹dowi, funkcjonariusze publiczni – mówi¹c krótko osoby, którym p³a-
ci siê za wykonywanie pracy.

Ta skutecznoœæ wynika w³aœnie z wyj¹tkowej motywacji – motorem po-
dejmowania zadañ nie jest zarobek, ale chêæ zrobienia czegoœ po¿ytecz-
nego, chêæ sprawdzenia siê w dzia³aniu, ale tak¿e nauczenia siê czegoœ
nowego, zdobycia nowych doœwiadczeñ ¿yciowych.

Dzia³alnoœæ, o której mowa, to oczywiœcie dzia³alnoœæ wolontariacka,
bez której trudno sobie wyobraziæ sprawne funkcjonowanie prawie
wszystkich organizacji pozarz¹dowych.

W³aœnie ze wzglêdu na fakt, ¿e praca wolontariuszy na rzecz fundacji
czy stowarzyszeñ jest tak wa¿na, w uchwalonej w 2003 r. ustawie o dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie poœwiêcono jej wiele
miejsca, tak¿e… tytu³ ustawy. Warto wiêc wiedzieæ, w jaki sposób ta
ustawa której znacz¹ca nowelizacja wesz³a w ¿ycie w marcu 2010 r.,
okreœla zasady wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z wolontariu-
szami.

Kto to jest wolontariusz

Warto zapoznaæ siê z zasadami zawartymi w ustawie, tym bardziej ¿e
wielu liderom organizacji pozarz¹dowych wolontariat kojarzy siê przede
wszystkim z centrami wolontariatu. Ba, s¹ nawet przekonani, ¿e wolon-
tariusz to wy³¹cznie taka osoba, która dzia³a w³aœnie w centrum wolon-
tariatu. Niektórzy dodaj¹ do tego wspieranie stowarzyszeñ i fundacji,
ale wy³¹cznie o celach charytatywnych, dzia³aj¹cych na rzecz ludzi po-
trzebuj¹cych, dzieci itp. I s¹ przekonani, ¿e aby móc nazywaæ siebie
wolontariuszem, trzeba nawi¹zaæ wspó³pracê z tego typu organizacj¹.

Dochodzi wiêc czasem do kuriozalnych sytuacji, ¿e aktywny cz³onek
stowarzyszenia sportowego, ekologicznego, harcerskiego, który chce byæ
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gdzieœ wolontariuszem, szuka na si³ê jakiegoœ stowarzyszenia, bo tam
chcia³by podzia³aæ wolontariacko. A co z jego stowarzyszeniem? Prze-
cie¿ je¿eli dzia³a nieodp³atnie na rzecz swojego stowarzyszenia, to tak¿e
jest wolontariuszem!

Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e jeszcze nie tak dawno mówiono, ¿e
ktoœ, kto dzia³a na rzecz swojego stowarzyszenia, nie jest wcale wolon-
tariuszem, gdy¿ robi to niejako z obowi¹zku – obowi¹zku cz³onkow-
skiego. Rzeczywiœcie, jeszcze do niedawna pojawia³y siê takie g³osy. Na
szczêœcie by³y one w zdecydowanej mniejszoœci i ¿eby raz na zawsze
rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci, w nowelizacji ustawy o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego i o wolontariacie, która wesz³a w ¿ycie w marcu 2010 r.,
wprowadzono prost¹ i jednoznaczn¹ definicjê wolontariusza.

Zgodnie z art. 2 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje œwiadczenia na zasadach okreœlo-
nych w tej ustawie.

Istotne s¹ tutaj zatem trzy elementy – ¿e jest to œwiadczenie:
· ochotnicze (to jasne i nie powinno budziæ jakichkolwiek w¹t-

pliwoœci),
· bez wynagrodzenia (przy czym za wynagrodzenie nie uznaje

siê zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych i diet oraz innych nie-
zbêdnych kosztów ponoszonych przez wolontariusza, a tak¿e
kosztów szkoleñ zwi¹zanych z jego dzia³aniami na rzecz or-
ganizacji),

· na zasadach okreœlonych w ustawie (o czym dalej).

Mówi¹c o wolontariuszach, warto zwróciæ uwagê na kilka szczegó³o-
wych kwestii.

Po pierwsze – wolontariuszami nie musz¹ byæ wy³¹cznie osoby pe³no-
letnie. Równie¿ niepe³noletni mog¹ dzia³aæ ochotniczo i bez wynagro-
dzenia na rzecz stowarzyszeñ lub fundacji, jednak powinniœmy pamiêtaæ,
¿e musi siê to odbywaæ za zgod¹ ich rodziców lub prawnych opiekunów.
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Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e zasad¹ powinno byæ uzyskanie takiej zgody na
piœmie.

Po drugie – czêsto w¹tpliwoœci i obawy budzi anga¿owanie do dzia³al-
noœci wolontarystycznej osób bezrobotnych. Trzeba wiêc jednoznacz-
nie potwierdziæ, ¿e bezrobotni, którzy dzia³aj¹ na rzecz np. stowarzyszeñ
lub fundacji jako wolontariusze, nie trac¹ statusu bezrobotnego, a tak¿e
nie trac¹ prawa do zasi³ku. Warto przy okazji podkreœliæ, ¿e dzia³alnoœæ
wolontariacka w przypadku takich osób ma wa¿ne znaczenie spo³eczne
– jest szans¹ na podtrzymanie poczucia w³asnej wartoœci, utrzymanie
aktywnoœci ¿yciowej, a tak¿e zdobycie nowych kompetencji, co mo¿e
przyczyniæ siê do zdobycia nowej pracy – zatem wolontariat pozwala
nie wpaœæ w d³ugotrwa³e bezrobocie i szybko wróciæ do aktywnoœci za-
wodowej.

Po trzecie – by³a o tym ju¿ mowa, ale warto jeszcze raz powtórzyæ, ¿e
dziêki nowelizacji ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie, która wesz³a w ¿ycie w marcu 2010 r., wolontariuszami mog¹
byæ tak¿e cz³onkowie stowarzyszeñ, wykonuj¹cy zadania na ich rzecz.
W momencie podpisania przez nich porozumienia wolontariackiego, uzy-
skuj¹ oni dodatkowe uprawnienia wynikaj¹ce z ustawy (o których da-
lej).

Kto to jest korzystaj¹cy

Ustawa okreœla mianem „korzystaj¹cego” te podmioty, na rzecz których
wolontariusze mog¹ wykonywaæ swoje œwiadczenia. Korzystaj¹cymi
z wolontariuszy mog¹ byæ:

· organizacje pozarz¹dowe, to znaczy osoby prawne lub jed-
nostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, ale
posiadaj¹ce zdolnoœæ prawn¹, niebêd¹ce jednostkami sektora
finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach pu-
blicznych oraz niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku – ta de-
finicja okreœla przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje;

· osoby prawne oraz jednostki organizacyjne Koœcio³a Katolic-
kiego oraz innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych (np.
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parafie, gminy ¿ydowskie, muzu³mañskie gminy wyznaniowe,
zakony);

· stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego (np. Zwi¹-
zek Powiatów Polskich);

· spó³dzielnie socjalne;
· spó³ki akcyjne i spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz

kluby sportowe, bêd¹ce spó³kami, które nie dzia³aj¹ w celu
osi¹gniêcia zysku oraz przeznaczaj¹ ca³oœæ dochodu na reali-
zacjê celów statutowych, a tak¿e nie przeznaczaj¹ zysku do
podzia³u miêdzy swoich cz³onków, udzia³owców, akcjonariu-
szy i pracowników;

· organy administracji publicznej – zarówno rz¹dowej (np. mi-
nisterstwa, inspekcje, urzêdy centralne, urzêdy wojewódzkie),
jak i samorz¹dowej (np. urzêdy powiatowe, urzêdy miast
i gmin);

· jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji pu-
blicznej lub nadzorowane przez te organy, np.:
– placówki oœwiatowe, czyli na przyk³ad przedszkola, szko-

³y, szkolne schroniska m³odzie¿owe, m³odzie¿owe oœrodki
wychowawcze, specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne itd.

– instytucje kultury: teatry, kina, muzea, biblioteki, domy kul-
tury, oœrodki kultury, galerie sztuki itp.

– jednostki pomocy spo³ecznej, na przyk³ad: oœrodki pomo-
cy spo³ecznej (gminne, miejskie, regionalne), powiatowe
(miejskie) centra pomocy rodzinie, domy opieki spo³ecz-
nej, œwietlice œrodowiskowe, schroniska dla bezdomnych,
noclegownie;

· organizacje miêdzynarodowe, o ile postanowienia umów miê-
dzynarodowych nie stanowi¹ inaczej.

Wa¿ne:
Podmioty, o których mowa wy¿ej, mog¹ korzystaæ ze œwiadczeñ
wolontariuszy z wy³¹czeniem prowadzonej przez siebie dzia³alno-
œci gospodarczej. Zastrze¿enie to dotyczy tak¿e stowarzyszeñ i fun-
dacji prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
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Porozumienie

Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
korzystaj¹cy ma wobec wolontariuszy szereg obowi¹zków. Najwa¿niej-
szym (poniewa¿ rodzi tak¿e inne skutki, o czym dalej) jest obowi¹zek
zawarcia z wolontariuszem porozumienia, które okreœla zakres i sposób
wykonywania œwiadczeñ, a tak¿e czas, na jaki zosta³o zawarte. Dwa przy-
k³ady porozumieñ (bardzo krótkiego i d³u¿szego) znajduj¹ siê na koñcu
tego rozdzia³u.

Forma porozumienia jest uzale¿niona od czasu wykonywania œwiadczeñ
przez wolontariusza. Jeœli porozumienie bêdzie zawarte na czas do 30
dni, wówczas porozumienie mo¿e byæ zawarte ustnie (chyba ¿e sam
wolontariusz w dowolnym momencie poprosi o zawarcie porozumienia
na piœmie). Porozumienie powinno byæ obowi¹zkowo sporz¹dzone na
piœmie, jeœli œwiadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres
d³u¿szy ni¿ 30 dni.

Porozumienie powinno zawieraæ postanowienie o mo¿liwoœci jego roz-
wi¹zania. Powinno okreœlaæ, ¿e zarówno korzystaj¹cy, jak i wolontariusz
mog¹ rozwi¹zaæ umowê bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem –
szczegó³y jej rozwi¹zania (przyczyny, terminy itp.) powinny byæ zawar-
te w³aœnie w porozumieniu – dla dobra obu stron.

Obowi¹zki wolontariusza

Najwa¿niejszym obowi¹zkiem wolontariusza jest nale¿yte wykonywa-
nie obowi¹zków, o których mowa w podpisanym porozumieniu. Jest to
o tyle istotne, ¿e porozumienie jest umow¹ cywilnoprawn¹, a w zwi¹zku
z tym wolontariusz mo¿e odpowiadaæ m.in. za niewykonanie lub niena-
le¿yte wykonanie zobowi¹zania wynikaj¹cego z zawartego porozumie-
nia.

Prawa wolontariusza (doœæ istotne i liczne) s¹ w³aœciwie odzwierciedle-
niem obowi¹zków, jakie wobec niego ma korzystaj¹cy.
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Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e – zgodnie z art. 43 ustawy – wolonta-
riusz powinien posiadaæ kwalifikacje i spe³niaæ wymagania odpowied-
nie do rodzaju i zakresu wykonywanych œwiadczeñ, je¿eli obowi¹zek
posiadania takich kwalifikacji i spe³niania stosownych wymagañ wynika
z odrêbnych przepisów. Jest to zatem wymóg stawiany w istocie obu
stronom – i wolontariuszowi, który powinien nie tylko posiadaæ okreœlo-
ne kwalifikacje, ale tak¿e udowodniæ je korzystaj¹cemu, i organizacji,
która powinna sprawdzaæ, czy do swoich dzia³añ anga¿uje osoby kom-
petentne. Dotyczy to szczególnie tych organizacji i dzia³añ, gdzie wy-
magane s¹ specyficzne umiejêtnoœci i predyspozycje, np. praca z dzieæmi,
praca z chorymi itd.

Prawa i obowi¹zki korzystaj¹cych

Korzystaj¹cy ma wobec wolontariuszy szereg obowi¹zków:
· Musi (na ¿¹danie wolontariusza) potwierdziæ na piœmie treœæ

zawartego ustnie porozumienia – oczywiœcie dotyczy to œwiad-
czeñ na okres do 30 dni, poniewa¿ – przypomnijmy – porozu-
mienie zawarte na d³u¿szy czas musi mieæ co do zasady formê
pisemn¹.

· Musi wydaæ pisemne zaœwiadczenie o wykonaniu œwiadczeñ
przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych œwiad-
czeñ.

· Musi informowaæ wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bez-
pieczeñstwa zwi¹zanym z wykonywanymi œwiadczeniami oraz
o zasadach ochrony przed zagro¿eniami. Najczêœciej odbywa
siê to w formie rozmowy z wolontariuszem, a w organizacjach
wiêkszych, w których dzia³a wielu wolontariuszy lub jest wœród
nich doœæ du¿a rotacja, przedstawia siê wolontariuszowi zasa-
dy w formie pisemnej.

· Musi zapewniæ wolontariuszowi, który wykonuje œwiadczenia
przez okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni, ubezpieczenie od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków.

· Musi zapewniæ wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne wa-
runki wykonywania przez niego œwiadczeñ, w tym – w zale¿-
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noœci od rodzaju œwiadczeñ i zagro¿eñ zwi¹zanych z ich wy-
konywaniem – odpowiednie œrodki ochrony indywidualnej.

· Musi pokrywaæ, na zasadach dotycz¹cych pracowników, koszty
podró¿y s³u¿bowych i diet. Wolontariusz mo¿e w ca³oœci lub
w czêœci zwolniæ z tych obowi¹zków korzystaj¹cego, ale musi
to uczyniæ w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

Ponadto ustawa stanowi, ¿e korzystaj¹cy mo¿e:
· na proœbê wolontariusza przed³o¿yæ pisemn¹ opiniê o wyko-

naniu przez niego œwiadczeñ;
· pokrywaæ, na zasadach dotycz¹cych pracowników, tak¿e inne

niezbêdne koszty ponoszone przez wolontariusza, zwi¹zane
z wykonywaniem œwiadczeñ na rzecz korzystaj¹cego;

· pokrywaæ koszty szkoleñ wolontariuszy w zakresie wykony-
wanych przez nich œwiadczeñ okreœlonych w porozumieniu;

· zg³osiæ wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie
jest on nim objêty z innego tytu³u, wówczas korzystaj¹cy zg³a-
sza wolontariusza do Narodowego Funduszu Zdrowia i, po
podpisaniu umowy, op³aca za niego sk³adkê zdrowotn¹;

· ubezpieczyæ wolontariusza od odpowiedzialnoœci cywilnej; za-
zwyczaj organizacje, które maj¹ du¿e grono wolontariuszy
wykupuj¹ dla nich wszystkich zbiorowe polisy OC, które ubez-
pieczaj¹ wolontariuszy od odpowiedzialnoœci cywilnej za szko-
dy wyrz¹dzone w zwi¹zku z wykonywanymi œwiadczeniami
(np. korzystaj¹cemu lub jego beneficjentom).

Wielu liderów organizacji pozarz¹dowych czêsto zadaje pytanie, czy
podpisywanie porozumieñ z wolontariuszami ma sens? Oczywiœcie mo¿-
na odpowiedzieæ, ¿e chodzi nam o to, aby sektor pozarz¹dowy dzia³a³
zgodnie z prawem. Jednak podpisanie porozumienia ma bardzo prak-
tyczne, wa¿ne skutki. Oto bowiem wolontariuszowi z mocy samej usta-
wy przys³uguje ubezpieczenie z tytu³u wypadku przy wykonywaniu
œwiadczeñ (na podstawie ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o zaopa-
trzeniu z tytu³u wypadków lub chorób zawodowych powsta³ych w szcze-
gólnych okolicznoœciach), ale – to bardzo wa¿ne! – pod warunkiem, ¿e
zosta³o zawarte porozumienie na czas d³u¿szy ni¿ 30 dni!
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Przyk³ad porozumienia (wersja ultrakrótka)

POROZUMIENIE
O WSPÓ£PRACY WOLONTARIACKIEJ

zawarte w dniu ……………… w ……………… pomiêdzy:
……………………, z siedzib¹ w ……………………,
reprezentowanym przez …………………………………………,
zwanym dalej Korzystaj¹cym,
a ……………………, zamieszka³ym w ……………………,
zwanym dalej Wolontariuszem
o nastêpuj¹cej treœci:

1. Korzystaj¹cy powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz do-
browolnie podejmuje siê wykonywania na rzecz Korzystaj¹cego nastêpu-
j¹cych œwiadczeñ:
· …………………………………………
· …………………………………………

2. Œwiadczenia te bêd¹ wykonywane od dnia………… do dnia …………

3. Korzystaj¹cy i Wolontariusz zgodnie oœwiadczaj¹, ¿e œwiadczenia bêd¹ce
przedmiotem porozumienia zostan¹ wykonane nieodp³atnie.

4. Wolontariusz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy wszelkich in-
formacji, które uzyska³ w zwi¹zku z realizacj¹ porozumienia, a które sta-
nowi¹ tajemnicê Korzystaj¹cego.

5. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze stron z ....-dniowym
wypowiedzeniem na piœmie.

6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks
cywilny oraz Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.

7. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach,
po jednym dla ka¿dej ze stron.

Korzystaj¹cy                                                           Wolontariusz
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Przyk³ad porozumienia (pe³na)

POROZUMIENIE
O WSPÓ£PRACY WOLONTARIACKIEJ

zawarte w dniu ……………… w ……………… pomiêdzy:

……………………, z siedzib¹ w ……………………,
KRS nr ……………………, reprezentowanym przez
…………………………………………, zwanym dalej Korzystaj¹cym,

a Panem ……………………, zamieszka³ym w ……………………,
PESEL ……………………, zwanym dalej Wolontariuszem

o nastêpuj¹cej treœci:

1. Korzystaj¹cy oœwiadcza, ¿e jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie
z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z póŸn. zmianami)
mog¹ byæ wykonywane œwiadczenia przez wolontariuszy.

2. Wolontariusz oœwiadcza, ¿e spe³nia wymagania niezbêdne do wykony-
wania powierzonych mu ni¿ej œwiadczeñ.

3. Korzystaj¹cy powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz
dobrowolnie podejmuje siê wykonywania na rzecz Korzystaj¹cego nastê-
puj¹cych œwiadczeñ:
· …………………………………………
· …………………………………………
· …………………………………………
· …………………………………………

4. Œwiadczenia, o których mowa w pkt. 3, bêd¹ wykonywane od
dnia………… do dnia …………

5. Korzystaj¹cy i Wolontariusz zgodnie oœwiadczaj¹, ¿e œwiadczenia bêd¹ce
przedmiotem porozumienia zostan¹ wykonane nieodp³atnie.

6. Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, któ-
re ten poczyni³ w zwi¹zku z wykonywaniem niniejszego porozumienia,
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w szczególnoœci kosztów podró¿y s³u¿bowych i diet, na zasadach wyni-
kaj¹cych z przepisów odrêbnych.

7. Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê:
· ubezpieczyæ Wolontariusza od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków,
· zapewniæ Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykony-
wania przez niego œwiadczeñ.

8. Wolontariuszowi przys³uguje zaopatrzenie z tytu³u wypadku przy wyko-
nywaniu œwiadczeñ wymienionych w pkt. 3 porozumienia na zasadach
wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów.

9. Wolontariusz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy wszelkich in-
formacji, które uzyska³ w zwi¹zku z realizacj¹ porozumienia, a które sta-
nowi¹ tajemnicê Korzystaj¹cego.

10. Wolontariusz mo¿e w ka¿dym czasie domagaæ siê wydania przez Korzy-
staj¹cego pisemnego zaœwiadczenia o wykonaniu œwiadczeñ przez Wo-
lontariusza. Zaœwiadczenie to na wniosek Wolontariusza zawieraæ bêdzie
informacjê o zakresie wykonywanych œwiadczeñ.

11. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze stron przed up³ywem
terminu okreœlonego w pkt. 4 z ....-dniowym wypowiedzeniem na piœmie.

12. Wolontariusz zobowi¹zuje siê do odpowiedzialnoœci materialnej za mie-
nie powierzone mu przez Korzystaj¹cego na podstawie protoko³u zdaw-
czo-odbiorczego, podpisanego przez obydwie strony.

13. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks
cywilny oraz Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie.

14. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach,
po jednym dla ka¿dej ze stron.

Korzystaj¹cy                                                           Wolontariusz



172 ABC organizacji pozarz¹dowej

Przyk³ad zaœwiadczenia

Nazwa korzystaj¹cego
(papier firmowy)

………………, dn. .............

ZAŒWIADCZENIE
O WYKONANIU ŒWIADCZEÑ WOLONTARYSTYCZNYCH

PRZEZ ………………
NA RZECZ ………………

Niniejszym zaœwiadczam, ¿e Pan/Pani ………………, ur. ………………
w………………, zam. ………………, by³/a wolontariuszem, to znaczy
ochotniczo i bez wynagrodzenia  wykonywa³/a œwiadczenia na rzecz
……………… w okresie od ……………… do ………………

Wykonane œwiadczenia objê³y nastêpuj¹ce czynnoœci:
· …………………………………………
· …………………………………………
· …………………………………………
· …………………………………………

Powy¿sze œwiadczenia zosta³y wykonane w wymiarze ………………

(Opinia na temat dzia³alnoœci Wolontariusza, umiejêtnoœci, którym siê wyka-
za³, jego zaanga¿owania itp.):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Zaœwiadczenie wydaje siê na ¿¹danie Wolontariusza.

