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Począwszy od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku można założyć pewne-
go rodzaju cezurę, kiedy rozpoczyna się w krajach rozwiniętych na świecie zarówno 
wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym [Kramer, 1999], jak 
również naukowa refleksja wokół ich funkcjonowania. Z ówczesnym kryzysem państw 
socjalnych rozrastały się także ilościowo i jakościowo organizacje pozarządowe, zarów-
no w sferze przychodów, jak i zatrudnienia.

Co ciekawe – z zarządzaniem w trzecim sektorze nie było już tak prosto. Jeszcze 
bowiem w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku część badaczy organizacji (jak 
chociażby Charles Perrow) uznawała problemy zarządzania w organizacjach pozarzą-
dowych za trywialne [Anheier, 2006]. Inna grupa z kolei przekonywała, że zarządzanie 
to metody i techniki, które przynależą tylko do biznesowych organizacji, kojarzą się 
z zarabianiem pieniędzy i jako takie zupełnie nie pasują do trzeciego sektora [Drucker 
1990]. Tymczasem praktycy, wraz z rozwojem jakościowym i ilościowym organiza-
cji pozarządowych od lat siedemdziesiątych, zauważyli potrzebę nie tylko refleksji 
praktycznej, ale także naukowej nad zarządzaniem w organizacjach pozarządowych. 
Dziś także obserwujemy obfitość różnorodnych koncepcji i metod zarządzania, które 
ich twórcy radzą zastosować w organizacjach pozarządowych. Nierzadko hołduje się 
w trzecim sektorze menedżeryzmowi – wierząc w konieczność zatrudniania wysoko 
wykfalifikowanych kierowników i przenoszenia narzędzi zarządzania w przedsiębior-
stwach, dla osiągania zwykle biznesowo zdefiniowanego sukcesu, implementując (czę-
sto nawet nieświadomie) pojęcia, takie jak konkurencja czy skuteczność. Tymczasem 
z drugiej strony, dla wielu liderów w organizacjach pozarządowych zarządzanie jest 
sztuką dość trudną. Nikt bowiem nie zakłada organizacji pozarządowej i nie spraw-
dza, czy posiada zdolności zarządcze – po prostu ludzie tworzący organizację chcą 
realizować założone cele, nierzadko związane z wartościami czy realizacją pasji i za-
interesowań. Niewiele organizacji ma potrzebę lub możliwości wynajęcia menedżera, 
który będzie zarządzał sprawami organizacji i podlegał zarządowi. Jednocześnie rośnie 
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potrzeba zatrudniania w organizacjach ludzi, rozumiejących czym jest zarządzanie 
w organizacji pozarządowej [Bogacz-Wojtanowska, Rymsza, 2015].

Co ważne – prawie od blisko trzydziestu lat, na wielu uniwersytetach na świecie 
uczy się młodych adeptów zarządzania także i specyfiki kierowania organizacją po-
zarządową. Na Uniwersytecie Jagiellońskim kursy tego typu oferują naukowcy i prak-
tycy w Instytucie Spraw Publicznych. Starając się je doskonalić, jak również wspie-
rać swoich studentów w poszukiwaniu wiedzy na temat organizacji pozarządowych, 
postanowiliśmy przygotować tom, który pozwoli usystematyzować wiedzę nie tylko 
naszych Czytelników, ale także umożliwi nam, autorom, ułożyć kurs w taki sposób, 
aby rozwijać własne poszukiwania badawcze, zwłaszcza młodych badaczy. Stąd celem 
opracowania jest prezentacja i dyskusja wokół najważniejszych ustaleń praktycznych 
i naukowych, dotyczących zarządzania organizacjami pozarządowymi. Rozważania 
prowadzone są w odniesieniu zarówno do dorobku światowego w tym obszarze, jak 
również na gruncie polskim, zwłaszcza w sferze przykładów, studium przypadku oraz 
szerzej, uwarunkowań instytucjonalno-społecznych.

Opracowanie składa się z dziesięciu tematów. Wybraliśmy je w taki sposób, aby 
zaprezentować naszym zdaniem najważniejsze obszary i problemy zarządzania orga-
nizacjami pozarządowymi. Obejmują one także materiał, który realizuje się średnio 
w 2 do 4 godzinach dydaktycznych. Czytelnikom zaś zostawiamy decyzję, w jakim 
stopniu i zakresie wykorzystają wiedzę z naszego opracowania.