Korzystaj¹cy
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MOTYWOWANIE
W NGOS
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Jeœli chcesz zbudowaæ statek, nie gromadŸ ludzi,
by zbierali drewno i rozdzielali obowi¹zki,

ale wzbudŸ w nich têsknotê za rozleg³ym i niekoñcz¹cym siê morzem.
Antoine de Saint-Exupéry

Jesteœ liderem organizacji pozarz¹dowej, wolontariuszem, nie ma w¹t-
pliwoœci – twoja motywacja do dzia³ania jest wysoka. Czy wiesz, kto
i czym ciê tak motywuje? Czy zastanawia³eœ siê, jakie motywatory na
ciebie najskuteczniej oddzia³uj¹? A czy sam stosujesz tê wiedzê w pracy
ze swoimi wolontariuszami?

Organizacje pozarz¹dowe maj¹ doœæ rozbudowany system motywacyj-
ny, – stopnie instruktorskie (np. m³odszy instruktor ¿eglarstwa, instruk-
tor ¿eglarstwa, instruktor wyk³adowca), które stawiaj¹ przed nami coraz
to trudniejsze wyzwania, albo coraz bardziej odpowiedzialne funkcje,
po które mo¿emy siêgaæ. W wielu organizacjach funkcjonuje system
odznaczeñ czy tytu³ów honorowych. Dlaczego wiêc, mimo tak rozbudo-
wanego wachlarza motywatorów, wielu naszych wolontariuszy nie zdo-
bywa kolejnego stopnia instruktorskiego, nie obejmuje wy¿szej funkcji,
nie podejmuje kolejnych zadañ albo wykonuje je odtwórczo i „po ³eb-
kach”, wielu te¿ odchodzi z organizacji? OdpowiedŸ jest prosta: nie s¹
odpowiednio zmotywowani.

Co to jest motywowanie

Motywowanie to „proces œwiadomego i celowego oddzia³ywania na
motywy postêpowania ludzi poprzez stwarzanie œrodków i mo¿liwoœci
realizacji ich systemów wartoœci i oczekiwañ dla osi¹gniêcia celu moty-
wuj¹cego” (A. Kozdrój, 1990).

Motywowanie mo¿e mieæ charakter materialny i niematerialny. Moty-
watory materialne to te zwi¹zane z pieniêdzmi. Choæ w dzia³alnoœci po-
zarz¹dowej taka forma motywacji jest raczej marginalna, i tu trzeba o niej
pamiêtaæ. Dla wielu osób motywuj¹cy jest darmowy (op³acony przez
organizacjê) kurs, dofinansowanie wyjazdu czy zakupu (np. nowego
munduru OSP) itd. Jednak przede wszystkim nale¿y korzystaæ z szero-



175ABC organizacji pozarz¹dowej

kiej puli motywatorów niematerialnych, jakie mamy do dyspozycji: wszel-
kie nagrody niefinansowe, pochwa³y, opinie (o ile s¹ pisane rzetelnie
i indywidualnie dostosowane do konkretnej osoby), wyró¿nienia, awan-
se, odznaczenia. Motywuj¹ce bêdzie równie¿ zwiêkszenie atrakcyjnoœci
zadania, stworzenie odpowiednich warunków do jego wykonania (do-
stêp do internetu, telefonu czy ksero w biurze organizacji), prawid³owy
podzia³ zadañ z ich dok³adnym opisem w porozumieniu wolontariac-
kim.

Motywacja mo¿e byæ wewnêtrzna (sam chcê, postanawiam sobie, „pró-
bujê siê” sam ze sob¹) lub zewnêtrzna (powinieneœ zrobiæ to, ponie-
wa¿…). Najczêœciej to w³aœnie wewnêtrzna motywacja, osobisty pêd do
bycia lepszym, do bycia mistrzem najbardziej nas motywuje. I prawi-
d³owo, to doskona³a sytuacja, kiedy nie trzeba nam przypominaæ, dla-
czego coœ robimy, kiedy sami najlepiej wiemy, dlaczego coœ jest dla nas
wa¿ne. W pracy z wolontariuszami warto jednak pamiêtaæ równie¿ o mo-
tywacji zewnêtrznej, nawet wtedy, gdy ktoœ wydaje siê nam mocno zmoty-
wowany wewnêtrznie.

Motywacja mo¿e mieæ podstawy pozytywne – chcê zostaæ prezesem klu-
bu, bo czujê, ze ju¿ do tego doros³em, organizujê akcjê, bo mam na ni¹
pomys³, albo negatywne – nadal pe³niê tê funkcjê, bo inaczej X by j¹
przej¹³, nadal pe³niê funkcjê, bo nie mam komu jej przekazaæ, poprowa-
dzê ten kurs, bo inaczej mi przepadn¹ uprawnienia…

W pracy z zespo³em nale¿y pamiêtaæ o tym, aby stosowaæ motywatory
zewnêtrzne, ale te¿ stwarzaæ jak najwiêcej sytuacji, aby wytworzy³a siê
lub umocni³a motywacja wewnêtrzna, aby wolontariusz poczu³, ¿e robi
coœ nie dlatego, bo ktoœ mu ka¿e, powinien, musi, ale ¿e chce. Na d³u¿sz¹
metê nic dobrego nie wyniknie z dzia³añ podjêtych ze z³ych, niepozy-
tywnych pobudek, wiêc lepiej ich nie stosowaæ.

Po co motywowaæ?

Najwa¿niejsz¹ funkcj¹ motywowania jest uruchamianie i organizowanie
ludzkiego zachowania skierowanego na osi¹gniêcie okreœlonego celu.
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Dziêki motywowaniu mo¿emy pobudziæ ludzi do:
· realizacji powierzonych zadañ na poziomie akceptowanym

przez organizacjê
· podejmowania trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych funk-

cji i zadañ
· dodatkowego wysi³ku, pozwalaj¹cego przekraczaæ za³o¿one

cele pod wzglêdem iloœci i jakoœci
· rozwoju osobowego i zawodowego.

W organizacjach pozarz¹dowych motywacjê stosujemy najczêœciej wte-
dy, gdy trzeba znaleŸæ kogoœ do podjêcia nowego zadania, „za³atania
dziury”, ratowania sytuacji. Jednak kiedy ju¿ ktoœ zosta³ przekonany do
objêcia nowej funkcji, podjêcia trudnego zadania, zapominamy, ¿e na-
dal nale¿y go dalej wspieraæ i motywowaæ do rozwoju, podnoszenia ja-
koœci itd.

Indywidualnie i skutecznie

Ca³a tajemnica skutecznego motywowania tkwi w indywidualnym po-
dejœciu. Ludzie s¹ ró¿ni i z ró¿nych powodów podejmuj¹ siê trudu, za-
dania, funkcji. Ktoœ kieruje siê g³ównie potrzeb¹ przynale¿noœci, wiêc
z ochot¹ podejmie siê nawet trudnego zadania, je¿eli bêdzie móg³ byæ
cz³onkiem waszej grupy czy cz³onkiem kadry dobrej szko³y ¿eglarskiej,
bêdzie móg³ nosiæ tê sam¹ odznakê, co wy, bêdzie jednym z was. Ale
je¿eli przy tym samym zadaniu nie zaproponujesz „wa¿nej funkcji” oso-
bie, która kieruje siê g³ównie potrzeb¹ w³adzy – nic ze wspó³pracy nie
wyjdzie. Jest wielu ludzi, dla których najwa¿niejsza jest funkcja (im wy-
¿sza, tym lepsza), w³adza z ni¹ zwi¹zana, wizytówki, tytu³y itd. To, czy
taka motywacja u wolontariusza nam siê w ogóle podoba, jest tematem
na odrêbny tekst, ale pamiêtaæ nale¿y, ¿e niektórych z nas w³aœnie takie
motywatory (daj¹ce w³adzê) najszybciej przekonaj¹ do nowego zada-
nia. Ktoœ inny potrzebuje osi¹gniêæ – nagród, pochwa³, awansów i zauwa-
¿alnych przez innych sukcesów, a inny najbardziej marzy o bezpieczeñstwie
– dogadanych szczegó³ach wspó³pracy, drobiazgowo omówionym za-
kresie obowi¹zków, sta³oœci i przewidywalnoœci w stosunku do swojej
osoby. Pamiêtaæ równie¿ trzeba, ¿e nawet ta sama osoba w ró¿nych sytu-
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acjach mo¿e potrzebowaæ ró¿nych motywatorów i to, co zadzia³a³o raz,
niekoniecznie bêdzie skuteczne nastêpnym razem. Kiedy chcemy kogoœ
zmotywowaæ, zastanówmy siê zatem, czego ta konkretna osoba teraz
potrzebuje najbardziej, czym siê kieruje w podejmowaniu decyzji, na co
po³o¿yæ nacisk podczas rozmowy. I oœmielê siê w tym miejscu nie zgo-
dziæ ze s³owami Antoine'a de Saint-Exupery'go – jednych zmotywuje
dok³adny schemat statku, innych têsknota za morzem, jeszcze innych
mo¿liwoœæ zostania na tym statku kapitanem…

Aby motywacja okaza³a siê skuteczna, nale¿y pamiêtaæ jeszcze o jed-
nym – o w³aœciwym poziomie motywowania. Motywacja zbyt s³aba nie
zadzia³a, ale równie¿ za mocna nie przyniesie dobrych wyników. Nad-
mierna motywacja zwiêksza napiêcie i wp³ywa przez to na obni¿enie
skutecznoœci dzia³ania. Najbardziej skuteczna pod wzglêdem osi¹ganych
wyników jest motywacja œrednia, która pokazuje nam korzyœci z podjê-
cia zadania, ale jednoczeœnie nie sprawia wra¿enia, ¿e œwiat siê zawali,
je¿eli go nie wykonamy (wiêcej informacji znajdziesz pod has³em: pra-
wo Bircha).

G³ówne zasady skutecznego motywowania

S¹ przygany, które chwal¹, i pochwa³y, które oczerniaj¹.
François de La Rochefoucauld

Druh Karol przez kilka lat prowadzi³ w hufcu harcerskim dzia³ania dla
dzieci niepe³nosprawnych. To by³a naprawdê dobra robota. Niestety, ze
wzglêdu na z³y stan zdrowia musia³ kilka lat temu zrezygnowaæ z dzia-
³alnoœci harcerskiej. By³a to dla niego wtedy bardzo trudna decyzja, bo
dzieci, z którymi pracowa³, by³y dla niego bardzo wa¿ne, a sukcesy, ja-
kie odnosi³, dodawa³y mu skrzyde³. Dziœ dowiedzia³ siê, ze komendant
hufca wyst¹pi³ dla niego i innych dru¿ynowych ze szczepu o Krzy¿ „Za
Zas³ugi dla ZHP”. Mi³o, ale osiem lat temu, kiedy ¿egna³ siê z dzia³al-
noœci¹ i naprawdê nale¿a³o mu siê uznanie za pracê, by³oby jeszcze
milej i sensowniej… Poza tym jego zas³ugi postawiono na równi z zas³u-
gami dru¿ynowego od dwóch lat prowadz¹cego dru¿ynê…
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Katarzyna jest ambitn¹ wolontariuszk¹. Prowadzi biuro organizacji,
redaguje gazetkê, kieruje dwoma projektami. Nie potrzebuje jakichœ
dodatkowych motywatorów, robi to, co lubi. Poœwiêca naszej organiza-
cji mnóstwo czasu. Ale nagle poczu³a, jakby ktoœ jej podci¹³ skrzyd³a,
kiedy w wykazie dzia³aczy przedstawionych do odznaczenia zobaczy³a
nazwiska osób, które organizacji w ci¹gu roku nie poœwiêci³y ani chwilki
poza obecnoœci¹ (jako goœæ) na spotkaniu wigilijnym i Walnym ZjeŸdzie…

Komodor klubu zaprosi³ Jagnê na rozmowê. Chcia³ jej zaproponowaæ
now¹ funkcjê – kierownika wyszkolenia ¿eglarskiego. Podczas rozmowy
podkreœli³ nie jeden raz, ¿e ceni to, co Jagna robi, jej kwalifikacje i umie-
jêtnoœci, jej dorobek i kreatywnoœæ. Jagnie te s³owa nie sprawi³y ¿adnej
radoœci, bo tak naprawdê komodor nigdy nie widzia³ jej w dzia³aniu, nie
zna³ jej kwalifikacji, nie wie, co tak naprawdê Jagna umie i potrafi…

Andrzej jest ambitny. Prowadzenie zajêæ dla chorych dzieci traktuje bar-
dzo powa¿nie, chcia³by to zadanie wykonywaæ jeszcze lepiej. Poprosi³
wiêc doœwiadczonego prze³o¿onego o wizytacjê i ocenê swoich zajêæ.
Bardzo rzetelnie przygotowa³ siê do zajêæ, ale zdawa³ sobie sprawê z kilku
s³abszych punktów – niestarannie przygotowane pomoce, zbyt czêste
zerkanie do notatek i trema, której nie umia³ zwalczyæ. Wiedzia³, ¿e nad
tym trzeba bêdzie nastêpnym razem bardziej popracowaæ. Jakie by³o
zdumienie Andrzeja, kiedy wizytuj¹cy wszystko oceni³ bardzo wysoko
i napisa³ doskona³¹ opiniê. Andrzej pomyœla³, ze w takim razie nie war-
to staraæ siê bardziej…

Szefowa ko³a ekologicznego bardzo dba o motywowanie i integrowanie
kadry. Ka¿dego roku pod koniec wakacji organizuje weekend dla wo-
lontariuszy, na który przyje¿d¿aj¹ ca³e rodziny z dzieæmi. Jest olimpiada
sportowa, festiwal piosenki i gra terenowa dla dzieciaków. M³odzi wo-
lontariusze woleliby pojechaæ na rajd w góry albo fajne warsztaty, ale
ten weekend wolontariusza od lat wygl¹da tak samo…

Jak widaæ w opisanych sytuacjach, maj¹cych czêsto miejsce w naszych
organizacjach, nawet prze³o¿ony, który pamiêta o tym, ¿e nale¿y i warto
motywowaæ, czêsto pope³nia b³êdy. Wtedy zastosowane narzêdzie mo-
tywacji jest nieskuteczne, a czasem wrêcz demotywuje!
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W teorii skutecznego motywowania opisuje siê kilka podstawowych za-
sad.

Zasada dostosowania bodŸców do potrzeb wolontariusza

Ka¿dy cz³owiek ma w³asne aspiracje, preferencje, potrzeby. Dlatego te¿
konieczne jest sta³e rozpoznawanie oczekiwañ podw³adnych i dostoso-
wywanie do nich odpowiednich narzêdzi motywacyjnych. Je¿eli pod-
czas rozmowy motywuj¹cej mamy zamiar kogoœ chwaliæ, przygotujmy
siê solidnie do tego spotkania. Zastanówmy siê, co naprawdê cenimy
w naszym wspó³pracowniku, unikajmy sloganów i ogólników. Mówmy
o konkretach. Je¿eli planujemy zorganizowaæ motywacyjny wyjazd, pa-
miêtajmy o tym, ¿e jednych ucieszy ekstremalny rajd czy szkolenie na
wysokim poziomie, innych mo¿liwoœæ zabrania rodziny i mo¿liwoœæ
odpoczynku. Nie stosujmy wiêc ci¹gle takiego samego narzêdzia. Je¿eli
jesteœmy szefami jakiegoœ zespo³u, kierownikami, warto zaprowadziæ
sobie notatnik, w którym ka¿dy podw³adny bêdzie mia³ swoj¹ kartkê. Na
niej mo¿na zapisaæ wszystko, co zauwa¿ysz, co ci siê spodoba lub nie.
£atwiej wtedy bêdzie przygotowaæ siê do oceny czy rozmowy. Pamiêtaj
o tym, ¿e prawdziwa ocena to taka, która poza podkreœleniem tego, co
dobre, ciekawe, zawiera równie¿ wskazówki co do tego, nad czym trze-
ba jeszcze popracowaæ. W³aœnie taka ocena, a nie pe³na pochwa³ laurka,
bêdzie motywuj¹ca.

Jasne okreœlenie zasad systemu motywacyjnego
i jego przestrzeganie

Ka¿dy powinien wiedzieæ, co musi zrobiæ, aby zyskaæ pochwa³ê prze³o-
¿onego, otrzymaæ wyró¿nienie lub awans. Kryteria oceny zadania, a co
za tym idzie, nagrody lub kary, pochwa³a lub krytyka, powinny byæ usta-
lone i powszechnie znane w organizacji. Aby nagroda (polar, odznaka
itd.) by³a motywuj¹ca, wolontariusz musi wiedzieæ, jak j¹ mo¿e zdobyæ,
co musi zrobiæ, czym siê wykazaæ, jaki ukoñczyæ kurs, ile lat dzia³aæ
w organizacji, do kiedy op³acaæ sk³adki, ile projektów zrealizowaæ. Rów-
nie¿ ewentualne kary nie powinny byæ zaskoczeniem. Tylko wtedy, gdy
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ich stosowanie jest usystematyzowane i konsekwentnie przestrzegane,
mog¹ mieæ dzia³anie motywuj¹ce.

Je¿eli siêgamy po narzêdzia motywacji, zastanówmy siê za ka¿dym ra-
zem, czy w odpowiednim momencie i za odpowiednio du¿e osi¹gniêcia
chcemy je przyznaæ. Czy to naprawdê jest wolontariusz, którego mo¿e-
my stawiaæ za wzór? Czy ten cz³owiek na pewno zrobi³ coœ wa¿nego dla
naszej organizacji, czy tylko otrzyma³ ju¿ wszystkie inne organizacyjne
wyró¿nienia i gad¿ety?

Zasada szybkoœci stosowania bodŸców

Na pochwa³ê czy nagrodê niby nigdy nie jest za póŸno. Zawsze ona cie-
szy i sprawia przyjemnoœæ. Jednak jej moc motywacyjna jest o wiele
silniejsza, kiedy od razu po dobrze przeprowadzonym zadaniu zostaje
ono ocenione i nagrodzone (s³owem, pochwa³¹, awansem, drobiazgiem).
Ka¿da pochwa³a, nagroda, premia itp. dzia³a tym skuteczniej, im krót-
szy jest odstêp czasu pomiêdzy nagradzanym dzia³aniem a otrzyman¹
nagrod¹. Ta sama zasada dotyczy zreszt¹ sankcji, które powinny nast¹-
piæ na tyle szybko, aby nie pozostawiæ ¿adnych w¹tpliwoœci co do zwi¹zku
miêdzy przewinieniem a kar¹.

Stosowanie odpowiedniej wielkoœci bodŸca

Druh Karol w przedstawionej wczeœniej historii otrzyma³ wa¿ne odzna-
czenie za kilkanaœcie lat ciê¿kiej pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi
i za pracê z kadr¹. To samo odznaczenie otrzyma³ bardzo dobry wpraw-
dzie dru¿ynowy, ale jedynie z dwuletnim sta¿em. Wyst¹pi³ tu zbyt du¿y
motywator za zbyt ma³e dzia³anie. Za du¿e osi¹gniêcia nale¿y stosowaæ
silne zachêty, za ma³e – s³abe. Du¿e przewinienia powinny poci¹gaæ za
sob¹ dotkliwe sankcje i odwrotnie.

Stosuj¹c niew³aœciwie system nagród, odznaczeñ, tytu³ów, wyró¿nieñ,
mo¿emy wprawdzie kogoœ zmotywowaæ (w tym przypadku m³odego in-
struktora), ale kogoœ innego (np. druha Karola) skutecznie zraziæ do tego
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narzêdzia motywacji i wzbudziæ poczucie niesprawiedliwej oceny swo-
jej lub czyjejœ pracy.

Trzeba pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e zbyt ma³a nagroda za du¿y czyn (np.
wydrukowany na zwyk³ej kartce list z podziêkowaniem za przygotowa-
nie i zrealizowanie du¿ego dwuletniego projektu) przyniesie wiêcej szko-
dy ni¿ po¿ytku. Ktoœ i tak nie pe³ni³ tej trudnej funkcji dla pochwa³, ale
pochwa³a przygotowana byle jak pokazuje, ¿e jednak wcale jego i jego
pracy zbytnio nie cenimy.

Konsekwencja w stosowaniu bodŸców

Stosowanie sytemu motywacyjnego mo¿e przynieœæ wiele korzyœci. Mo¿e
zdyscyplinowaæ, pobudziæ do podnoszenia poprzeczki, stawiania na ja-
koœæ dzia³añ. Jeœli jednak bêdziemy niekonsekwentni w przestrzeganiu
zasad tego systemu, nie bêdzie on spe³nia³ swojej roli i zamiast motywo-
waæ – bêdzie demotywowaæ.

Motywuj¹ce epitety

Cz³owiek czynu zawsze wygl¹da niestosownie miêdzy gadu³ami.
George Bernard Shaw

Dla wielu z nas bardzo skutecznym motywatorem mo¿e byæ dobre s³o-
wo, uznanie, szacunek. Zaspokojenie potrzeby uznania jest wa¿ne dla
ka¿dego. O ile dziecku wypada co chwila upominaæ siê o pochwa³ê i uzna-
nie swoich sukcesów, doros³y sam o wyró¿nienie raczej siê nie upomina.
Ale to nie znaczy, ¿e nie jest to dla niego wa¿ne! Jednym z najefektyw-
niejszych i najbardziej efektownych sposobów okazania uznania mo¿e
byæ przyznanie presti¿owego tytu³u lub wyró¿nienia. Przyznawane przez
organizacjê pozarz¹dow¹, w uroczystej oprawie, w towarzystwie rodzi-
ny mo¿e byæ bardzo du¿ym prze¿yciem, ale te¿ mobilizacj¹ do dalszej
aktywnoœci.
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Wiele ciekawych rozwi¹zañ w tym obszarze wypracowa³ Zwi¹zek Har-
cerstwa Polskiego – np. coroczny List Naczelnika ZHP dla wyró¿niaj¹-
cych siê dru¿ynowych, tytu³ Osobowoœci Roku w Chor¹gwi Gdañskiej,
system laurów dla najlepiej pracuj¹cych instruktorów w Hufcu Warsza-
wa-¯oliborz i inne. To œwietnie, ¿e harcerstwo szuka w³asnych sposo-
bów na nagrodzenie, wyró¿nienia swoich wolontariuszy!

Warto te¿ wspomnieæ o tytu³ach dostêpnych dla wszystkich dzia³aczy III
sektora. Tytu³ Wolontariusza Roku funkcjonuje w wielu regionach i mia-
stach Polski. Konkurs og³oszony jest, by dostrzec i nagrodziæ tych, któ-
rzy – czêsto niezauwa¿eni i niedoceniani – pracuj¹ jako wolontariusze
na rzecz innych. Na pewno wœród nas równie¿ jest ktoœ, kto zas³uguje na
taki tytu³, prawda?

Innym tytu³em, do którego mo¿na nominowaæ m³odych wolontariuszy
jest Samorz¹dowy Konkurs Nastolatków „8 Wspania³ych”. Jego celem
jest popularyzacja pozytywnych postaw, zachowañ i osi¹gniêæ m³odzie-
¿y, która przez ró¿ne rodzaje i formy dzia³añ wykaza³a aktywnoœæ wart¹
zaprezentowania i upowszechnienia. Organizatorzy konkursu szukaj¹
m³odych ludzi wra¿liwych na otaczaj¹cy œwiat, ludzi kochaj¹cy prawdê,
poszukuj¹cych piêkna, czyni¹cych dobro, przekraczaj¹cych bariery znie-
chêcenia, przeciêtnoœci i braku czasu. Ogólnopolsk¹ koordynacj¹ kon-
kursu zajê³a siê Fundacja „Œwiat na Tak” (www.swiatnatak.pl). Ta sama
fundacja og³osi³a równie¿ Spo³eczn¹ Kampaniê na Rzecz Dobra Wspól-
nego Ambasador Dobra. Celem kampanii jest poprawa relacji miêdzy-
ludzkich i humanizacja ¿ycia spo³ecznego. Ambasador Dobra to ktoœ,
kto podejmuje zadania wolontariackie na miarê swoich mo¿liwoœci oraz
zobowi¹zuje siê do œwiadomego przekazywania dobrych s³ów, gestów,
obyczajów i zasad. Stara siê wnosiæ dobro w otaczaj¹cy œwiat i pomaga
potrzebuj¹cym.

Dzieci dzia³aj¹ce w organizacji pozarz¹dowej lub korzystaj¹ce z oferty
programowej takiej organizacji mog¹ uhonorowaæ ulubionego wycho-
wawcê Orderem Uœmiechu! Orderem Uœmiechu nagradzani s¹ ludzie
doroœli, wyró¿niaj¹cy siê dzia³alnoœci¹ s³u¿¹c¹ wychowaniu dzieci, oka-
zywaniem im przyjaŸni i niesieniem pomocy (www.orderusmiechu.pl).
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Zdecydowanie zachêcam do refleksji nad tym, czy nasze uznanie wobec
wspó³pracowników okazujemy doœæ czêsto, w ró¿norodnej formie, czy
dbamy o to, aby ca³y œwiat dowiedzia³ siê o tym, jak fajni ludzie dzia³aj¹
w naszej organizacji.

Motywowanie przez powierzanie
funkcji i zadañ

Skoro ktoœ proponuje mi now¹ funkcjê, nowe zadanie, to oznacza, ¿e
mnie doceni³, dostrzeg³ we mnie jakieœ konkretne predyspozycje i zdol-
noœci. Ju¿ samo to, ¿e uwa¿a siê mnie za odpowiedni¹ osobê do kiero-
wania zespo³em, projektem, biurem organizacji jest mi³e i najczêœciej
daje satysfakcjê.

Ca³y proces odbywa siê zazwyczaj wed³ug jednego z dwóch schema-
tów:

Albo tak:
1. analiza zadañ stoj¹cych przed zespo³em,
2. skupienie siê na zadaniach, za które jeszcze nikt nie odpowia-

da,
3. znalezienie osoby odpowiedniej do podjêcia nowej funkcji,

nowego zadania,
4. rozmowa z kandydatem, podczas której podkreœlamy jego pre-

dyspozycje do podjêcia siê nowego zadania, okreœlenie jego
zakresu, terminów,

5. oczekiwanie na decyzjê kandydata, czy podejmie siê zadania,
6. w przypadku pozytywnej odpowiedzi – szczegó³owe opisanie

funkcji, podpisanie umowy wolontariackiej,

albo tak:
1. okresowa ocena pracy danego wspó³pracownika, na któr¹ sk³a-

da siê miêdzy innymi ocena prze³o¿onego i samoocena,
2. rozmowa podw³adnego z prze³o¿onym na temat wyci¹gniê-

tych wniosków – czy pe³niona dotychczas funkcja nadal go
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motywuje do dzia³ania, co jeszcze chce w ramach tej funkcji
osi¹gn¹æ, czego siê nauczyæ, co chcia³by robiæ za piêæ lat, ja-
kie zadania, funkcje, szkolenia mog³yby go przygotowaæ do
tej wymarzonej funkcji,

3. w efekcie tej rozmowy zaproponowanie wspó³pracownikowi
nowego zadania, nowej funkcji, która bêdzie go rozwijaæ i da
mu satysfakcjê,

4. oczekiwanie na decyzjê kandydata, czy podejmie siê zadania,
5. w przypadku pozytywnej odpowiedzi – szczegó³owe opisanie

funkcji, podpisanie umowy wolontariackiej, kontraktu.

Ju¿ bez g³êbszego zastanowienia widaæ, ¿e drugi schemat skuteczniej
pozwala zwiêkszyæ motywacjê wolontariusza, bo ca³y proces jest sku-
piony nie na zadaniach do wykonania, ale na osobie, jej potrzebach,
planach, predyspozycjach. I tak w³aœnie powinna wygl¹daæ polityka ka-
drowa – wspólne, œwiadome i celowe planowanie „œcie¿ki kariery” po-
przez wyznaczanie kolejnych zadañ (funkcji), którego celem jest
osi¹gniêcie osobistych celów, spe³nienie w³asnych ambicji, podwy¿sze-
nie kwalifikacji, nabycie nowego doœwiadczenia, a tak¿e spe³nienie ocze-
kiwañ organizacji.

Niestety, zdecydowanie czêœciej w naszych organizacjach szukamy lu-
dzi do zadañ, nie zadañ do ludzi. W takiej sytuacji czynnik motywuj¹cy
wynikaj¹cy z powierzenia nowego zadania nie jest ju¿ tak oczywisty
i pewny. Czasem taki proces mo¿e byæ wrêcz demotywuj¹cy!

Trzeba uwa¿aæ, aby nasza propozycja, przedstawiana podw³adnemu,
wygl¹da³a jak wyzwanie, potrzebne dzia³anie, docenienie, a nie szuka-
nie koz³a ofiarnego do podjêcia siê niechcianego przez innych zadania.
W rozmowie nale¿y mocno podkreœlaæ nie tylko to, dlaczego akurat ten
wolontariusz jest najw³aœciwsz¹ osob¹, jakie jego predyspozycje pozwa-
laj¹ nam tak s¹dziæ, ale tak¿e – co mu da podjêcie siê nowego zadania,
jakie nowe umiejêtnoœci czy wiedzê przyniesie, co jesteœmy w stanie
zagwarantowaæ. Dobry szef porz¹dnie przygotuje siê do takiej rozmo-
wy, przemyœli kolejnoœæ i treœæ swojej wypowiedzi i nigdy nie zacznie
od takich s³ów: Marek, dzwoniê do Ciebie, bo mam problem z projek-
tem, nikt tego nie chce wzi¹æ, proponowa³em ju¿ trzem osobom…
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Bagatelizowanie szczegó³ów

Czêsto problem polega na tym, ¿e my sami nie widzimy nic wielkiego
w zadaniu, funkcji, któr¹ chcemy komuœ powierzyæ. Ju¿ tak wiele prze¿y-
liœmy, ¿e zapominamy o tym, jak wielkim wyzwaniem mo¿e byæ dla kogoœ
poprowadzenie trasy na rajdzie albo objêcie funkcji podczas jakiejœ akcji.
I czasem to my sami demotywujemy ju¿ na starcie, nie dbaj¹c o szczegó³y.
Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e ró¿nimy siê od siebie – dla jednego liczy siê
mo¿liwoœæ wykazania siê, dla kogoœ innego tytu³. Nie pomijaj jakiegoœ
szczegó³u tylko dlatego, ¿e dla ciebie samego jest on nieistotny!

Odpowiedni poziom zmotywowania i trudnoœci zadania

Prawo Bircha mówi o tym, jaki poziom motywacji zadania jest najbar-
dziej odpowiedni. Przypomnijmy sobie – motywacja zbyt s³aba nie za-
dzia³a, ale równie¿ zbyt silna nie przyniesie dobrych rezultatów.
Jednoczeœnie trzeba braæ pod uwagê poziom trudnoœci zadania, jakie
chcemy postawiæ przed wspó³pracownikiem. Inne zadanie powinniœmy
zaproponowaæ ambitnemu wolontariuszowi, którego dopinguje wyczyn,
inne zmêczonej funkcj¹ kobiecie, inne osobie, która wraca do dzia³ania
po d³u¿szej przerwie, inne komuœ, kto jest mocno obci¹¿ony obowi¹z-
kami rodzinnymi lub karier¹ zawodow¹. Pamiêtaj, ¿e nowe zadanie czy
funkcja ma dodaæ skrzyde³, a nie przygnieœæ swoim ciê¿arem ju¿ i tak
obci¹¿onego prac¹ cz³owieka!

* * *

ÆWICZENIE
Jesteœ szefem organizacji, jakiegoœ zespo³u. SprawdŸ, jak¹ politykê ka-
drow¹ prowadzisz, komu jakie inspiruj¹ce zadanie powinieneœ lub móg³-
byœ dziœ powierzyæ? Czy zastanawia³eœ siê kiedyœ, co mog³oby zwiêkszyæ
motywacjê poszczególnych cz³onków twojego zespo³u?

Wypisz imiona swoich najbli¿szych 5 wspó³pracowników i odpowiedz
na pytania:
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Motywacja cz³onków mojego zespo³u

Czy obecnie pe³ni jak¹œ
funkcjê w twoim zespole?
Jest odpowiedzialny za ja-
kieœ zadanie?

Czy uwa¿asz, ¿e nadal go
to zadanie, ta funkcja mo-
tywuje?

Na jakie twoje wsparcie
mo¿e liczyæ przy realizacji
zadania/funkcji?

Kiedy ostatnio wspólnie
oceniliœcie wykonywanie
zadania/ funkcji?

Czy wiesz, jak¹ funkcjê,
jakie zadanie chcia³by wy-
konywaæ? Czy kiedyœ o
tym rozmawialiœcie?

Czy planujesz w najbli¿-
szym czasie powierzyæ
mu now¹ funkcjê? Nowe
zadanie? Jakie?

Zapisz w skrócie, jak uar-
gumentujesz swoj¹ pro-
pozycjê, na co po³o¿ysz
nacisk.

Jakie wsparcie na nowej
funkcji mu zapewnisz?
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Czy odpowiedŸ na któreœ z pytañ by³a problemem? Mo¿e jakaœ konkret-
na dziedzina, np. systematyczne ocenianie, a mo¿e konkretna osoba?
Dlaczego? Czy o czymœ pomyœla³eœ po raz pierwszy? Dlaczego dopiero
teraz? Czy dla którejœ osoby masz zdecydowanie wiêcej propozycji,
pomys³ów, uwagi ni¿ dla pozosta³ych? Czy tak powinno byæ?

Przyjació³ te¿ warto zmotywowaæ

O wiele ³atwiej i przyjemniej jest pracowaæ z kimœ,
kogo siê zna, do kogo ma siê zaufanie,

pomóc komuœ, kogo siê lubi.
Poszerzajmy wiêc kr¹g ludzi zaprzyjaŸnionych

– i nam, i im bêdzie ³atwiej ¿yæ...
hm. Stefan Mirowski

Trzeba pamiêtaæ, aby wyraziæ swoje uznanie i wdziêcznoœæ nie tylko
tym, bez których dzia³anie organizacji by³oby niemo¿liwe, czyli wspó³-
pracownikom, ale równie¿ tym, bez których dzia³anie by³oby zdecydo-
wanie trudniejsze – naszym sojusznikom. To rodzice naszych dzieci,
przychylny dziennikarz, hojny sponsor, uœmiechniêta i wyrozumia³a pani
urzêdniczka, lobbuj¹cy w naszych sprawach dzia³acz samorz¹dowy,
wa¿ny urzêdnik stwarzaj¹ nam warunki do tego, abyœmy mogli dzia³aæ,
tworzyæ atrakcyjny program, mieæ komfort pracy. Nie bez znaczenia jest
równie¿ fakt, ¿e uznanie, dobre s³owo ze strony takich przyjació³ mo¿e
byæ dla nas bardzo motywuj¹ce do dalszych dzia³añ.

Warto pielêgnowaæ kontakty z sojusznikami. Najprostszym motywato-
rem w pracy z nimi jest s³owo „dziêkujê”. Niby oczywiste, a jednak nie
zawsze stosowane wystarczaj¹co czêsto. Generalnie raczej nie zapomi-
namy podziêkowaæ przy okazji wielkich œwi¹t i jubileuszy. To doskona-
³e okazje do wrêczenia dyplomów, statuetek tym, którzy nam pomagaj¹
najbardziej. Ale przecie¿ mo¿na równie¿ tak bez okazji zajrzeæ do so-
jusznika i powiedzieæ, ¿e dziêki niemu mo¿emy dzia³aæ w lepszych wa-
runkach, ¿e doceniamy to. A to – przyznajmy szczerze – ju¿ nieczêsto
robimy.



188 ABC organizacji pozarz¹dowej

O tym warto pamiêtaæ

Wysy³aj¹c kartki œwi¹teczne
· Okres œwi¹teczny to z jednej strony bardzo dobry czas na kon-

takt z naszymi sojusznikami, z drugiej jednak strony w tym
czasie „wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia”. Nasze, je¿eli nie bêd¹
oryginalne, zgin¹ w t³umie innych.

· Pamiêtajmy o indywidualnoœci przy sk³adaniu ¿yczeñ. Je¿eli
ktoœ naprawdê jest dla nas wa¿ny i chcemy mu to okazaæ, za-
dbajmy nie tylko o formê ¿yczeñ, ale równie¿ o ich niepo-
spolit¹ treœæ, któr¹ mo¿emy udowodniæ, ¿e znamy naszego
sojusznika, wiemy, za co jesteœmy mu wdziêczni, za co go ce-
nimy.

Opracowuj¹c dyplomy, podziêkowania
· Co robi doros³a osoba z tekturow¹ laurk¹ lub dyplomem? Rzad-

ko kiedy wiesza j¹ na œcianie czy nawet chowa wœród pami¹-
tek. Je¿eli podziêkowanie w formie pisemnej ma mieæ jakieœ
znaczenie, koniecznie trzeba zadbaæ o jego formê, estetykê
i przewidzieæ jego dalsze losy. Sponsorowi, w³aœcicielowi fir-
my czy sklepu dobrze wrêczyæ podziêkowanie w takiej for-
mie, aby mo¿na je by³o powiesiæ na widocznym miejscu
w sklepie, firmie. Dobrze siê sprawdza podziêkowanie w an-
tyramie, ale te¿ naklejka na witrynê sklepow¹ typu „Ten sklep
pomaga naszej organizacji”. Mo¿e warto zainwestowaæ rów-
nie¿ w og³oszenie prasowe?

· Rodzicom naszych wolontariuszy mo¿emy podziêkowaæ na-
wet ustnie, za to starannie wymieniaj¹c, za co jesteœmy wdziêcz-
ni i jak bardzo liczymy na dalsze wsparcie. Na czeœæ rodziców
mo¿na wymyœliæ weso³e okrzyki, piosenki, odznaczyæ ich na-
wet papierowym medalem – tu nie jest najwa¿niejsza trwa³oœæ
gad¿etu, tylko mi³a atmosfera i autentyczna wdziêcznoœæ.

Organizuj¹c spotkania z sojusznikami
· Przede wszystkim trzeba zadbaæ o to, aby termin, godzina, miej-

sce spotkania by³y dogodne dla naszych goœci. Równie¿ wa-
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runki, w jakich odbywa siê uroczystoœæ, musz¹ byæ komforto-
we dla osób doros³ych, niekoniecznie przywyk³ych do np. sie-
dzenia na pod³odze, stania godzinê na apelu.

· Zaproszeni goœcie powinni znaæ program i cel spotkania; je¿e-
li przewidujemy mo¿liwoœæ zabrania przez nich g³osu, rów-
nie¿ o tym powinni byæ uprzedzeni – nie ka¿dy chce i potrafi
przemawiaæ bez przygotowania.

· Warto wykorzystaæ spotkanie do zaprezentowania najwiêk-
szych osi¹gniêæ swojej organizacji, planów na przysz³oœæ ale
równie¿ problemów, z jakimi siê borykacie, pomocy, jakiej
oczekujecie.

· Organizuj¹c spotkanie z wieloma ró¿nymi sojusznikami – w³a-
dzami miasta, rodzicami, sponsorami, dyrektorami szkó³ itd.
nale¿y bardzo dobrze przemyœleæ kolejnoœæ powitañ, podziê-
kowañ, wyst¹pieñ oraz zadbaæ o to, aby najwa¿niejsi goœcie
nie byli traktowani jako jedyni, którym nale¿y siê splendor
i wdziêcznoœæ.

Ubiegaj¹c siê o przyznanie odznaki lub tytu³u
· Trzeba byæ samemu przekonanym, ¿e ta konkretna osoba za-

s³uguje na specjalne uznanie. Odznaczenia i tytu³y s¹ po to,
aby z nich korzystaæ, pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e tytu³y rozda-
wane „lekk¹ rêk¹” za chwilê zupe³nie siê zdewaluuj¹ i nikogo
ju¿ nie bêd¹ cieszyæ.

· Paradoksalnie – nale¿y równie¿ czuwaæ i nie przegapiæ naj-
lepszego momentu na odznaczenie naszego sojusznika. Cza-
sem zbyt d³ugo zwlekamy i tytu³ czy odznaczenie trafia nie
w porê. Wcale nie wtedy, kiedy ktoœ by³ najbardziej zaanga-
¿owany, albo nie wtedy, gdy nasze uznanie by³oby dla niego
naprawdê wa¿ne.

· Trzeba dobrze i bardzo konkretnie uzasadniæ swój wniosek
o odznaczenie. Czasem to trudne, gdy trzeba opisaæ wielolet-
nie zas³ugi cz³owieka, którego w waszym œrodowisku ka¿dy
zna, ka¿dy wie, jak bardzo wam pomaga i ¿e zawsze mo¿na na
niego liczyæ. Je¿eli wniosek o uhonorowanie kogoœ zosta³ do-
brze napisany i w zwi¹zku z tym pozytywnie rozpatrzony –
nale¿y zadbaæ o otoczkê medialn¹ planowanej uroczystoœci.
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Mówi¹c „dziêkujê”
· Mówmy je czêsto.
· Mówmy je szczerze.
· Mówmy konkretnie, za co i komu jesteœmy wdziêczni.
· Uœmiechnijmy siê przy tym :)

* * *
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CO TO JEST
EKONOMIA

SPO£ECZNA
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Podczas szkoleñ prowadzonych dla organizacji pozarz¹dowych doœæ
czêsto padaj¹ pytania o ekonomiê spo³eczn¹ – co to jest, co to s¹ pod-
mioty ekonomii spo³ecznej? Dlatego zamieszczamy poni¿ej opis naj-
wa¿niejszych pojêæ zwi¹zanych w³aœnie z ekonomi¹ spo³eczn¹.

Definicja ekonomii spo³ecznej

Istnieje bardzo wiele definicji czy raczej prób zdefiniowania pojêcia
ekonomii spo³ecznej, na przyk³ad:

· Ekonomia spo³eczna to tylko jeden ze sposobów okreœlenia
dzia³alnoœci gospodarczej, która ³¹czy w sobie cele spo³eczne
i ekonomiczne.

· Za ekonomiê spo³eczn¹ uznaje siê dzia³alnoœæ o celach przede
wszystkim spo³ecznych, której zyski (zwy¿ki) w za³o¿eniu s¹
reinwestowane w te cele, lub we wspólnotê. Takie cele, jak
maksymalizacja zysku, zwiêkszanie dochodu udzia³owców czy
w³aœcicieli, s¹ nieistotne. W centrum dzia³añ stawiane s¹ u¿y-
tecznoœæ spo³eczna i jej dobro.

· Sektor gospodarki, w którym nastawiona na zysk dzia³alnoœæ
ekonomiczna ³¹czy siê z celami spo³ecznymi.

Przedsiêbiorstwo spo³eczne

Przedsiêbiorstwo spo³eczne, zwane te¿ podmiotem ekonomii spo³ecz-
nej, jest to forma aktywnoœci spo³eczno-gospodarczej. Mo¿e nim byæ
organizacja pozarz¹dowa, spó³dzielnia socjalna lub spó³ka handlowa,
która nie jest nastawiona na zysk.

Czêsto stosowana jest definicja europejskiej sieci badawczej EMES (Eu-
ropean Research Network). Wed³ug niej za przedsiêbiorstwo spo³eczne
uznaje siê dzia³alnoœæ o g³ównie spo³ecznych celach, której zyski w za-
³o¿eniu s¹ reinwestowane w jej cele lub we wspólnotê, a nie w celu mak-
symalizacji zysku lub zwiêkszenia dochodu udzia³owców czy te¿
w³aœcicieli.
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EMES okreœla kryteria spo³eczne i kryteria ekonomiczne, którymi po-
winny charakteryzowaæ siê podmioty zaliczane do ekonomii spo³ecznej:

Kryteria ekonomiczne:
· prowadzenie dzia³alnoœci w sposób wzglêdnie ci¹g³y, regular-

ny, w oparciu o instrumenty ekonomiczne
· niezale¿noœæ, suwerennoœæ instytucji w stosunku do instytucji

publicznych
· ponoszenie ryzyka ekonomicznego
· istnienie (choæby nielicznego) p³atnego personelu.

Kryteria spo³eczne:
· wyraŸna orientacja na spo³ecznie u¿yteczny cel przedsiêwziê-

cia
· oddolny, obywatelski charakter inicjatywy
· specyficzny, mo¿liwie demokratyczny system zarz¹dzania
· mo¿liwie wspólnotowy charakter dzia³ania
· ograniczona dystrybucja zysków.

Do podmiotów ekonomii spo³ecznej nale¿¹:

Centrum Integracji Spo³ecznej

Jest to wyodrêbniona organizacyjnie i finansowo jednostka samorz¹du
gminnego lub organizacji pozarz¹dowej, której statutowym zadaniem
jest reintegracja zawodowa i spo³eczna osób spo³ecznie wykluczonych.
To zadanie CIS realizuje przez:

· kszta³cenie umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na pe³nienie ról spo-
³ecznych i osi¹ganie pozycji spo³ecznych dostêpnych osobom
niepodlegaj¹cym wykluczeniu spo³ecznemu

· nabywanie umiejêtnoœci zawodowych oraz przyuczenie do za-
wodu, przekwalifikowanie lub podwy¿szanie kwalifikacji za-
wodowych

· naukê planowania ¿ycia i zaspokajania potrzeb w³asnym sta-
raniem, zw³aszcza przez mo¿liwoœæ osi¹gniêcia w³asnych do-
chodów przez zatrudnienie lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹
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· uczenie umiejêtnoœci racjonalnego gospodarowania posiada-
nymi œrodkami pieniê¿nymi.

Klub integracji spo³ecznej

Jest to jednostka prowadzona przez gminê lub organizacjê pozarz¹dow¹,
której celem jest udzielanie pomocy osobom indywidualnym oraz ich
rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejêtnoœci uczestnic-
twa w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej w powrocie do pe³nienia ról spo³ecz-
nych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

W klubach integracji spo³ecznej mo¿na organizowaæ w szczególnoœci:
· dzia³ania maj¹ce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas

okreœlony lub na czas wykonania okreœlonej pracy, w pe³nym
lub niepe³nym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wyko-
nywania us³ug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przy-
gotowanie do podjêcia zatrudnienia

· prace spo³ecznie u¿yteczne
· roboty publiczne
· poradnictwo prawne
· dzia³alnoœæ samopomocow¹ w zakresie zatrudnienia, spraw

mieszkaniowych i socjalnych.

Organizacja pozarz¹dowa

Jest to organizacja za³o¿ona przez obywateli lub ich organizacje, dzia³a-
j¹ca z w³asnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i nie-
dzia³aj¹ca dla osi¹gniêcia zysku. Najpowszechniejszymi formami
prawnymi organizacji pozarz¹dowej s¹ stowarzyszenia i fundacje.

Fundacja

Jest to organizacja ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowy-
mi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów spo³ecznie lub gospo-
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darczo u¿ytecznych, w szczególnoœci takich, jak: ochrona zdrowia, roz-
wój gospodarki i nauki, oœwiata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka
i pomoc spo³eczna, ochrona œrodowiska oraz opieka nad zabytkami. Fun-
dacje mog¹ ustanawiaæ osoby fizyczne niezale¿nie od ich obywatelstwa
i miejsca zamieszkania b¹dŸ osoby prawne maj¹ce siedziby w Polsce
lub za granic¹. Fundacja mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w roz-
miarach s³u¿¹cych realizacji jej celów. Je¿eli fundacja ma prowadziæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wartoœæ œrodków maj¹tkowych fundacji prze-
znaczonych na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000
z³otych. Fundacja dzia³a na podstawie ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fun-
dacjach

Stowarzyszenie

Jest to dobrowolne, samorz¹dne i trwa³e zrzeszenie w celach niezarobko-
wych, opieraj¹ce swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej cz³onków. Stowa-
rzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wed³ug ogólnych zasad
okreœlonych w odrêbnych przepisach. Dochód z dzia³alnoœci gospodar-
czej stowarzyszenia s³u¿y realizacji celów statutowych i nie mo¿e byæ prze-
znaczony do podzia³u miêdzy jego cz³onków. Stowarzyszenie dzia³a na
podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Spó³dzielnia socjalna

Dzia³a na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spó³dziel-
niach socjalnych.

Przedmiotem dzia³alnoœci spó³dzielni socjalnej jest prowadzenie wspól-
nego przedsiêbiorstwa w oparciu o osobist¹ pracê cz³onków. Spó³dziel-
nia socjalna dzia³a na rzecz :

· spo³ecznej reintegracji jej cz³onków, przez co nale¿y rozumieæ
dzia³ania maj¹ce na celu odbudowanie i podtrzymanie umie-
jêtnoœci uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej i pe³-
nienia ról spo³ecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub
pobytu
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· zawodowej reintegracji jej cz³onków przez co nale¿y rozu-
mieæ dzia³ania maj¹ce na celu odbudowanie i podtrzymanie
zdolnoœci do samodzielnego œwiadczenia pracy na rynku pra-
cy

Dzia³ania te nie s¹ wykonywane w ramach prowadzonej przez spó³dziel-
niê socjaln¹ dzia³alnoœci gospodarczej.

Spó³dzielnia socjalna mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i oœwiato-
wo-kulturaln¹ na rzecz swoich cz³onków oraz ich œrodowiska lokalnego,
a tak¿e dzia³alnoœæ spo³ecznie u¿yteczn¹ w sferze zadañ publicznych
okreœlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie.

Warsztat terapii zajêciowej

Jest to wyodrêbniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzaj¹ca
osobom niepe³nosprawnym, niezdolnym do podjêcia pracy mo¿liwoœæ
rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przy-
wracania umiejêtnoœci niezbêdnych do podjêcia zatrudnienia.

* * *

Zainteresowanych tematem ekonomii spo³ecznej zachêcamy do odwie-
dzenia bardzo dobrej strony: www.ekonomiaspoleczna.pl.
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ROZWÓJ
ORGANIZACJI
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Dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowej, szczególnie ma³ej, to w praktyce
najczêœciej zbiór dzia³añ:

· jednorazowych, które zwykle wystêpuj¹ na etapie pocz¹tko-
wym, kiedy za³atwiamy podstawowe sprawy zwi¹zane z funk-
cjonowaniem organizacji, ale te¿ potem, kiedy praca odbywa
siê „zrywami”

· w miarê systematycznych, jak np. realizowanie projektów,
utrzymywanie strony internetowej

· bie¿¹cych, doraŸnych, najczêœciej w odpowiedzi na zaistnia³e
wydarzenia, wed³ug pojawiaj¹cych siê potrzeb.

Z regu³y prowadzone dzia³ania maj¹ ze sob¹ doœæ luŸny zwi¹zek. Takie
funkcjonowanie jest mo¿e dobre, ale tylko na krótk¹ metê, w pocz¹tku-
j¹cym stowarzyszeniu, raczkuj¹cej fundacji. Jeœli jednak organizacja
zamierza siê dobrze, harmonijnie rozwijaæ, to konieczne jest, aby za-
cz¹æ myœleæ o planowym rozwoju organizacji. Mówi¹c inaczej: do trzech
wymienionych wy¿ej rodzajów zadañ nale¿y do³¹czyæ dzia³ania œwia-
domie inicjowane przez organizacjê, wybiegaj¹ce do przodu, dzia³ania
nowe, bêd¹ce dla niej wyzwaniem, szans¹ na rozwój.

Docelowym rozwi¹zaniem dla ka¿dej organizacji jest oczywiœcie two-
rzenie wieloletnich strategii rozwoju. Wiem jednak z praktyki, ¿e to trud-
ne, zw³aszcza dla ma³ych organizacji, które licz¹ niewiele osób i z trudem
mog¹ skoncentrowaæ siê na realizacji swojej misji.

Aby pomóc takim organizacjom, proponujê proste narzêdzie, które po-
mo¿e planowo myœleæ o rozwoju organizacji.  Zosta³y w nim okreœlone:

Sfery rozwoju

Najwa¿niejsze sfery rozwoju organizacji pozarz¹dowej to:
· realizacja misji organizacji
· praca z kadr¹
· promocja
· zarz¹dzanie
· finanse.
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Szczegó³owe aspekty

W ka¿dej ze sfer rozwoju zosta³y wyznaczone bardziej szczegó³owe
aspekty rozwoju. Np. w sferze promocji s¹ to:

· system identyfikacji wizualnej
· strona internetowa
· adres e-mail
· siedziba
· kierowanie sfer¹ promocji
· planowanie dzia³añ
· relacje zewnêtrzne
· budowanie marki.

Poziomy rozwoju organizacji

Dla ka¿dego aspektu (ka¿dej ze sfer rozwoju) zosta³y wyznaczone po-
ziomy rozwoju organizacji. Na nasze potrzeby proponujê wyró¿niæ piêæ
nastêpuj¹cych poziomów:

· Poziom zerowy – a wiêc ten, który charakteryzuje organizacjê
na etapie tworzenia, rejestracji.

· Poziom pocz¹tkuj¹cy – charakteryzuje organizacje nowo po-
wsta³e, ju¿ zarejestrowane, które zaczynaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ
i powinny pomyœleæ o pewnych zadaniach – typowych na eta-
pie pocz¹tkowym (czêsto bowiem jest tak, ¿e jak na pocz¹tku
czegoœ siê nie zrobi, to potem nie bêdzie ju¿ czasu, motywa-
cji, chêci itd.).

· Poziom dobry – czyli taki, który mo¿na uznaæ w zasadzie za
przyzwoite, dobre minimum dla ka¿dego, nawet ma³ego sto-
warzyszenia, dla ka¿dej fundacji.

· Poziom zaawansowany – opisuj¹cy te organizacje, które ju¿
œwiadomie siê rozwijaj¹, s¹ dynamiczne, wyrastaj¹ ponad prze-
ciêtnoœæ.

· Poziom mistrzowski – jak sama nazwa wskazuje, dostêpny dla
najlepszych podmiotów trzeciego sektora, wzór, do którego
nale¿y d¹¿yæ. Uwaga: w niektórych aspektach osi¹gniêcie tego
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poziomu wcale nie jest konieczne, jeœli nie wynika to ze spe-
cyfiki dzia³ania organizacji, np. nie ka¿da organizacja musi
mieæ sieæ lokali rozsianych po ca³ej Polsce.

Wskazówki do diagnozy i rozwoju

Mamy wiêc wyznaczone sfery rozwoju organizacji, w ka¿dej z nich szcze-
gó³owe aspekty rozwoju i mamy te¿ piêæ zdefiniowanych poziomów roz-
woju. Jak to wykorzystaæ? Na trzy ró¿ne sposoby:

· Mo¿e to byæ pomocne w diagnozie stowarzyszenia lub funda-
cji – przez okreœlenie, na jakim poziomie jest organizacja
w ka¿dym z oœmiu aspektów.

· Dokonanie diagnozy teraz, a potem za rok, dwa czy nawet za
piêæ lat daje organizacji mo¿liwoœæ porównania wyników
i sprawdzenia w ten sposób postêpów dokonanych przez ni¹
w tym okresie.

· Chyba najwa¿niejsze: opis kolejnych poziomów jest dla orga-
nizacji wskazówk¹, jaka mo¿e byæ droga jej rozwoju w ka¿-
dym z aspektów.

* * *

Na nastêpnych stronach znajduj¹ siê zestawienia w tabelach wszystkich
aspektów rozwoju organizacji (w rozbiciu na piêæ poziomów) w piêciu
sferach jej rozwoju.

Taki uk³ad graficzny z pewnoœci¹ u³atwi dokonanie analizy i diagnozy.
A na kolejnych stronach przedstawiam bardziej rozbudowany opis hase³
znajduj¹cych siê w tabelach.

Uwaga: w przypadku sfer realizacji misji oraz pracy z kadr¹ organizacji
zosta³y zostawione puste miejsca w tabelach – to miejsce do wpisania
dodatkowych aspektów, specyficznych dla danej organizacji.
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kierowanie sfer¹ programu

planowoœæ dzia³añ

charakter dzia³añ

partnerzy

dorobek organizacji

Aspekty i poziomy rozwoju organizacji w sferze realizacji misji

dzia³alnoœæ
programowa
organizacji

jest prowadzona
przez liderów organizacji

organizacja ma osobê
odpowiedzialn¹

za program organizacji

organizacja ma zespó³
odpowiedzialny

za program organizacji

organizacja
ma liczne zespo³y
odpowiedzialne

za ró¿ne projekty
organizacji

zarz¹d
ma pomys³
na pierwsze

dzia³ania programowe
organizacji

dzia³ania programowe
organizacji maj¹

charakter doraŸny

organizacja
ma stale rozwijany

program

organizacja
ma strategiê
w zakresie

realizacji i rozwoju
swojego programu

organizacja
prowadzi pojedyncze

akcje

organizacja
realizuje

pojedyncze projekty

organizacja
realizuje

liczne projekty

organizacja prowadzi
sta³e programy

oraz liczne projekty

organizacja prowadzi
dzia³ania programowe

sama

organizacja
ma partnerów

do realizacji projektów

organizacja
ma sta³ych partnerów
w realizacji projektów,

pozyskuje
patronaty honorowe

organizacja ma sta³ych
partnerów, inne podmio-
ty zabiegaj¹ o bycie jej

partneremi, nie ma pro-
blemów z pozyskaniem
patronatów honorowych

organizacja
ma w³asne

materia³y programowe

organizacja
stale wydaje

swój dorobek

organizacja
ma swój dorobek

(ksi¹¿ki, broszury, ga-
zetê) i system

jego gromadzenia

poziom
zerowy

poziom
poczt¹tkuj¹cy

poziom
dobry

poziom
zaawansowany

poziom
mistrzowski

istnieje pomys³
na program
organizacji
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liczebnoœæ kadry

doskonalenie kadry

motywowanie kadry

polityka kadrowa

zatrudnianie

Aspekty i poziomy rozwoju organizacji w sferze pracy z kadr¹

jest grono
za³o¿ycieli
organizacji

organizacja
ma kilkoro

wolontariuszy
– g³ównie

z grona znajomych

organizacja
ma sta³¹ kadrê

organizacji

organizacja ma liczn¹
kadrê i sta³e Ÿród³a

jej pozyskiwania

organizacja
ma szeroki zespó³

w ca³ej Polsce,
systematyczne

pozyskuje now¹ kadrê

organizacja
przyucza kadrê

we w³asnym zakresie

organizacja czasem
wysy³a swoj¹ kadrê
na ró¿ne szkolenia

organizacja
systematycznie pracuje

z kadr¹ organizacji,
prowadzi

w³asne szkolenia

organizacja ma swoj¹
jednostkê

odpowiedzialn¹
za doskonalenie
kadry organizacji

lider organizacji
motywuje

swoich ludzi

organizacja
od czasu do czasu

motywuje swoj¹ kadrê

organizacja ma swoje
sprawdzone sposoby
motywowania kadry,

stosuje je
systematycznie

organizacja
ma konsekwentnie

realizowany,
sprawdzony

system motywowania

organizacja tworzy
kryteria doboru

swojej kadry

organizacja
ma zasady doboru

swojej kadry

istniej¹
w organizacji

procedury
doboru kadry

i obejmowania funkcji

organizacja prowadzi
œwiadom¹, d³ugofalow¹

politykê kadrow¹

organizacja
zatrudnia doraŸnie
do ró¿nych dzia³añ
osoby na umowy
cywilnoprawne

organizacja ma sta³ego
pracownika + osoby

wspó³pracuj¹ce
zatrudnia na umowy

cywilnoprawne

organizacja zatrudnia
na umowê o pracê

wiele osób – odpowie-
dzialnych za ró¿ne

dzia³ania organizacji

poziom
zerowy

poziom
poczt¹tkuj¹cy

poziom
dobry

poziom
zaawansowany

poziom
mistrzowski

organizacja
czasem p³aci za pracê
na rzecz organizacji
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siedziba

system identyfikacji wizualnej

strona internetowa

adres e-mail

kierowanie promocj¹

planowanie promocji

relacje zewnêtrzne

budowanie marki

Aspekty i poziomy rozwoju organizacji w sferze promocji

organizacja
ma

nazwê

organizacja ma w³asne
logo, firmówki

i wizytówki

organizacja ma ciekawe
logo, firmówki, teczki,

wizytówki – s¹ one pro-
fesjonalnie przygotowa-

ne, spójne graficzne

organizacja ma
profesjonalne materia³y

wizerunkowe,
reklamowe

oraz w³asne gad¿ety

organizacja ma profe-
sjonalnie przygotowany,

spójny CI, prowadzi
profesjonalne kampanie

marketingowe

organizacja
ma prost¹

stronê internetow¹

organizacja
ma stronê internetow¹
we w³asnej domenie

organizacja ma atrak-
cyjn¹ stronê interne-

tow¹ we w³asnej
domenie, systematycz-

nie aktualizowan¹

organizacja ma obszern¹
stronê internetow¹,

codziennie aktualizo-
wan¹, interaktywn¹,

z atrakcyjnymi zasobami

organizacja
ma swój

adres e-mail
w ogólnodostêpnej

domenie

organizacja
ma adres e-mail

w swojej domenie

cz³onkowie
w³adz organizacji

maj¹ swoje imienne
adresy e-mail

w domenie organizacji

ka¿dy cz³onek
organizacji

ma mo¿liwoœæ
posiadania e-maila

w domenie organizacji

organizacja
ma

formaln¹ siedzibê

organizacja
ma

pomieszczenie,
z którego mo¿e

korzystaæ

organizacja
ma

sta³y lokal

organizacja
ma

komfortowy lokal
w dobrym punkcie

miasta

organizacja
ma

sieæ siedzib
w najwiêkszych
miastach Polski

jeden
z cz³onków zarz¹du

ma w swoich
kompetencjach

sprawy promocji

istnieje zespó³
odpowiedzialny

za promocjê organizacji

dzia³a profesjonalny
zespó³ odpowiedzialny
za promocjê organiza-
cji, wspó³pracuje na
sta³e z agencjami PR

organizacja planuje
niektóre swoje

dzia³ania promocyjne

organizacja planuje
swoje

dzia³ania promocyjne

organizacja
ma strategiê promocji,

która jest
systematycznie

wdra¿ana i ewaluowana

organizacja ma
niedu¿e grono

wspó³pracowników,
nawi¹zuje kontakty

z instytucjami

organizacja
ma

sta³e grono
osób i organizacji,

z którymi wspó³pracuje

organizacja
utrzymuje

sta³e kontakty
z instytucjami,

wa¿nymi urzêdnikami

organizacja ma osobê
odpowiedzialn¹

za relacje zewnêtrzne,
stale wspó³pracuje

z instytucjami

organizacja
jest

rozpoznawalna
w œrodowisku

swojego dzia³ania

organizacja
jest

rozpoznawalna
i ceniona

w œrodowisku lokalnym

organizacja jest
powszechnie znana

i rozpoznawalna, ma
markê, pod któr¹ inni
chc¹ siê „podczepiæ”

poziom
zerowy

poziom
poczt¹tkuj¹cy

poziom
dobry

poziom
zaawansowany

poziom
mistrzowski
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biuro i sprawy formalne

zarz¹d

procedury

planowanie i strategia

struktura

Aspekty i poziomy rozwoju organizacji w sferze zarz¹dzania

organizacja
ma za³atwione

wszelkie sprawy
formalne

(KRS, NIP, Regon)

wszelkie sprawy biurowe
za³atwia

szef organizacji

sprawy biurowe
za³atwiaj¹ cz³onkowie
zarz¹du organizacji

i najbli¿si
wspó³pracownicy

dzia³a sta³e
biuro organizacji,

które prowadzi wszelkie
sprawy organizacyjne

i formalne

dzia³a profesjonale
biuro zapewniaj¹ce

pe³n¹ bie¿¹c¹ obs³ugê
organizacyjn¹ i prawn¹

organizacji

zarz¹d
dzia³a

wg wizji prezesa

w zarz¹dzie
wszyscy cz³onkowie

maj¹
zdefiniowane
kompetencje

w zarz¹dzie wszyscy
cz³onkowie maj¹ zdefi-
niowane kompetencje,
okreœlone s¹ procedury

pracy zarz¹du

cz³onkowie zarz¹du maj¹
zdefiniowane kompeten-
cje, okreœlone s¹ wszel-

kie procedury pracy
zarz¹du, praca zarz¹du
podlega sta³ej ocenie

sposób dzia³ania
organizacji

okreœla
na bie¿¹co

zarz¹d organizacji

s¹ sta³e procedury
okreœlaj¹ce niektóre
dzia³ania organizacji

w organizacji istniej¹
procedury dotycz¹ce

najwa¿niejszych
aspektów dzia³ania,

s¹ dobrze znane kadrze

organizacja ma system
procedur okreœlaj¹cych
wszelkie sfery dzia³ania,
który jest stale monito-
rowany i udoskonalany

planowanie
dzia³añ organizacji

jest domen¹ jej szefa

zarz¹d planuje
dzia³ania organizacji

i ocenia
realizacjê

przyjêtych planów

dzia³alnoœæ organizacji
ma charakter planowy,

realizacja planów
jest monitorowana

i oceniana

organizacja
ma strategiê rozwoju
organizacji, która jest

systematycznie
wdra¿ana i ewaluowana

tworzone s¹
pierwsze

struktury organizacji

organizacja
ma strukturê
terytorialn¹

organizacja
ma rozbudowan¹,

optymaln¹ strukturê,
która obejmuje

ca³y kraj

poziom
zerowy

poziom
poczt¹tkuj¹cy

poziom
dobry

poziom
zaawansowany

poziom
mistrzowski

jest powo³any
formalnie

zarz¹d organizacji
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obs³uga bankowa

kierowanie sfer¹ finansów

pozyskiwanie œrodków

granty

sponsorzy

1%

p³ynnoœæ finansowa

Aspekty i poziomy rozwoju organizacji w sferze finansów

organizacja
ma konto
bankowe

organizacja
ma konto bankowe

obs³ugiwane
przez Internet
oraz z kartami

organizacja ma konto
bankowe i odpowiedni¹
liczbê subkont – plus

obs³ugê przez Internet,
karty oraz lokaty

organizacja ma konto
bankowe, karty i lokaty

– na warunkach
indywidualnie negocjo-

wanych z bankiem

sprawy finansowe
prowadzi

szef organizacji

w zarz¹dzie
jest osoba
(skarbik)

odpowiedzialna
za finanse organizacji

w zarz¹dzie jest osoba
(skarbik) odpowiedzial-
na za finanse organiza-
cji, który wspó³pracuje
z ksiêgowym organizacji

osoba odpowiedzialna w
zarz¹dzie za finanse or-
ganizacji dysponuje pro-
fesjonalnym zapleczem
finansowo-ksiêgowym

cz³onkowie zarz¹du
pisz¹ samodzielnie
wnioski grantowe

organizacja ma osobê
zajmuj¹c¹ siê

pozyskiwaniem
œrodków

na dzia³ania organizacji

organizacja ma
profesjonalny zespó³

zajmuj¹cy siê pozyski-
waniem œrodków

na dzia³ania organizacji

organizacja pisze
pierwsze

wnioski grantowe

organizacja
pozyskuje œrodki

z dotacji gminnych

organizacja
pozyskuje œrodki

z dotacji
samorz¹dowych

oraz innych grantów

organizacja
ma wiele Ÿróde³

grantów
(np. samorz¹d, FOP,
granty rz¹dowe, EFS)

organizacja
ma przyjació³,
którzy czasem

wspieraj¹ finansowo
dzia³alnoœæ organizacji

organizacja
ma pojedynczych

sta³ych sponsorów

organizacja ma sponso-
rów strategicznych,

z którymi ma
podpisane wieloletnie

sta³e umowy

organizacja
uzyska³a status opp

i prowadzi
w³asnymi si³ami
kampaniê 1%

organizacja
ma osoby,

które prowadz¹
przemyœlan¹
kampaniê 1%

organizacja ma specjal-
ny zespó³, który prowa-

dzi profesjonaln¹
kampaniê 1%, wspó³-
pracuje z agencjami

organizacja ma niewiel-
kie pieni¹dze, które

starcz¹ na podtrzyma-
nie podstawowych

spraw organizacyjnych

organizacja ma œrodki
finansowe – wystacza-

j¹cy jako  niewielki
wk³ad finansowy w

konkursach grantowych

organizacja ma p³yn-
noœæ finansow¹, jest

w stanie wy³o¿yæ wk³ad
w³asny finansowy

w wielu konkursach

organizacja
dysponuje

kapita³em ¿elaznym,
inwestuje nadwy¿ki

finansowe

poziom
zerowy

poziom
poczt¹tkuj¹cy

poziom
dobry

poziom
zaawansowany

poziom
mistrzowski

liderzy organizacji
p³ac¹

za pierwsze wydatki

na dzia³alnoœæ
organizacji ³o¿¹ g³ównie

liderzy organizacji

organizacja
aspiruje

do uzyskania
statusu organizacji

po¿ytku publicznego
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Etapy rozwoju organizacji
w sferze realizacji misji

Kierowanie sfer¹ programu

poziom zero
Na tym poziomie jeszcze nie ma programu organizacji, zatem nie ma te¿
osoby, która kieruje t¹ sfer¹.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Dzia³alnoœæ programowa organizacji prowadzona jest przez jej liderów.
To pocz¹tkowy etap, gdy organizacja skupia ma³o osób – g³ównie tych,
które by³y inicjatorami jej powstania. Naturalne jest wiêc, ¿e to one zaj-
muj¹ siê tym, co ma robiæ organizacja – i dobrze, poniewa¿ jest to ten
etap, gdy na pewno jest w ludziach zapa³, chêæ dzia³ania. Trzeba to wy-
korzystaæ.

poziom dobry
Organizacja ma osobê odpowiedzialn¹ za program organizacji. Zwykle
taka osoba pochodzi z grona za³o¿ycieli stowarzyszenia i znajduje siê
„sama”, gdy organizacja rozwija siê na tyle dynamicznie, ¿e nastêpuje
naturalna specjalizacja – ktoœ siê bierze za finanse, ktoœ za promocjê,
a jeszcze ktoœ inny w³aœnie za prowadzenie dzia³añ programowych. Taki
naturalny sposób znajdowania „programowca” jest bardzo dobry, bo cho-
dzi przecie¿ o to, aby by³a to osoba, która „czuje” misjê organizacji i ma
pomys³y, jak j¹ realizowaæ.

poziom zaawansowany
Organizacja ma zespó³ odpowiedzialny za jej program. To ten poziom,
kiedy dzia³ania organizacji s¹ na tyle wielow¹tkowe, ¿e jedna osoba nie
mo¿e ich ogarn¹æ. Wówczas konieczne jest powo³anie zespo³u odpo-
wiadaj¹cego za dzia³ania merytoryczne. Zespó³ ten najczêœciej sk³ada
siê z osób, które odpowiadaj¹ za ró¿ne kierunki programowe organiza-
cji i w odpowiednim momencie podejmuj¹ siê roli kierowników projek-
tów. Jednak zespó³ taki ma jeszcze wiêcej zadañ: dbaæ o to, aby myœlenie
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o realizacji misji organizacji by³o spójne, inspirowaæ, szukaæ nowych
sposobów realizowania misji.

poziom mistrzowski
Organizacja ma liczne zespo³y odpowiedzialne za jej ró¿ne projekty.
Takie zespo³y s¹ konieczne, gdy stowarzyszenie realizuje wiele z³o¿o-
nych projektów, czêsto specjalistycznych. W takim przypadku zespo³y
te s¹ od siebie niezale¿ne. Nad nimi czuwa z regu³y cz³onek zarz¹du,
który odpowiada za ca³oœæ dzia³añ programowych organizacji i jej roz-
wój w tym zakresie.

Planowanie dzia³añ programowych

poziom zero
Istnieje pomys³ na program organizacji. I nic wiêcej. Z drugiej strony –
musi taki pomys³ istnieæ, aby w ogóle myœleæ o za³o¿eniu stowarzysze-
nia czy fundacji. Praktyka wskazuje, ¿e im wiêcej pomys³ów na tym
etapie, im s¹ one pe³niejsze, czasem mo¿e nawet zbyt optymistyczne –
w sferze marzeñ, tym wiêksza szansa, ¿e nie opadnie zbyt szybko zapa³
i organizacja osi¹gnie sukces.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Zarz¹d ma pomys³ na pierwsze dzia³ania programowe organizacji. To s¹
zal¹¿ki przysz³ego planu dzia³ania, bardzo wa¿ne, gdy¿ pierwsza udana
akcja, pierwszy zrealizowany projekt – daj¹ energiê do dalszej pracy,
utwierdzaj¹ w przekonaniu, ¿e mia³o sens zak³adanie organizacji, daj¹
te¿ pierwsze doœwiadczenia oraz inspiracje do podejmowania kolejnych
wyzwañ.

poziom dobry
Dzia³ania programowe organizacji maj¹ g³ównie charakter doraŸny. Mo¿-
na siê dziwiæ, ¿e tego typu dzia³anie jest okreœlone mianem dobrego
poziomu, jednak dzia³ania doraŸne wcale nie s¹ z³e, szczególnie w przy-
padku organizacji, których istot¹ jest odpowiadanie na problemy spo-
³eczne, na potrzeby spo³ecznoœci lokalnej itp. Przekszta³cenie tego typu
dzia³añ w programy d³ugofalowe zale¿y od rozwoju organizacji w sferze
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pracy z kadr¹ (pozyskiwanie wolontariuszy, kadry fachowej) oraz w sfe-
rze finansów (zapewnienie takiego finansowania organizacji, które po-
zwoli spokojnie dzia³aæ w d³u¿szej perspektywie).

poziom zaawansowany
Organizacja ma stale rozwijany program. To oznacza, ¿e ca³y czas do-
konywana jest ewaluacja prowadzonych dzia³añ, rodz¹ siê nowe pomy-
s³y, inicjowane s¹ nowe projekty, organizacja szuka nowych sposobów
realizowania swojej misji.

poziom mistrzowski
Organizacja ma strategiê w zakresie realizacji i rozwoju swojego pro-
gramu. To oznacza, ¿e myœlenie o realizacji misji odbywa siê nie w per-
spektywie najbli¿szego grantu, najbli¿szego roku, ale w perspektywie
wieloletniej, w której uwzglêdnia siê zarówno czynniki wewnêtrzne (np.
rosn¹ce doœwiadczenie organizacji, naturaln¹ chêæ podejmowania no-
wych wyzwañ), jak i zewnêtrzne (np. zmieniaj¹ce siê potrzeby w œro-
dowisku dzia³ania, w szczególnoœci mo¿liwoœæ realizowania bardziej
zaawansowanych programów dziêki efektom tych wczeœniejszych, zmia-
ny prawne, pojawienie siê „konkurencji”).

Charakter dzia³añ programowych

poziom zero
Brak dzia³añ programowych.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja prowadzi pojedyncze akcje. Z regu³y s¹ to dzia³ania krót-
kie, odpowiadaj¹ce na bie¿¹ce potrzeby œrodowiska albo bêd¹ce szybk¹,
emocjonaln¹ wrêcz realizacj¹ pomys³ów, które pojawi¹ siê w umys³ach
liderów. Jest to bardzo wa¿ny etap, gdy¿ dziêki pierwszym tego typu
akcyjnym dzia³aniom organizacja mo¿e sprawdziæ swoje mo¿liwoœci or-
ganizacyjne, okreœliæ dzia³ania programowe, które s¹ dla niej wa¿ne i in-
teresuj¹ce, a tak¿e po raz pierwszy sprawdziæ w praktyce ludzi, którymi
dysponuje.
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poziom dobry
Organizacja realizuje pojedyncze projekty. Nie s¹ to zatem jedynie drobne
dzia³ania. Najczêœciej realizacja tych pierwszych projektów zale¿y od
Ÿróde³ finansowania. Mówi¹c wprost – realizowane s¹ te projekty, na
które uda³o siê pozyskaæ grant lub pieni¹dze od sponsorów.

poziom zaawansowany
Organizacja realizuje ró¿ne projekty. Nie jest to jeden projekt, ale kilka
projektów prowadzonych równolegle. Zwi¹zane jest to z rozwojem or-
ganizacji w sferze finansowej – dywersyfikacja Ÿróde³ finansowania po-
zwala prowadziæ wiele ró¿nych dzia³añ, niezale¿nie od zmieniaj¹cej siê
sytuacji grantowej (raz dostaniemy grant, a raz nie).

poziom mistrzowski
Organizacja prowadzi sta³e programy oraz liczne projekty. Przez pro-
gramy nale¿y tutaj rozumieæ pewne obszary tematyczne w dzia³aniach
organizacji, niezale¿ne od siebie, w ramach których realizowane s¹ (ko-
lejno lub równolegle) rozmaite projekty. Warto zaznaczyæ, ¿e ten mi-
strzowski poziom charakteryzuje siê tym, ¿e to misja determinuje inne
dzia³ania organizacji (szczególnie w sferze finansów i promocji). A wiêc
absolutnie nie jest tak, ¿e organizacja robi to, na co pozyska grant. Jest
odwrotnie – organizacja decyduje, co chce robiæ i poszukuje Ÿróde³ fi-
nansowania tych zamierzeñ.

Partnerzy w realizacji misji

poziom zero
poziom pocz¹tkuj¹cy

Organizacja prowadzi dzia³alnoœæ programow¹ sama. Trudno siê dziwiæ
– nie jest znana, nie ma dorobku, zatem nie ma czym przyci¹gn¹æ part-
nerów do wspó³pracy.

poziom dobry
Organizacja ma parnerów do realizacji projektów. Najczêœciej s¹ to part-
nerzy pozyskiwani do konkretnych dzia³añ.
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poziom zaawansowany
Organizacja ma sta³ych partnerów w realizacji projektów, pozyskuje
patronaty honorowe. Partnerzy organizacji s¹ sprawdzeni w dzia³aniu –
obie strony wiedz¹, jakie maj¹ korzyœci z partnerstwa, dobrze siê uzu-
pe³niaj¹, chc¹ wspó³pracowaæ przy kolejnych przedsiêwziêciach. Jed-
noczeœnie organizacja ju¿ zd¹¿y³a siê sprawdziæ w dzia³aniu, dziêki
dzia³alnoœci promocyjnej jest ju¿ znana w œrodowisku, a to pozwala jej
bez problemu uzyskaæ honorowy patronat (np. burmistrza).

poziom mistrzowski
Organizacja ma sta³ych partnerów, inne podmioty zabiegaj¹ o bycie jej
partnerem, nie ma problemów z pozyskaniem patronatów honorowych.
Jest to naprawdê mistrzowski poziom – organizacja ma taki dorobek,
takie osi¹gniêcia, jest na tyle znana, ¿e inni chc¹ byæ jej partnerami.
Tak¿e uzyskanie patronatu honorowego w³adz samorz¹dowych, ale te¿
np. ministra, jak równie¿ patronatu medialnego, nie jest ¿adnym proble-
mem.

Dorobek organizacji

poziom zero
poziom pocz¹tkuj¹cy

Na tych dwóch poziomach nie ma jeszcze dorobku, z którego mo¿na
korzystaæ.

poziom dobry
Organizacja ma w³asne materia³y programowe. Nie tylko w wersji elek-
tronicznej, lecz tak¿e drukowane. Mog¹ to byæ ulotki, pierwsze opraco-
wania merytoryczne, skrypty, plakaty, raporty z prowadzonych akcji lub
badañ itd. Najczêœcie s¹ one efektem realizacji pierwszych projektów.
Tu wa¿na wskazówka: planuj¹c ró¿ne projekty, tworz¹c ich bud¿et, za-
wsze nale¿y zadbaæ o upowszechnianie rezultatów prowadzonych przez
organizacjê dzia³añ. To w³aœnie bêdzie ten namacalny dorobek, który
póŸniej bêdzie s³u¿y³ rozwojowi programowemu organizacji, ale tak¿e
doskonaleniu nowo pozyskanych wolontariuszy i oczywiœcie celom pro-
mocyjnym.
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poziom zaawansowany
Organizacja stale upowszechnia swój dorobek. Zatem publikowanie do-
robku jest elementem sta³ym prowadzonych dzia³añ programowych. Ten
dorobek to na pocz¹tek ulotki, krótkie opracowania, gazetki, a z czasem
skrypty, raporty, broszury.

poziom mistrzowski
Organizacja ma bogaty dorobek (ksi¹¿ki, broszury, gazetê), system jego
gromadzenia i upowszechniania. Organizacja ma potencja³ intelektual-
ny, techniczny i finansowy, aby wydawaæ nawet ksi¹¿ki czy gazetê. Co
wiêcej, ma sprawdzony system gromadzenia swojego dorobku oraz jego
upowszechniania (np. wspó³praca z urzêdami, innymi organizacjami,
prenumerata, sklep).

Etapy rozwoju organizacji
w sferze pracy z kadr¹

Liczebnoœæ kadry

poziom zero
Jest grono za³o¿ycieli organizacji. W przypadku stowarzyszeñ musi to-
byæ przynajmniej 15 osób. Praktyka jednak pokazuje, ¿e – w zwi¹zku
z d³ugim czasem rejestracji stowarzyszenia – wiele osób traci zapa³ w ci¹-
gu tych kilku miesiêcy od zebrania za³o¿ycielskiego do rejestracji sto-
warzyszenia.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja ma kilkoro wolontariuszy, g³ównie z grona znajomych. Ta
droga rozwoju liczebnego (przez zachêcenie znajomych) jest naturalna
na pocz¹tku organizacji, gdy¿ osoby zmotywowane do dzia³ania rozma-
wiaj¹ o tym ze znajomymi i bardzo czêsto udaje im siê zachêciæ ich do
wspó³pracy. Okazuje siê, ¿e metoda wci¹gania do pracy wolontariackiej
kolegów i znajomych doskonale sprawdza siê w³aœciwie na ka¿dym eta-
pie rozwoju organizacji.
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poziom dobry
Organizacja ma sta³¹ kadrê. Oznacza to, ¿e oprócz grona wolontariuszy,
którzy pojawiaj¹ siê i znikaj¹, jest grupa osób, które na d³u¿szy czas
zwi¹za³y siê z organizacj¹. Ma to kluczowe znaczenie dla jej rozwoju,
poniewa¿ tylko sta³a kadra jest w stanie wykorzystywaæ dorobek organi-
zacji w planowaniu i podejmowaniu kolejnych wyzwañ, ma doœwiad-
czenia, dziêki którym mo¿na wprowadzaæ w dzia³ania nowe osoby.
Ponadto zapewnia organizacji bardzo potrzebn¹ stabilnoœæ.

poziom zaawansowany
Organizacja ma liczn¹ kadrê i sta³e Ÿród³a jej pozyskiwania. Liczna ka-
dra to oczywiœcie potencja³ ró¿norodnoœci, szansa na specjalizacjê, a tym
samym szybszy rozwój organizacji. Dla dynamicznego rozwoju kadry
konieczne jest okreœlenie Ÿróde³ pozyskiwania wolontariuszy i stworze-
nie systemu informacji, zachêt i motywacji odpowiednio dopasowanych
do ka¿dego z tych Ÿróde³.

poziom mistrzowski
Organizacja ma szeroki zespó³ w ca³ej Polsce, systematycznie pozysku-
je now¹ kadrê. Oczywiœcie ten poziom dotyczy organizacji, które maj¹
charakter ogólnopolski. Dla stowarzyszeñ dzia³aj¹cych lokalnie wcale
nie jest on celem.

Doskonalenie kadry

poziom zero
Brak dzia³añ.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja przyucza kadrê we w³asym zakresie. Dlatego, ¿e wolonta-
riuszy jest ma³o, a zadañ du¿o. Czêsto na tym etapie rz¹dzi lider i na
bie¿¹co instruuje wolontariuszy, co i jak maj¹ robiæ. Z regu³y na tym
poziomie nikt nie myœli o doskonaleniu kadry, a jeœli ktoœ uczestniczy
w jakichœ szkoleniach, to jest to szef organizacji, korzystaj¹cy z ofert
dotycz¹cych i pozyskiwania œrodków, i pracy z wolontariuszami, i pro-
mocji – tak, jakby on jeden mia³by byæ w organizacji od wszystkiego...
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poziom dobry
Organizacja czasem wysy³a swoj¹ kadrê na ró¿ne szkolenia. Jest to mo¿-
liwe wówczas, gdy osób w organizacji jest ju¿ na tyle du¿o, ¿e nastêpuje
specjalizacja. Wtedy bardzo czêsto wolontariusze sami dostrzegaj¹ ko-
niecznoœæ doskonalenia siê. Aby jednak rozwój by³ w tym zakresie dy-
namiczny, konieczne jest, aby zarz¹d organizacji myœla³ o doskonaleniu
swojej kadry – jest to bowiem szansa na profesjonalizacjê dzia³añ, a tak-
¿e sposób motywowania ludzi do dzia³ania.

poziom zaawansowany
Organizacja systematycznie pracuje z kadr¹ organizacji, prowadzi w³a-
sne szkolenia. Oznacza to, ¿e rozumie koniecznoœæ pracy z wolontariu-
szami. Ponadto ma ju¿ dorobek, doœwiadczenia i wypracowane w³asne
metody dzia³ania, dlatego pojawia siê potrzeba prowadzenia w³asnych
szkoleñ dla nowo pozyskanej kadry.

poziom mistrzowski
Organizacja ma swoj¹ jednostkê odpowiedzialn¹ za doskonalenie kadry.
Z regu³y dotyczy to organizacji o rozbudowanej strukturze terytorialnej,
sporej grupie wolontariuszy, a jednoczeœnie du¿ej specyfice dzia³ania.
Jednostka zajmuj¹ca siê szkoleniami jest w takiej sytuacji gwarantem
nie tylko wysokiej jakoœci, ale te¿ przestrzegania wewnêtrznych zasad
i metod dzia³ania.

Motywowanie kadry

poziom zero
Brak dzia³añ.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Lider organizacji motywuje swoich ludzi. Przy czym nie chodzi tu o for-
malnego lidera (szefa zarz¹du), ale osobê, która jest naturalnym lide-
rem, inicjatorem powo³ania i dzia³ania organizacji.

poziom dobry
Organizacja od czasu do czasu motywuje swoj¹ kadrê. Nie jest to mo¿e
dzia³anie sta³e, ale zarz¹d pamiêta o tym, a przede wszystkim rozumie
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znaczenie motywowania wolontariuszy. Najczêœciej dzia³ania motywa-
cyjne maj¹ charakter towarzyski, czêsto motywacji maj¹ s³u¿yæ tak¿e
wrêczane gad¿ety.

poziom zaawansowany
Organizacja ma swoje sprawdzone sposoby motywowania kadry, stosu-
je je systematycznie. S¹ to zatem zal¹¿ki systemu motywowania kadry.

poziom mistrzowski
Organizacja ma konsekwentnie realizowany, sprawdzony system moty-
wowania. Jest on czêœci¹ ca³ego systemu pracy z kadr¹ w organizacji,
w którym oczywiœcie motywowanie ma kluczowe znaczenie. Warto w tym
miejscu zwróciæ uwagê na znaczenie konsekwencji w realizacji systemu
motywowania kadry, gdy¿ stosowanie do wszystkich wolontariuszy jed-
nakowych kryteriów, unikanie odstêpst jest warunkiem skutecznoœci sys-
temu.

Polityka kadrowa

poziom zero
Brak kadry, wiêc nie ma polityki kadrowej.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja tworzy kryteria doboru kadry. Oczywiœcie nie s¹ one jesz-
cze przemyœlane, skonkretyzowane czy spisane. Jest to raczej szukanie
odpowiedzi na pytania: Kogo potrzebujemy? Jakich umiejêtnoœci ocze-
kujemy? Czy konieczne jest doœwiadczenie?

poziom dobry
Organizacja ma zasady doboru kadry. Najczêœciej te zasady maj¹ dwa
Ÿród³a. Po pierwsze – specyficzny rodzaj dzia³alnoœci sprawia, ¿e po-
trzebni sa wolontariusze o okreœlonych predyspozycjach (np. osoby, które
potrafi¹ bawiæ siê z dzieæmi, maj¹ cierpliwoœæ do osób starszych albo
umiej¹ ³atwo nawi¹zywaæ kontakt z innymi ludŸmi). Po drugie – do-
œwiadczenia organizacji. Bardzo czêsto dopiero negatywne doœwiadcze-
nia ze Ÿle dobran¹ kadr¹ zmuszaj¹ organizacjê do zastanowienia siê, ¿e
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jednak nie ka¿dy mo¿e byæ jej wolontariuszem i ¿e trzeba stworzyæ kry-
teria doboru kadry.

poziom zaawansowany
Organizacja ma wypracowane procedury doboru kadry i obejmowania
funkcji. Zatem nie tylko potrafi ju¿ rekrutowaæ kadrê, ale ma œwiado-
moœæ, ¿e na samym pocz¹tku trzeba dok³adnie opisaæ zasady wspó³pra-
cy, obejmuj¹ce m.in. zadania do wykonania, sposób oceny, kompetencje,
wsparcie ze strony organizacji. Ten opis mo¿e byæ oczywiœcie zawarty
w porozumieniu spisywanym z wolontariuszem na podstawie ustawy o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.

poziom mistrzowski
Organizacja prowadzi œwiadom¹, d³ugofalow¹ politykê kadrow¹, która
obejmuje w szczególnoœci dzia³ania zwi¹zane z pozyskiwaniem wolon-
tariuszy, ustalaniem zasad wspó³pracy, monitorowaniem dzia³añ, ocen¹
oraz okreœlaniem mo¿liwoœci dalszego rozwoju w organizacji.

Zatrudnianie

poziom zero
Nie ma pracowników.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja czasem p³aci za pracê na rzecz organizacji. Albo nie p³aci
w ogóle, bo... nie ma z czego. Najczêœciej pierwszymi osobami, którym
organizacja p³aci, s¹ ksiêgowi.

poziom dobry
Organizacja zatrudnia doraŸnie do ró¿nych dzia³añ osoby na umowy
cywilnoprawne. Najczêœciej s¹ to osoby, które prowadz¹ dzia³ania zwi¹-
zane z konkretnymi projektami: trenerzy, opiekunowie, terapeuci oraz
osoby zarz¹dzaj¹ce tymi projektami (ksiêgowy, koordynator).

poziom zaawansowany
Organizacja ma sta³ego pracownika oraz osoby wspó³pracuj¹ce, zatrud-
nione na podstawie umów cywilnoprawnych. Ten pierwszy sta³y pra-
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cownik to najczêœciej osoba, która prowadzi biuro, a wiêc dziêki niej
organizacja zaczyna dzia³aæ, jak normalna instytucja (ma godziny pra-
cy!). Pozosta³e osoby, odpowiadaj¹ce za rozmaite sfery dzia³ania orga-
nizacji (np. ksiêgowoœæ, promocja), zwykle ca³y czas s¹ zatrudnione na
podstawie umowy zlecenia.

poziom mistrzowski
Organizacja zatrudnia na umowê o pracê wiele osób – odpowiedzial-
nych za ró¿ne dzia³ania organizacji. Sytuacja, gdy dla kilku lub wiêcej
osób praca w organizacji jest prac¹ zarobkow¹ (osiem godzin dziennie)
wprowadza organizacjê na zupe³nie inny poziom – jest ona stabilna, mo¿e
siê dynamiczniej rozwijaæ.

Etapy rozwoju organizacji
w sferze promocji

System identyfikacji wizualnej

poziom zero
Organizacja ma nazwê. Bo musi j¹ mieæ ju¿ na etapie z³o¿enia wniosku
o rejestracjê stowarzyszenia czy fundacji w Krajowym Rejestrze S¹do-
wym. Warto zapoznaæ siê z uwagami dotycz¹cymi nazwy w rozdziale
o tworzeniu stowarzyszenia.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja ma w³asne logo, firmówki i wizytówki, a wiêc podstawowe
elementy, które sprawi¹, ¿e bêdzie mog³a nawi¹zywaæ oficjalne kontak-
ty zewnêtrzne, np. z urzêdami, potencjalnymi partnerami, a ponadto za-
cznie byæ rozpoznawana. Nie trzeba chyba przypominaæ, ¿e wymienione
trzy elementy musz¹ byæ spójne. Wa¿ne jest te¿, aby nie mia³y charakte-
ru tymczasowego, lecz by³y od pocz¹tku na dobrym poziomie.
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poziom dobry
Organizacja ma ciekawe logo, firmówki, teczki, wizytówki – s¹ one pro-
fesjonalnie przygotowane, spójne graficzne. Jest to opis, który powinien
charakteryzowaæ w³aœciwie ka¿de stowarzyszenie i ka¿d¹ fundacjê. Te
cztery elementy wystarcz¹, aby z powodzeniem budowaæ profesjonalny
wizerunek organizacji.

poziom zaawansowany
Organizacja ma profesjonalne materia³y wizerunkowe, reklamowe oraz
w³asne gad¿ety. Warto zwróciæ uwagê na kolejnoœæ wymienionych ele-
mentów – na pocz¹tku s¹ te, które maj¹ œwiadomie budowaæ wizerunek,
potem materia³y reklamowe, a dopiero na koñcu gad¿ety, które s¹ jedy-
nie dodatkiem, maj¹cym – nie ma co ukrywaæ – du¿e znaczenie np. w mo-
tywowaniu wolontariuszy albo budowaniu pozytywnego nastawienia
beneficjentów do organizacji.

poziom mistrzowski
Organizacja ma profesjonalnie przygotowany, spójny system identyfi-
kacji wizualnej, prowadzi profesjonalne kampanie marketingowe. Pro-
fesjonalny system identyfikacji wizualnej to nie tyle mistrzostwo, ile
koniecznoœæ dla organizacji wiêkszych i tych, które maj¹ rozbudowan¹
strukturê. Bowiem dobrze opracowany i wdro¿ony system pozwala za-
pewniæ spójnoœæ wizerunkow¹ organizacji – niezale¿nie od miejsca i po-
ziomu struktury. Inn¹ kwesti¹ s¹ kampanie wizerunkowe, które oczywiœcie
maj¹ sens w przypadku organizacji, których cele s¹ zwi¹zane z szerok¹
popularyzacj¹ jakiejœ idei.

Strona internetowa organizacji

poziom zero
Organizacja nie ma strony internetowej.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja ma prost¹ stronê internetow¹. Czasem jest to dos³ownie „stro-
na”. Mo¿e dobre i to, chocia¿ warto siê zastanowiæ, czy nie warto od
razu wejœæ o poziom wy¿ej? Doœwiadczenie wskazuje bowiem, ¿e wer-
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sja strony przygotowana na szybko – aby tylko coœ by³o, potrafi pozo-
staæ wizytówk¹ organizacji na d³ugie miesi¹ce albo i d³u¿ej. Wiadomo,
jak trwa³e s¹ prowizorki…

poziom dobry
Organizacja ma stronê internetow¹ we w³asnej domenie. Za³o¿yæ nale-
¿y, ¿e to jest poziom przyzwoity dla przeciêtnej organizacji pozarz¹do-
wej, a z pewnoœci¹ dla takiej, która ju¿ dzia³a co najmniej dwa lata
i uzyska³a status organizacji po¿ytku publicznego, co wi¹¿e siê miêdzy
innymi z tym, ¿e – zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie – ma obowi¹zek mieæ stronê, na której zamieszcza
swoje sprawozdania.

poziom zaawansowany
Organizacja ma atrakcyjn¹ stronê internetow¹ we w³asnej domenie – jest
ona systematycznie aktualizowana. Tak naprawdê o tym, ¿e jest to po-
ziom zaawansowany, œwiadczy nie tyle atrakcyjnoœæ (czasem nowo two-
rzona organizacja ma w swoim otoczeniu speca, który wykona doskona³¹
stronê) ile sta³e aktualizowanie. Chodzi jednak nie tylko o newsy, ale
czuwanie, czy nie zmieni³y siê dane kontaktowe, w szczególnoœci adresy
e-mail, czy nie zmieni³y siê informacje o w³adzach, wolontariuszach i re-
alizowanych projektach itd.

poziom mistrzowski
Organizacja ma atrakcyjn¹, obszern¹ stronê internetow¹ we w³asnej do-
menie, która jest codziennie aktualizowana, zawiera elementy interak-
tywne i atrakcyjne zasoby. Codzienna aktualizacja strony jest rzecz¹
pewnie trudn¹ do wyobra¿enia dla wielu organizacji, jednak w przypad-
ku organizacji prowadz¹cych liczne projekty, o rozbudowanej struktu-
rze – to rzecz naturalna, bowiem dzieje siê w niej tak wiele, ¿e si³¹ rzeczy
co chwila trzeba dodawaæ coœ nowego.

Warto tak¿e zwróciæ uwagê na inny element, czyli atrakcyjne zasoby.
Dobre organizacje przez lata systematycznie gromadz¹ wiele informacji
zwi¹zanych z celami swojego dzia³ania (linki, artyku³y, wiadomoœci, re-
cenzje, badania itd.), wiêc ich strony s¹ dla wielu osób, instytucji i orga-
nizacji zainteresowanych tematem niezwykle cennym Ÿród³em wiedzy –
maj¹ zatem sta³ych odwiedzaj¹cych.
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Adres e-mail organizacji

poziom zero
Brak w³asnego e-maila.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja ma swój e-mail w ogólnodostêpnej domenie. W tym porad-
niku przywo³ywa³em ju¿ przyk³ady wiadomoœci otrzymywanych od pre-
zesów stowarzyszeñ z adresów typu fajnalaska71@buziaczek.pl. I jeszcze
raz powtórzê, ¿e jest to kompromitacja wizerunkowa. Tym bardziej ¿e
nie zajmuje wiele czasu i nie wymaga ¿adnych pieniêdzy za³o¿enie kon-
ta choæby w domenie gmail.com czy onet.pl. A adres typu nazwastowa-
rzyszenia@onet.pl wygl¹da ju¿ zupe³nie inaczej, prawda?

poziom dobry
Organizacja ma adres e-mail w swojej domenie. W tym miejscu muszê
jeszcze raz zachêciæ do zarejestrowania w³asnej domeny, tym bardziej
¿e bez trudu mo¿na znaleŸæ firmy, które oferuj¹ rejestracjê domeny na
pierwszy rok za z³otówkê albo za darmo. A op³aty w kolejnych latach te¿
nie s¹ bardzo du¿e.

poziom zaawansowany
Cz³onkowie w³adz organizacji maj¹ swoje imienne adresy e-mail w do-
menie organizacji. To jest w³aœciwie standard, który powinien dotyczyæ
nie tylko cz³onków w³adz, ale tak¿e wolontariuszy, wszystkich osób za-
anga¿owanych w dzia³ania organizacji.

poziom mistrzowski
Ka¿dy cz³onek organizacji ma mo¿liwoœæ posiadania e-maila w dome-
nie organizacji. Ze wszystkich opisywanych sfer promocji, w tej chyba
naj³atwiej osi¹gn¹æ mistrzostwo. Tym bardziej ¿e to wy³¹cznie kwestia
techniczna i w zasadzie nie ma znaczenia, czy adresów e-mail w dome-
nie organizacji utworzy siê tylko 5, 25 czy 105 (to kwestia wy³¹cznie
wykupienia odpowiedniej powierzchni dyskowej, która jest zreszt¹ co-
raz tañsza).
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Siedziba organizacji

poziom zero
Organizacja ma formaln¹ siedzibê. Oczywiœcie musi j¹ mieæ, bo bez wska-
zanego adresu nie da siê zarejestrowaæ fundacji i stowarzyszenia, a tak-
¿e nie mo¿na uzyskaæ Regonu, NIP-u, konta bankowego. Bardzo czêsto
tym pierwszym adresem jest adres zamieszkania jednego z za³o¿ycieli
lub fundatorów.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja ma pomieszczenie, z którego korzysta. Mo¿e to byæ po-
mieszczenie w szkole, domu kultury, administracji osiedla. Mo¿e te¿
byæ to – co warto propagowaæ – specjalny lokal udostêpniany przez w³a-
dze samorz¹dowe ma³ym organizacjom pozarz¹dowym, z którego mog¹
one swobodnie korzystaæ, czasem tak¿e wykorzystuj¹c dostêpny sprzêt
biurowy (doskona³ym przyk³adem jest tutaj Gliwickie Centrum Organi-
zacji Pozarz¹dowych).

poziom dobry
Organizacja ma sta³y lokal (najczêœciej wynajmowany, z zasobów gmin-
nych). Tylko dla siebie. To oczywiœcie komfortowe rozwi¹zanie, jednak
pamiêtaæ nale¿y, ¿e w³asny lokal to tak¿e dodatkowe obowi¹zki dla or-
ganizacji, koniecznoœæ zakupu sprzêtu biurowego, ale tak¿e œrodków
czystoœci itd.

poziom zaawansowany
Organizacja ma komfortowy lokal w dobrym punkcie miasta. Takiego
lokalu, jeszcze z dodatkow¹ informacj¹, ¿e ma byæ tani, mo¿na by³oby
¿yczyæ ka¿dej organizacji. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nie ka¿da organi-
zacja ma potrzebê posiadania okaza³ej siedziby. Jeœli np. zajmuje siê
wspieraniem osób biednych, to oczywiœcie lepiej, aby mia³a lokal bli¿ej
tych ludzi.

poziom mistrzowski
Organizacja ma sieæ siedzib w najwiêkszych miastach Polski. To tak¿e
jest cel, który dotyczy tylko czêœci organizacji – ogólnopolskich, z roz-
winiêt¹ struktur¹, du¿¹ grup¹ wolontariuszy.
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Kierowanie sfer¹ promocji

poziom zero
poziom pocz¹tkuj¹cy

Na tych dwóch poziomach nie ma jeszcze osoby odpowiedzialnej za
sprawy promocji. I jest to naturalne, poniewa¿ wówczas energia cz³on-
ków organizacji skupia siê na sprawach formalnych (poziom zerowy),
a nastêpnie na kwestiach zwi¹zanych przede wszystkim z tym, jak za-
cz¹æ pracê merytoryczn¹ organizacji. Nie jest to zatem czas na szersze
myœlenie o promocji. I nie jest to wcale takie z³e, poniewa¿ najwa¿niej-
sze jest przecie¿ to, aby jak najszybciej zacz¹æ realizowaæ misjê, która
zmotywowa³a grupê ludzi do utworzenia stowarzyszenia lub powo³ania
fundacji.

poziom dobry
Jeden z cz³onków zarz¹du ma w swoich kompetencjach sprawy promo-
cji. Ten poziom okreœla organizacjê dzia³aj¹c¹ ju¿ na przyzwoitym po-
ziomie. Jest wiêc tutaj wymagany podzia³ obowi¹zków pomiêdzy
cz³onków zarz¹du. Musi byæ wiadomo, kto odpowiada nie tylko za dzia-
³ania programowe, merytoryczne, lecz tak¿e za pracê z wolontariusza-
mi, zarz¹dzanie, finanse organizacji i promocjê.

poziom zaawansowany
Istnieje zespó³ odpowiedzialny za promocjê. To naturalny sposób roz-
woju organizacji i jej dzia³alnoœci promocyjnej: w pewnym momencie
organizacja rozwija siê tak dynamicznie, prowadzi tak wiele ró¿nych
dzia³añ, ¿e konieczne jest stworzenie zespo³u, który bêdzie odpowie-
dzialny za promocjê. Trudno przecie¿, aby jedna osoba zajmowa³a siê
i akcj¹ promocyjn¹ zwi¹zan¹ z 1%, i wydawnictwami promocyjnymi,
i stron¹ internetow¹ itd. Oczywiœcie najczêœciej taki zespó³ podlega cz³on-
kowi zarz¹du, który odpowiada za tê sferê dzia³alnoœci.

poziom mistrzowski
Dzia³a profesjonalny zespó³ odpowiedzialny za promocjê organizacji,
wspó³pracuje na sta³e z agencjami PR-owskimi. To rzeczywiœcie poziom
mistrzowski, w którym nie wystarcza wewnêtrzny zespó³ promocyjny.
Potrzebne jest korzystanie z innych podmiotów specjalistycznych, które
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poprowadz¹ takie dzia³ania, jak kampanie spo³eczne, imprezy plenero-
we itd.

Planowanie dzia³añ w sferze promocji

poziom zero
poziom pocz¹tkuj¹cy

Planowanie dzia³añ promocyjnych na tych dwóch poziomach nie istnie-
je. Z tych samych powodów, co wskazane wy¿ej.

poziom dobry
Organizacja planuje niektóre swoje dzia³ania promocyjne. Jest to w³a-
œciwie poziom minimalny wskazany dla wiêkszoœci ma³ych organizacji
pozarz¹dowych. Skala dzia³añ takich organizacji jest niedu¿a, zatem
tworzenie rozbudowanego planu dzia³añ mog³oby byæ marnowaniem
zasobów, które lepiej wykorzystaæ na zwiêkszenie rozmachu w dzia³al-
noœci programowej. Warto przy okazji podkreœliæ, ¿e planowanie nawet
tylko niektórych przedsiêwziêæ promocyjnych jest bezcennym doœwiad-
czeniem dla organizacji, uczy bowiem w³aœciwego sposobu myœlenia
i dzia³ania. Z czasem mo¿e siê wrêcz okazaæ, ¿e trudno bêdzie sobie
wyobraziæ dzia³anie bez planu.

poziom zaawansowany
Organizacja planuje swoje dzia³ania promocyjne. Ten stan, choæ nazwa-
ny zaawansowanym, jest stanem optymalnym dla organizacji, która ju¿
troszkê okrzep³a, dzia³a w sposób systematyczny. Jeœli pojawiaj¹ siê suk-
cesy, jeœli nawi¹zana zosta³a wspó³praca z ró¿nymi instytucjami, organi-
zacjami, sponsorami, jeœli organizacja zaczyna mieæ dorobek – to znak,
¿e czas najwy¿szy przestawiæ siê w dziedzinie promocji z dzia³añ ad hoc
na funkcjonowanie wy³¹cznie wed³ug planu.

poziom mistrzowski
Organizacja ma strategiê promocji, która jest systematycznie wdra¿ana
i stale podlega ewaluacji. Nic dodaæ, nic uj¹æ. Po prostu poziom mi-
strzowski. Szkoda tylko, ¿e jest niedostêpny dla wielu, nawet du¿ych
organizacji. O ile jeszcze udaje siê stworzyæ solidn¹ strategiê promocji,
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to najczêœciej trudno jest j¹ wdro¿yæ, a ewaluacja nie przek³ada siê na
korekty i realne zwiêkszenie skutecznoœci wdra¿ania.

Relacje zewnêtrzne

poziom zero
Nie ma jeszcze ¿adnych relacji – organizacja jest dopiero na etapie po-
wstawania.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja ma niedu¿e grono wspó³pracowników, nawi¹zuje kontakty
z instytucjami. Z regu³y pierwsze kontakty powstaj¹ na bazie osobistych
znajomoœci cz³onków organizacji lub w³adz, wynikaj¹cych z powi¹zañ
kole¿eñskich albo zwi¹zanych z innymi polami aktywnoœci (kontakty
zawodowe, w innych organizacjach).

poziom dobry
Organizacja ma sta³e grono osób i instytucji, firm, z którymi wspó³pra-
cuje. Stali partnerzy s¹ czymœ zupe³nie normalnym w organizacji, która
zakoñczy³a ju¿ jakieœ projekty, prowadzi kolejne. Takimi sta³ymi wspó³-
pracownikami mog¹ byæ urzêdnicy, dziennikarze, pasjonaci tematyki,
którymi zajmuje siê organizacja. Doœæ czêsto zdarza siê, ¿e zostaj¹ oni
póŸniej cz³onkami stowarzyszenia.

poziom zaawansowany
Organizacja utrzymuje sta³e kontakty z instytucjami, wa¿nymi urzêdni-
kami. Ten poziom wspó³pracy jest charakterystyczny dla organizacji
o sporym dorobku, sprawdzonych w dzia³aniu, rozpoznawalnych w œro-
dowisku lokalnym. Cech¹ tych kontaktów jest ich charakter partnerski,
co oznacza, ¿e nie tylko organizacji op³aca siê mieæ dobre relacje z in-
stytucj¹, urzêdem, ale tak¿e tej drugiej stronie przydaje siê taki spraw-
dzony, doœwiadczony partner w sektorze pozarz¹dowym.

poziom mistrzowski
Organizacja ma osobê odpowiedzialn¹ za relacje zewnêtrzne, stale wspó³-
pracuje z instytucjami, ma grono zaprzyjaŸnionych urzêdników. W du-
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¿ej organizacji, która prowadzi liczne dzia³ania, konieczne jest, aby by³a
osoba, która w swych kompetencjach ma budowanie relacji zewnêtrz-
nych (co nie wyklucza kompetencji w szczególnoœci szefa zarz¹du do
reprezentowania). Na tym poziomie partnerstwo organizacji i instytucji
jest norm¹.

Marka organizacji

poziom zero
poziom pocz¹tkuj¹cy

Z oczywistych wzglêdów na tych dwóch poziomach trudno jeszcze mó-
wiæ o marce, choæ warto przypomnieæ, ¿e ju¿ wybór nazwy organizacji
i logo mo¿e u³atwiaæ lub nie zbudowanie marki organizacji.

poziom dobry
Organizacja jest rozpoznawalna w œrodowisku swojego dzia³ania. Jest
to poziom, jaki powinien charakteryzowaæ ka¿d¹ organizacjê, która pro-
wadzi dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Rozpoznawalnoœæ jest
wrêcz naturaln¹ konsekwencj¹ tych dzia³añ.

poziom zaawansowany
Organizacja jest rozpoznawalna i ceniona w œrodowisku lokalnym. Za-
tem nie chodzi tylko o rozpoznawalnoœæ, rzecz w tym, aby organizacja
by³a kojarzona pozytywnie wœród ró¿nych grup: beneficjentów, którzy
s¹ zadowoleni z jakoœci dzia³añ organizacji, w³adz, które doceniaj¹ jej
dokonania, partnerów i dziennikarzy, którzy ceni¹ sobie jej solidnoœæ
i uczciwoœæ.

poziom mistrzowski
Organizacja jest powszechnie znana i rozpoznawalna, ma markê, pod
któr¹ inni chc¹ siê „podczepiæ”. To, ¿e organizacja osi¹gnê³a ten poziom
mo¿na rozpoznaæ po tym, ¿e inni zg³aszaj¹ siê do niej, prosz¹c o wspó³-
pracê, wsparcie albo patronat. To mistrzowski poziom, którego wypada
¿yczyæ wszystkim (dzisiaj) ma³ym organizacjom.
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Etapy rozwoju organizacji
w sferze zarz¹dzania

Biuro i sprawy formalne

poziom zero
Organizacja ma za³atwione wszelkie sprawy formalne (KRS, NIP, Re-
gon). To podstawa. Nic dodaæ, nic uj¹æ.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Wszelkie sprawy biurowe za³atwia szef organizacji. Zw³aszcza wtedy,
gdy on jest inicjatorem powstania organizacji, motorem wszelkich dzia-
³añ. W³aœnie tak najczêœciej jest, trzeba jednak mieæ œwiadomoœæ, ¿e im
d³u¿ej tak jest, tym trudniej potem podzieliæ zadania na wiêksz¹ liczbê
osób. A to z kolei hamuje rozwój organizacji.

poziom dobry
Sprawy biurowe za³atwiaj¹ cz³onkowie zarz¹du organizacji oraz najbli¿si
wspó³pracownicy. Ten etap jest naturalny w momencie rozwoju organi-
zacji – realizacji pierwszych projektów, prowadzenia dzia³añ w wielu
sferach jednoczeœnie. To pierwszy krok do dynamicznego rozwoju.

poziom zaawansowany
Dzia³a sta³e biuro organizacji, które prowadzi wszelkie sprawy organi-
zacyjne i formalne. Jest to rozwi¹zanie docelowe dla wiêkszoœci organi-
zacji – chodzi o to, aby biuro odci¹¿a³o osoby, które maj¹ zajmowaæ siê
kwestiami merytorycznymi, czyli prowadzeniem projektów, prac¹ z wo-
lontariuszami, dzia³aniami promocyjnymi itd. Mówi¹c wprost: szko-
da ich czasu na zajmowanie siê „papierkami”.

poziom mistrzowski
Dzia³a profesjonalne biuro, zapewniaj¹ce pe³n¹ bie¿¹c¹ obs³ugê orga-
nizacyjn¹ i prawn¹. Dziêki temu pracownicy merytoryczni zajmuj¹ siê
wy³¹cznie swoimi dzia³aniami, maj¹c sta³e wsparcie organizacyjne. To
marzenie ka¿dej organizacji!
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Zarz¹d

poziom zero
Jest powo³any formalnie zarz¹d organizacji.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Zarz¹d dzia³a wg wizji prezesa. To on decyduje o wiêkszoœci spraw.
Pozostali cz³onkowie zarz¹du nie anga¿uj¹ siê w równym stopniu w dzia³-
mania. W patologicznych przypadkach prezes decyduje o wszystkim.

poziom dobry
W zarz¹dzie wszyscy cz³onkowie maj¹ zdefiniowane kompetencje. Naj-
lepiej na piœmie. Wiadomo, kto za co odpowiada. Organizacja jest ju¿ na
tyle rozwiniêta, ¿e poprzedni model nie mo¿e siê sprawdziæ, gdy¿ jest
zbyt wiele spraw i jedna osoba po prostu nie da rady ich ogarn¹æ.

poziom zaawansowany
W zarz¹dzie wszyscy cz³onkowie maj¹ zdefiniowane kompetencje, okre-
œlone s¹ procedury pracy zarz¹du. Taki sposób dzia³ania sprawia, ¿e za-
rz¹d dzia³a sprawnie, a ponadto nowi cz³onkowie zarz¹du mog¹ szybko
odnaleŸæ siê na swojej funkcji.

poziom mistrzowski
W zarz¹dzie wszyscy cz³onkowie maj¹ zdefiniowane kompetencje, okre-
œlone s¹ wszelkie procedury pracy zarz¹du, praca zarz¹du podlega sta³ej
ocenie. Mówi¹c krótko: wszystko dzia³a jak bardzo dobrze skonstru-
owana, œwietnie naoliwiona maszyna!

Procedury

poziom zero
Brak procedur.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Sposób dzia³ania organizacji okreœla na bie¿¹co jej zarz¹d. Czasem robi
to sam prezes. Jest to etap funkcjonowania nieuporz¹dkowanego, po-
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szukiwania pomys³u na sposób dzia³ania organizacji, tak¿e w sferze za-
rz¹dzania.

poziom dobry
S¹ sta³e procedury okreœlaj¹ce niektóre dzia³ania organizacji. Pojawie-
nie siê tych procedur oznacza, ¿e zauwa¿ono ju¿, ¿e s¹ pewne powta-
rzalne zdarzenia, które mo¿na robiæ rutynowo, gdy¿ szkoda czasu, aby
za ka¿dym razem zastanawiaæ siê nad sposobem wykonania okreœlonych
czynnoœci.

poziom zaawansowany
W organizacji istniej¹ procedury dotycz¹ce najwa¿niejszych aspektów
jej dzia³ania, s¹ dobrze znane kadrze. To zdecydowanie usprawnia pracê
– nie tylko cz³onkom zarz¹du, lecz tak¿e wszystkim cz³onkom organiza-
cji, którzy wiedz¹, z kim i w jaki sposób okreœlone sprawy nale¿y za³a-
twiaæ.

poziom mistrzowski
Organizacja ma system procedur okreœlaj¹cych wszelkie sfery dzia³ania,
który jest stale monitorowany i udoskonalany. Dziêki temu organizacja
ma po prostu dzia³aæ perfekcyjnie, a wszelkie zgrzyty maj¹ byæ natych-
miast analizowane, aby doskonalaæ na bie¿¹co funkcjonowanie organi-
zacji – tak, aby dzia³a³a ona efektywnie.

Planowanie i strategia

poziom zero
Na tym poziomie nie ma jeszcze w ogóle dzia³añ planowych.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Planowanie dzia³añ organizacji jest domen¹ jej szefa. To on ma wizjê,
on wszystkim kieruje.

poziom dobry
Zarz¹d planuje dzia³ania organizacji i ocenia realizacjê przyjêtych pla-
nów. Tutaj mieszcz¹ siê a¿ trzy nowe elementy. Po pierwsze – mamy ju¿
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do czynienia z myœleniem planowym, które zastêpuje dzia³ania ad hoc,
podejmowane czêsto pod wp³ywem impulsu, bez przemyœlenia. Po dru-
gie – w myœlenie o przysz³oœci organizacji zaanga¿owany jest ca³y za-
rz¹d, a nie tylko prezes. Po trzecie – mamy ju¿ do czynienia z ocen¹
realizacji planów, a wiêc wyci¹ganiem wniosków na przysz³oœæ.

poziom zaawansowany
Dzia³alnoœæ organizacji ma charakter planowy, realizacja planów jest
monitorowana i oceniana. Osi¹gniêcie tego poziomu jest mo¿liwe dziê-
ki rozwojowi w pozosta³ych aspektach (patrz zw³aszcza: realizacja mi-
sji, praca z kadr¹).

poziom mistrzowski
Organizacja ma strategiê rozwoju, która jest systematycznie wdra¿ana
i stale podlega ewaluacji. Nale¿y tutaj zwróciæ uwagê, ¿e planowanie
strategiczne wcale nie jest domen¹ du¿ych organizacji. Raczej tych, któ-
re chc¹ po prostu dynamicznie siê rozwijaæ.

Struktura organizacji

poziom zero
poziom pocz¹tkuj¹cy

Brak struktur.

poziom dobry
Tworzone s¹ pierwsze struktury organizacji. To, czy s¹ tworzone, jak
i jakie – zale¿y wy³¹cznie od specyfiki organizacji.

poziom zaawansowany
Organizacja ma strukturê terytorialn¹. Wa¿ne: tylko wtedy, gdy jest to
uzasadnione.

poziom mistrzowski
Organizacja ma rozbudowan¹, optymaln¹ strukturê, która obejmuje ca³y
kraj. Uwaga jak wy¿ej. Nie jest bowiem tak, ¿e ka¿da organizacja musi
siê rozwijaæ na terytorium ca³ej Polski.
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Etapy rozwoju organizacji
w sferze finansów

Obs³uga bankowa

poziom zero
Brak konta bankowego.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja ma ju¿ w³asne konto bankowe.

poziom dobry
Organizacja ma konto bankowe, obs³ugiwane przez Internet oraz z kar-
tami. Tutaj nale¿y dodaæ: korzysta z mo¿liwoœci dostêpu internetowego
oraz z tych kart.

poziom zaawansowany
Organizacja ma konto bankowe, odpowiedni¹ liczbê subkont oraz ob-
s³ugê przez Internet, karty, lokaty. Widaæ wiêc, ¿e bardziej œwiadomie
zarz¹dza swoimi finansami. Posiadanie subkont wynika najczêœciej z ko-
niecznoœci wydzielenia kont bankowych na potrzeby ró¿nych dotacji.

poziom mistrzowski
Organizacja ma konto, karty i lokaty – na warunkach indywidualnie ne-
gocjowanych z bankiem. Mo¿e byæ dla banku partnerem do negocjacji
albo ze wzglêdu na obroty, albo ze wzglêdu na swoj¹ markê.

Kierowanie sfer¹ finansów

poziom zero
poziom pocz¹tkuj¹cy

Dopiero na drugim poziomie ktoœ zaczyna zajmowaæ siê sprawami fi-
nansowymi i jest to szef organizacji, który – o czym by³a ju¿ mowa wcze-
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œniej – na tym poziomie zajmuje siê wiêkszoœci¹ spraw bie¿¹cych orga-
nizacji.

poziom dobry
W zarz¹dzie jest osoba (skarbnik) odpowiedzialna za finanse organiza-
cji. Jest to naturalna konsekwencja rozwoju organizacji i dzielenia za-
dañ w ramach zarz¹du.

poziom zaawansowany
W zarz¹dzie jest osoba (skarbnik) odpowiedzialna za finanse, która wspó³-
pracuje z ksiêgowym organizacji. Osi¹gnê³a ona bowiem taki poziom
rozwoju, ¿e nie da siê ju¿ prowadziæ finansów metodami cha³upniczymi.
Konieczne jest profesjonalne prowadzenie spraw rachunkowych, ale
zajmuje siê tym ksiêgowy, dziêki czemu cz³onek zarz¹du odpowiedzial-
ny za finanse (skarbnik) mo¿e skoncentrowaæ siê na pozyskiwaniu œrod-
ków i myœleniu planowym o finansach.

poziom mistrzowski
Osoba odpowiedzialna w zarz¹dzie za finanse dysponuje profesjonal-
nym zapleczem finansowo-ksiêgowym. Ze wzglêdu na skalê dzia³ania
organizacji inaczej siê po prostu nie da.

Pozyskiwanie œrodków

poziom zero
poziom pocz¹tkuj¹cy

Organizacja jeszcze nie pozyskuje œrodków.

poziom dobry
Cz³onkowie zarz¹du pisz¹ samodzielnie wnioski grantowe. Na razie or-
ganizacja dzia³a, realizuj¹c pojedyncze projekty, wiêc nie ma koniecz-
noœci posiadania osoby zajmuj¹cej siê tylko pozyskiwaniem œrodków.
Czêsto jest te¿ inaczej – wnioski pisz¹ przyszli szefowie poszczegól-
nych projektów. Plusem takiego rozwi¹zania jest to, ¿e wniosek jest spój-
ny, dobrze przemyœlany, a potem jest w³aœciwie realizowany i bez trudu
rozliczany.
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poziom zaawansowany
Organizacja ma osobê zajmuj¹c¹ siê pozyskiwaniem œrodków na dzia³a-
nia organizacji. Zwi¹zane jest to z rozwojem organizacji – wiele ró¿-
nych projektów, ró¿norodne Ÿród³a ich finansowania, czêsto „trudniejsze”,
a wiêc wymagaj¹ce wiêkszych umiejêtnoœci pisania wniosków granto-
wych.

poziom mistrzowski
Organizacja ma profesjonalny zespó³ zajmuj¹cy siê pozyskiwaniem œrod-
ków na dzia³ania organizacji. Zespó³ taki nie tylko pisze wnioski granto-
we, lecz tak¿e pozyskuje sponsorów i darczyñców, prowadzi kampaniê
1% itp.

Granty

poziom zero
Jest jeszcze za wczeœniej na pisanie wniosków.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja pisze pierwsze wnioski grantowe. Zapewne du¿a czêœæ z nich
jest nieskuteczna. Czêsto, niestety, jest to pierwszy i jedyny wniosek,
pisany z (b³êdnym) za³o¿eniem, ¿e na pewno organizacja otrzyma pie-
ni¹dze...

poziom dobry
Organizacja pozyskuje œrodki z grantów lokalnych. Dotacje gminne/miej-
skie s¹ bowiem najczêœcie pierwszym i naj³atwiejszym Ÿród³em pieniê-
dzy na dzia³ania organizacji. Jest to prawid³owe, gdy¿ nale¿y zaczynaæ
zdobywaæ fundusze przede wszystkim u siebie.

poziom zaawansowany
Organizacja pozyskuje œrodki z dotacji samorz¹dowych oraz innych gran-
tów. Dziêki zdobytym doœwiadczeniom oraz ju¿ przeprowadzonym i roz-
liczonym projektom, mo¿e myœleæ o pozyskiwaniu œrodków na wy¿szych
szczeblach samorz¹du (w powiecie, województwie), a tak¿e w innych
podmiotach.
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poziom mistrzowski
Organizacja ma wiele Ÿróde³ pozyskiwania grantów (np. samorz¹d, Fun-
dusz dla Organizacji Pozarz¹dowych, ró¿ne ministerstwa czy Europej-
ski Fundusz Spo³eczny). Takie zró¿nicowanie jest mo¿liwe dziêki
rozwojowi organizacji w innych dziedzinach – wynika z prowadzenia
wielu dzia³añ programowych z udzia³em szerokiego grona kadry, z po-
siadanych bogatych doœwiadczeñ w realizacji ró¿nych projektów, obs³u-
gi prowadzonych dzia³añ przez profesjonalne biuro organizacji oraz
fachowego zespo³u pozyskiwania œrodków.

Sponsorzy

poziom zero
Liderzy organizacji p³ac¹ za pierwszwe wydatki – oni s¹ pierwszymi
sponsorami.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Na dzia³alnoœæ organizacji ³o¿¹ g³ównie liderzy organizacji. Przy czym
zwykle nie chodzi o du¿e œrodki na realizacjê programu, ale o pokrywa-
nie bie¿¹cych, koniecznych wydatków.

poziom dobry
Organizacja ma przyjació³, którzy czasem wspieraj¹ finansowo jej dzia-
³alnoœæ. Ci przyjaciele to najczêœciej rodzina i znajomi liderów organi-
zacji i wolontariuszy, a tak¿e osoby, które mia³y mo¿liwoœæ zobaczenia
pierwszych efektów dzia³ania organizacji (i oceniaj¹ je bardzo pozytyw-
nie).

poziom zaawansowany
Organizacja ma pojedynczych sta³ych sponsorów – a wiêc osoby lub
firmy, na wsparcie których mo¿e liczyæ, zw³aszcza w odniesieniu do
konkretnych dzia³añ (np. sponsorzy, którzy pomog¹ w przygotowywa-
niu paczek œwi¹tecznych). Wspó³praca ta, mimo ¿e ma sta³y charakter,
nie jest sformalizowana, to znaczy nie zosta³y podpisane ¿adne umowy
ze sponsorami.
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poziom mistrzowski
Organizacja ma sponsorów strategicznych, z którymi ma podpisane umo-
wy wieloletnie. Oczywiste jest, ¿e osi¹gniêcie tego poziomu jest mo¿li-
we dziêki bogatemu dorobkowi organizacji oraz jej solidnej marce.
Wspó³praca ze sponsorami mo¿e mieæ tak¿e charakter pozafinansowy –
dziêki rozwiniêciu w firmie sposoruj¹cej idei wolontariatu pracowni-
czego.

1%

poziom zero
poziom pocz¹tkuj¹cy

Dopiero na drugim poziomie organizacja aspiruje od uzyskania statusu
organizacji po¿ytku publicznego, który uprawnia do pozyskiwania 1%
podatku PIT. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e uzyskanie tego sta-
tusu jest mo¿liwe dopiero po dwóch latach prowadzenia dzia³alnoœci
w sferze po¿ytku publicznego.

poziom dobry
Organizacja uzyska³a status organizacji po¿ytku publicznego, prowadzi
w³asnymi si³ami kampaniê 1%. Kampania ma na tym poziomie zwykle
doœæ ograniczony charakter i opiera siê przewa¿nie na osobistych kon-
taktach cz³onków i wolontariuszy organizacji (co wcale nie oznacza, ¿e
tak prowadzona kampania nie jest skuteczna!).

poziom zaawansowany
Organizacja ma osoby, które prowadz¹ przemyœlan¹ kampaniê 1%. Na
tym poziomie – wbrew pozorom – wcale nie jest najwa¿niejsze to, ¿e
mamy osoby zajmuj¹ce siê 1%, ale to, ¿e prowadzona kampania jest
przemyœlana, a wiêc jest wolna od niepotrzebnych, lekkomyœlnych wy-
datków promocyjnych i koncentruje siê na dzia³aniach efektywnych, od-
powiadaj¹cych specyfice organizacji. Odsy³amy w tym miejscu do
zeszytów szkoleniowych Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych pt. „Jak
zbudowaæ kampaniê 1%”, które mo¿na pobraæ jako plik pdf ze strony
www.ngos.pl.
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poziom mistrzowski
Organizacja ma specjalny zespó³, który prowadzi profesjonaln¹ kampa-
niê 1%, wspó³pracuje z agencjami reklamowymi. Ten poziom osi¹gaj¹
te organizacje po¿ytku publicznego, które dostrzegaj¹, jak wielkie œrod-
ki mo¿na pozyskaæ z 1%. Najlepsi pozyskuj¹ przecie¿ wielomilionowe
kwoty, a du¿o lokalnych, ma³ych organizacji jest w stanie zdobyæ nawet
kilkadziesi¹t czy kilkaset tysiêcy z³otych.

P³ynnoœæ finansowa

poziom zero
Brak pieniêdzy.

poziom pocz¹tkuj¹cy
Organizacja ma niewielkie pieni¹dze, które starczaj¹ zaledwie na sfi-
nansowanie podstawowych jej dzia³añ. Najczêœciej pocz¹tek jest bar-
dzo trudny i nawet podstawowe wydatki (np. zrobienie piecz¹tki, op³ata
za konto bankowe) stanowi¹ trudnoœæ dla organizacji. Zazwyczaj te pod-
stawowe koszty pokrywa siê ze sk³adek cz³onków stowarzyszenia (dla
przypomnienia: sk³adki s¹ w stowarzyszeniach obowi¹zkowe, natomiast
organizacja mo¿e w dowolny sposób okreœliæ ich wysokoœæ, czêstotli-
woœæ i tryb zbierania) oraz z pieniêdzy, które ³o¿¹ na organizacjê jej
liderzy.

poziom dobry
Organizacja ma œrodki finansowe, które wystarczaj¹ na niewielki wk³ad
finansowy w konkursach grantowych. To jest sytuacja idealna dla ma³ej
organizacji. Koniecznoœæ posiadania wk³adu w³asnego w konkursach
grantowych jest w³aœciwie norm¹. Nawet przy stosunkowo niewielkich
projektach ten wk³ad w³asny jest dla ma³ych organizacji sporym proble-
mem, a z kolei pozyskanie œrodków jest szans¹ na w³asny rozwój – jest
to b³êdne ko³o. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w wiêkszoœci konkursów
jako wk³ad w³asny wymagane s¹ œrodki finansowe, choæ nie w ca³oœci –
czêœæ wk³adu w³asnego mo¿e byæ wykazana jako wk³ad w³asny rzeczo-
wy, na przyk³ad w postaci pracy wolontariuszy. Warto tak¿e  pamiêtaæ,
¿e pieni¹dze grantowe finansuj¹ dzia³anie programowe organizacji, a jeœli
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maj¹ wp³yn¹æ tak¿e na rozwój jej potencja³u organizacyjnego czy tech-
nicznego, to koniecznie nale¿y uwzglêdniæ we wnioskach zakup mate-
ria³ów, zakup sprzêtu i materia³ów eksploatacyjnych oraz wynagrodzenie
personelu (oczywiœcie w granicach okreœlonych w regulaminie danego
konkursu grantowego).

poziom zaawansowany
Organizacja ma p³ynnoœæ finansow¹, jest w stanie zapewniæ wk³ad w³a-
sny finansowy w wielu konkursach grantowych. Najczêœciej œrodki, któ-
re na to pozwalaj¹, pochodz¹ z innych ni¿ grantowe Ÿróde³ (z powodu,
o którym by³a mowa wczeœniej), np. od sponsorów, z 1%, z nawi¹zek
s¹dowych.

poziom mistrzowski
Organizacja dysponuje kapita³em ¿elaznym, inwestuje nadwy¿ki finan-
sowe. Kapita³ ¿elazny to stale powiêkszana pula œrodków finansowych,
które nie mog¹ byæ przeznaczone na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ organizacji,
lecz s¹ wy³¹cznie inwestowane. To swego rodzaju polisa na trudne cza-
sy. Sposób wykorzystania kapita³u ¿elaznego jest najczêœciej œciœle okre-
œlony i wymaga szczególnych okolicznoœci – wszystko w³asnie po to,
aby ten kapita³ nie zosta³ przeznaczony na wydatki bie¿¹ce, które – co
oczywiste – zw³aszcza w du¿ej organizacji bywaj¹ olbrzymie.

* * *

Opisane sfery rozwoju organizacji pozarz¹dowej, szczegó³owe aspekty
dzia³ania w ka¿dej ze sfer, jak równie¿ piêæ poziomów rozwoju to oczy-
wiœcie jedynie propozycja, która, aby by³a naprawdê skuteczna, musi
byæ zaadaptowana do specyfiki danego stowarzyszenia czy fundacji.
W szczególnoœci konieczne jest doprecyzowanie aspektów w zakresie
realizacji misji organizacji, czyli dzia³alnoœci merytorycznej, a tak¿e pracy
z kadr¹ – jak wynika bowiem z wieloletnich doœwiadczeñ szkolenio-
wych Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych, w tych dwóch sferach zró¿ni-
cowanie organizacji jest najwiêksze.

Niezale¿nie od tego, czy zastosujemy zaproponowane tutaj narzêdzie,
czy zmodyfikujemy je, czy mo¿e wymyœlimy coœ w³asnego – najwa¿-
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niejsze jest, aby stale myœleæ o rozwoju organizacji, gdy¿ organizacja,
która nie idzie do przodu, de facto siê cofa, poniewa¿ œwiat idzie do
przodu – zmienia siê rzeczywistoœæ wokó³ nas, pojawiaj¹ siê nowe pro-
blemy, które wymagaj¹ za³atwienia, powstaj¹ nowe podmioty, które w ja-
kimœ sensie mog¹ byæ nasz¹ konkurencj¹.
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ANEKS:
USTAWA
PRAWO

O STOWARZYSZENIACH
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USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach
(FRAGMENTY)

W celu stworzenia warunków do pe³nej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytu-
cji wolnoœci zrzeszania siê zgodnie z Powszechn¹ Deklaracj¹ Praw Cz³owieka i Miê-
dzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umo¿liwienia obywatelom
równego, bez wzglêdu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w ¿yciu publicz-
nym i wyra¿ania zró¿nicowanych pogl¹dów oraz realizacji indywidualnych zaintereso-
wañ, a tak¿e uwzglêdniaj¹c tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu
stowarzyszeniowego, stanowi siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Obywatele polscy realizuj¹ prawo zrzeszania siê w stowarzyszeniach, zgodnie z prze-
pisami Konstytucji oraz porz¹dkiem prawnym okreœlonym w ustawach.
2. Prawo zrzeszania siê w stowarzyszeniach mo¿e podlegaæ ograniczeniom przewi-
dzianym jedynie przez ustawy, niezbêdnym do zapewnienia interesów bezpieczeñstwa
pañstwowego lub porz¹dku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralnoœci publicz-
nej albo ochrony praw i wolnoœci innych osób.
3. Stowarzyszenia maj¹ prawo wypowiadania siê w sprawach publicznych.

Art. 2.
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie samodzielnie okreœla swoje cele, programy dzia³ania i struktury or-
ganizacyjne oraz uchwala akty wewnêtrzne dotycz¹ce jego dzia³alnoœci.
3. Stowarzyszenie opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej cz³onków; do prowa-
dzenia swych spraw mo¿e zatrudniaæ pracowników.

Art. 3.
1. Prawo tworzenia stowarzyszeñ przys³uguje obywatelom polskim maj¹cym pe³n¹ zdol-
noœæ do czynnoœci prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.
2. Ma³oletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maj¹ ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych, mog¹ nale¿eæ do stowarzyszeñ i korzystaæ z czynnego i biernego prawa wy-
borczego, z tym ¿e w sk³adzie zarz¹du stowarzyszenia wiêkszoœæ musz¹ stanowiæ osoby
o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych.
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3. Ma³oletni poni¿ej 16 lat mog¹, za zgod¹ przedstawicieli ustawowych, nale¿eæ do
stowarzyszeñ wed³ug zasad okreœlonych w ich statutach, bez prawa udzia³u w g³osowa-
niu na walnych zebraniach cz³onków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do w³adz stowarzyszenia. Je¿eli jednak jednostka organizacyjna stowarzy-
szenia zrzesza wy³¹cznie ma³oletnich, mog¹ oni wybieraæ i byæ wybierani do w³adz tej
jednostki.

Art. 4.
1. Cudzoziemcy maj¹cy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mog¹ zrzeszaæ siê w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi obywate-
li polskich.
2. Cudzoziemcy nie maj¹cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej mog¹ wstêpowaæ do stowarzyszeñ, których statuty przewiduj¹ tak¹ mo¿liwoœæ.

Art. 5.
1. Stowarzyszenia miêdzynarodowe mog¹ byæ tworzone na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej wed³ug zasad okreœlonych w ustawie.
2. Stowarzyszenia mog¹ nale¿eæ do organizacji miêdzynarodowych na warunkach okre-
œlonych w ich statutach, je¿eli nie narusza to zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów miê-
dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stron¹.

Art. 6.
1. Tworzenie stowarzyszeñ przyjmuj¹cych zasadê bezwzglêdnego pos³uszeñstwa ich
cz³onków wobec w³adz stowarzyszenia jest zakazane.
2. Nikogo nie wolno zmuszaæ do udzia³u w stowarzyszeniu lub ograniczaæ jego prawa
do wyst¹pienia ze stowarzyszenia. Nikt nie mo¿e ponosiæ ujemnych nastêpstw z powo-
du przynale¿noœci do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

Art. 7.
1. Przepisom ustawy nie podlegaj¹:

1) organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na podstawie odrêbnych ustaw lub umów miê-
dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stron¹,

2) koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
3) organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o sto-

sunku pañstwa do koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, dzia³aj¹ce w ob-
rêbie tych koœcio³ów i zwi¹zków,

4) komitety wyborcze utworzone w zwi¹zku z wyborami do Sejmu, do Senatu,
wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Eu-
ropejskiego lub wyborami do organów samorz¹du terytorialnego,

5) partie polityczne.
2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, w sprawach nie uregulowanych
odrêbnie stosuje siê przepisy ustawy.
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Art. 8.
1. Stowarzyszenie podlega obowi¹zkowi wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego, o ile
przepis ustawy nie stanowi inaczej.
2. [skreœlony]
3. [skreœlony]
4. [skreœlony]
5. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ stowarzyszeñ nale¿y do:

1) wojewody w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê stowarzyszenia – w zakresie nad-
zoru nad dzia³alnoœci¹ stowarzyszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego,

2) starosty w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê stowarzyszenia – w zakresie nadzo-
ru nad innymi ni¿ wymienione w pkt. 1 stowarzyszeniami

– zwanych dalej „organami nadzoruj¹cymi”.
6. Przepisy ustawy nie naruszaj¹ uprawnieñ prokuratora wynikaj¹cych z innych ustaw.

Rozdzia³ 2
Tworzenie stowarzyszeñ

Art. 9.
Osoby w liczbie co najmniej piêtnastu, pragn¹ce za³o¿yæ stowarzyszenie, uchwalaj¹
statut stowarzyszenia i wybieraj¹ komitet za³o¿ycielski.

Art. 10.
1. Statut stowarzyszenia okreœla w szczególnoœci:

1) nazwê stowarzyszenia, odró¿niaj¹c¹ je od innych stowarzyszeñ, organizacji i in-
stytucji,

2) teren dzia³ania i siedzibê stowarzyszenia,
3) cele i sposoby ich realizacji,
4) sposób nabywania i utraty cz³onkostwa, przyczyny utraty cz³onkostwa oraz pra-

wa i obowi¹zki cz³onków,
5) w³adze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupe³niania sk³adu oraz

ich kompetencje,
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tko-

wych, a tak¿e warunki wa¿noœci jego uchwa³,
7) sposób uzyskiwania œrodków finansowych oraz ustanawiania sk³adek cz³onkow-

skich,
8) zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwi¹zania siê stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyæ terenowe jednostki organizacyjne, jest obo-
wi¹zane okreœliæ w statucie strukturê organizacyjn¹ i zasady tworzenia tych jednostek.
3. Osoba prawna mo¿e byæ jedynie wspieraj¹cym cz³onkiem stowarzyszenia.
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Art. 11.
1. Najwy¿sz¹ w³adz¹ stowarzyszenia jest walne zebranie cz³onków. W sprawach, w któ-
rych statut nie okreœla w³aœciwoœci w³adz stowarzyszenia, podejmowanie uchwa³ nale¿y
do walnego zebrania cz³onków.
2. Statut mo¿e przewidywaæ zamiast walnego zebrania cz³onków zebranie delegatów
lub zast¹pienie walnego zebrania cz³onków zebraniem delegatów, je¿eli liczba cz³on-
ków przekroczy okreœlon¹ w statucie wielkoœæ. W takich przypadkach statut okreœla
zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.
3. Stowarzyszenie jest obowi¹zane posiadaæ zarz¹d i organ kontroli wewnêtrznej.

Art. 12.
Komitet za³o¿ycielski sk³ada do s¹du rejestrowego wniosek o rejestracjê wraz ze statu-
tem, list¹ za³o¿ycieli, zawieraj¹c¹ imiona i nazwiska, datê i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania oraz w³asnorêczne podpisy za³o¿ycieli, protokó³ z wyboru komitetu za³o-
¿ycielskiego, a tak¿e informacjê o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Art. 13.
1. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia s¹d rejestrowy rozpoznaje niezw³ocznie,
a rozstrzygniêcie powinno nast¹piæ nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia
wniosku.
2. S¹d rejestrowy dorêcza organowi nadzoruj¹cemu odpis wniosku o rejestracjê wraz
z za³¹cznikami wymienionymi w art. 12. Organ ten ma prawo wypowiedzieæ siê w spra-
wie wniosku w terminie 14 dni licz¹c od dnia jego dorêczenia, a tak¿e przyst¹piæ, za
zgod¹ s¹du, do postêpowania jako zainteresowany.

Art. 14.
S¹d rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, je¿eli nie spe³nia ono warun-
ków okreœlonych w ustawie.

Art. 15.
1. S¹d rejestrowy przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia,
je¿eli uzna za niezbêdne dokonanie dodatkowych ustaleñ, wyznacza w tym celu posie-
dzenie wyjaœniaj¹ce.
2. Na posiedzenie wyjaœniaj¹ce s¹d rejestrowy wzywa uczestników postêpowania.

Art. 16.
S¹d rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdze-
niu, ¿e jego statut jest zgodny z przepisami prawa i za³o¿yciele spe³niaj¹ wymagania
okreœlone ustaw¹.
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Art. 17.
1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowoœæ prawn¹ i mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ z chwil¹
wpisania do Krajowego Rejestru S¹dowego.
1a. Terenowa jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 10 ust. 2, mo¿e uzyskaæ
osobowoœæ prawn¹, je¿eli statut stowarzyszenia to przewiduje.
2. [skreœlony]
3. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru S¹dowego s¹d rejestrowy za-
wiadamia za³o¿ycieli oraz organ nadzoruj¹cy, przesy³aj¹c jednoczeœnie temu organowi
statut.
4. Postêpowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeñ, innych
organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej do Krajowego Rejestru S¹dowego jest wolne od op³at s¹dowych.

Art 18. [skreœlony]

Art. 19. [skreœlony]

Art. 20.
1. Zarz¹d terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowi¹zany, w ter-
minie 14 dni od chwili jej powo³ania, zawiadomiæ o tym organ nadzoruj¹cy w³aœciwy ze
wzglêdu na siedzibê tej jednostki, podaj¹c sk³ad zarz¹du i adres siedziby jednostki, oraz
dorêczyæ statut stowarzyszenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio w razie zmian w sk³adzie zarz¹du i adresie
siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzy-
szenia.

Art. 21.
Zarz¹d stowarzyszenia ma obowi¹zek niezw³ocznie zawiadomiæ s¹d rejestrowy o zmia-
nie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje siê
odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia.

Art. 22.
1. Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mog¹ za³o¿yæ zwi¹zek stowarzyszeñ.
Za³o¿ycielami i cz³onkami zwi¹zku mog¹ byæ tak¿e inne osoby prawne, z tym ¿e osoby
prawne maj¹ce cele zarobkowe mog¹ byæ cz³onkami wspieraj¹cymi.
2. Do zwi¹zków, o których mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy.

Art 23. [skreœlony]

Art. 24. [skreœlony]
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Rozdzia³ 3
Nadzór nad stowarzyszeniami

Art. 25.
Organ nadzoruj¹cy ma prawo:

1) ¿¹daæ dostarczenia przez zarz¹d stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, od-
pisów uchwa³ walnego zebrania cz³onków (zebrania delegatów),

2) [skreœlony]
3) ¿¹daæ od w³adz stowarzyszenia niezbêdnych wyjaœnieñ.

Art. 26.
W razie niezastosowania siê stowarzyszenia do wymagañ okreœlonych w art. 25, s¹d na
wniosek organu nadzoruj¹cego mo¿e na³o¿yæ grzywnê w wysokoœci jednorazowo nie
wy¿szej ni¿ 5000 z³. Od grzywny mo¿na zwolniæ, je¿eli po jej wymierzeniu stowarzy-
szenie niezw³ocznie zastosuje siê do wymagañ organu nadzoruj¹cego. Stowarzyszenie,
w terminie 7 dni, mo¿e wyst¹piæ do s¹du o zwolnienie od grzywny.

Art. 27.
Organem nadzoruj¹cym terenow¹ jednostkê organizacyjn¹ stowarzyszenia jest organ
okreœlony w art. 8 ust. 5, w³aœciwy ze wzglêdu na siedzibê tej jednostki.

Art. 28.
W razie stwierdzenia, ¿e dzia³alnoœæ stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub naru-
sza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, organ nadzo-
ruj¹cy, w zale¿noœci od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawid³owoœci, mo¿e wyst¹piæ
o ich usuniêcie w okreœlonym terminie, udzieliæ ostrze¿enia w³adzom stowarzyszenia,
wyst¹piæ do s¹du o zastosowanie œrodka okreœlonego w art. 29.

Art. 29.
1. S¹d, na wniosek organu nadzoruj¹cego lub prokuratora, mo¿e:

1) udzieliæ upomnienia w³adzom stowarzyszenia,
2) uchyliæ niezgodn¹ z prawem lub statutem uchwa³ê stowarzyszenia,
3) rozwi¹zaæ stowarzyszenie, je¿eli jego dzia³alnoœæ wykazuje ra¿¹ce lub uporczy-

we naruszanie prawa albo postanowieñ statutu i nie ma warunków do przywró-
cenia dzia³alnoœci zgodnej z prawem lub statutem.

2. S¹d rozpoznaj¹c wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, mo¿e na wniosek lub
z w³asnej inicjatywy wydaæ zarz¹dzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnoœciach za-
rz¹du stowarzyszenia, wyznaczaj¹c przedstawiciela do prowadzenia bie¿¹cych spraw
stowarzyszenia.
3. Rozpoznaj¹c wniosek o rozwi¹zanie stowarzyszenia, s¹d mo¿e zobowi¹zaæ w³adze
stowarzyszenia do usuniêcia nieprawid³owoœci w okreœlonym terminie i zawiesiæ postê-
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powanie. W razie bezskutecznego up³ywu terminu, s¹d, na wniosek organu nadzoruj¹-
cego lub z w³asnej inicjatywy, podejmie zawieszone postêpowanie.

Art. 30.
1. Je¿eli stowarzyszenie nie posiada zarz¹du zdolnego do dzia³añ prawnych, s¹d, na
wniosek organu nadzoruj¹cego lub z w³asnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.
2. Kurator jest obowi¹zany do zwo³ania w okresie nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy walne-
go zebrania cz³onków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarz¹du. Do
czasu wyboru zarz¹du, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach maj¹tkowych
wymagaj¹cych bie¿¹cego za³atwienia.
3. Wynagrodzenie kuratora pokrywa siê z maj¹tku stowarzyszenia.

Art. 31.
Na wniosek organu nadzoruj¹cego s¹d wydaje postanowienie o rozwi¹zaniu stowarzy-
szenia, w razie gdy:

1) liczba cz³onków stowarzyszenia zmniejszy³a siê poni¿ej liczby cz³onków wy-
maganych do jego za³o¿enia,

2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie w³adz i nie ma warunków
do ich wy³onienia w okresie nie d³u¿szym ni¿ rok.

Art. 32.
Wnioski, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 31, s¹d rozpoznaje na rozprawie w postê-
powaniu nieprocesowym – rejestrowym.

Rozdzia³ 4
Maj¹tek stowarzyszenia

Art. 33.
1. Maj¹tek stowarzyszenia powstaje ze sk³adek cz³onkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z w³asnej dzia³alnoœci, dochodów z maj¹tku stowarzyszenia oraz
z ofiarnoœci publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów, mo¿e przyjmowaæ da-
rowizny, spadki i zapisy oraz korzystaæ z ofiarnoœci publicznej.

Art. 34.
Stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wed³ug ogólnych zasad okre-
œlonych w odrêbnych przepisach. Dochód z dzia³alnoœci gospodarczej stowarzyszenia
s³u¿y realizacji celów statutowych i nie mo¿e byæ przeznaczony do podzia³u miêdzy
jego cz³onków.
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Art. 35.
Stowarzyszenie mo¿e otrzymywaæ dotacjê wed³ug zasad okreœlonych w odrêbnych prze-
pisach.

Rozdzia³ 5
Likwidacja stowarzyszeñ

(...)

Rozdzia³ 6
Stowarzyszenia zwyk³e

Art. 40.
1. Uproszczon¹ form¹ stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwyk³e, nie posiadaj¹ce oso-
bowoœci prawnej.
2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragn¹ce za³o¿yæ stowarzyszenie zwyk³e, uchwa-
laj¹ regulamin dzia³alnoœci, okreœlaj¹c w szczególnoœci jego nazwê, cel, teren i œrodki
dzia³ania, siedzibê oraz przedstawiciela reprezentuj¹cego stowarzyszenie.
3. O utworzeniu stowarzyszenia zwyk³ego jego za³o¿yciele informuj¹ na piœmie w³a-
œciwy, ze wzglêdu na przysz³¹ siedzibê stowarzyszenia, organ nadzoruj¹cy, podaj¹c dane,
o których mowa w ust. 2.

Art. 41.
1. S¹d rejestrowy, na wniosek organu nadzoruj¹cego lub prokuratora, mo¿e zakazaæ
za³o¿enia stowarzyszenia zwyk³ego, je¿eli nie spe³nia ono warunków okreœlonych w art.
16. Art. 14 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
2. Je¿eli w ci¹gu 30 dni od dnia uzyskania informacji o za³o¿eniu stowarzyszenia zwy-
k³ego nie zakazano jego dzia³alnoœci, mo¿e ono rozpocz¹æ dzia³alnoœæ.

Art. 42.
1. Stowarzyszenie zwyk³e nie mo¿e:

1) powo³ywaæ terenowych jednostek organizacyjnych,
2) ³¹czyæ siê w zwi¹zki stowarzyszeñ,
3) zrzeszaæ osób prawnych,
4) prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej,
5) przyjmowaæ darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywaæ dotacji, a tak¿e ko-

rzystaæ z ofiarnoœci publicznej.
2. Stowarzyszenie zwyk³e uzyskuje œrodki na swoj¹ dzia³alnoœæ ze sk³adek cz³onkow-
skich.
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Art. 43.
W sprawach nie uregulowanych odmiennie w tym rozdziale do stowarzyszenia zwyk³e-
go stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy, z tym ¿e:

1) nie stosuje siê przepisów art. 9-13, art. 14 ust. 1, art. 17, art. 20, art. 22–24, art.
27, art. 30 i art. 31 pkt 2,

2) ilekroæ w ustawie jest mowa o statucie, nale¿y przez to rozumieæ regulamin
stowarzyszenia zwyk³ego.

Rozdzia³ 7
Przepisy szczególne, zmiana przepisów

obowi¹zuj¹cych oraz przepisy przejœciowe i koñcowe
(...)
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