Na początku podręcznika staramy się wyjaśnić czym są organizacje pozarządo-
we. Prócz definicji wyjaśniających, Czytelnik będzie mógł poznać cechy i zachowania 
charakterystyczne dla organizacji pozarządowych, rozpoznać ich różne typy i obszary 
działania oraz wykonywane przez nie role w społeczeństwach i gospodarkach. 

W kolejnym rozdziale prezentujemy różne formy organizacji pozarządowych, sku-
piając się przede wszystkim na ich sytuacji formalno-prawnej, prezentując również 
rozmaite formy organizacyjne, funkcjonujące na świecie. Rozdział ten zawiera także 
opis organizacji, których nie uznaje się za organizacje pozarządowe oraz najważniejsze 
wskazania dotyczące sytuacji organizacji pozarządowych w Polsce.

Trzeci rozdział podręcznika poświęcony jest zagadnieniu struktur organizacyjnych 
w trzecim sektorze. Omówiliśmy w nim podstawowe pojęcia oraz poszczególne modele 
struktur, z ujęciem ich wad i zalet, a także zasadniczych różnic między tzw. klasycznymi 
i współczesnymi strukturami.

W czwartym rozdziale Czytelnik znajdzie podstawową wiedzę na temat otocze-
nia organizacji pozarządowej. Na początku rozważań przyjrzymy się definicjom, któ-
re stworzą podstawę myślenia o otoczeniu organizacji. Następnie – przenosząc się 
na grunt organizacji pozarządowych – zostanie rozpoznane ich otoczenie, pokazując 
potencjalne podmioty i ich znaczenie dla działalności organizacji trzeciego sektora.
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Kolejny rozdział poświęcony został jednej z najważniejszej funkcji zarządzania – 
planowaniu. Skupiamy się tutaj na pojęciach strategii i planowania, opisując znaczenie 
tych pojęć dla praktyki organizacji pozarządowych.

Kolejne dwa rozdziały w naszym podręczniku to obszernie prezentowany obszar 
szeroko rozumianej funkcji motywacyjnej w zarządzaniu organizacjami pozarządo-
wymi. Szósty rozdział poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem 
ludzi w organizacjach pozarządowych. Omawiamy w nim główne grupy osób tworzą-
cych stowarzyszenia i fundacje, zwracając szczególną uwagę na ich rolę w kształtowaniu 
działań i struktur tych podmiotów. Prezentujemy także etapy procesu rekrutacyjnego, 
problemy związane z motywowaniem współpracowników, ich szkoleniami oraz re-
dukcją zatrudnienia, z ujęciem specyficznego kontekstu organizacji pozarządowych. 
Czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się również z praktycznymi przykładami 
zjawisk i problemów występujących w trzecim sektorze, które dotyczą bezpośrednio 
elementów zarządzania ludźmi. Natomiast w rozdziale siódmym rozważania przenoszą 
się na kwestie przywództwa oraz roli lidera w organizacji. Opisujemy tutaj sylwetkę 
i funkcje lidera, zarządzającego organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale ósmym przedstawiamy pojęcie i zastosowanie etyki w organizacjach 
pozarządowych oraz prowadzimy rozważania na temat wartości, będących podstawą 
dla kreowania standardów i potrzeb aksjologicznej standaryzacji jako jednego z naj-
większych wyzwań współczesnych organizacji pozarządowych. Prezentujemy również 
istniejące Kodeksy Etyczne oraz zasady kontroli etycznej.

Trzeci sektor posiada szerokie możliwości pozyskiwania funduszy. Ta wielość opcji 
– jakkolwiek korzystna – wymaga od zarządzających organizacjami pozarządowymi 
inteligentnego, wielowymiarowego spojrzenia na strategiczny dobór technik i narzę-
dzi pozyskiwania środków. To właśnie działania w tym obszarze składają się na ogól-
ną koncepcję fundraisingu, stanowiącą kluczowe zagadnienie rozdziału dziewiątego 
podręcznika. W pierwszej jego części Czytelnik odnajdzie ogólne omówienie źródeł 
finansowania, dostępnych organizacjom trzeciego sektora, a dalej opis fundamental-
nych zasad pozyskiwania funduszy oraz bardziej szczegółowy model relacji między 
fundraisingiem a innymi funkcjami zarządzania w organizacji.

I wreszcie, w ostatniej części podręcznika zaprezentowane zostało znaczenie współ-
działania sektorowego i międzysektorowego dla sprawnego funkcjonowania organizacji 
pozarządowych. Czytelnik znajdzie w niej informacje dotyczące uwarunkowań i cha-
rakteru relacji pomiędzy organizacjami trzeciego sektora a administracją publiczną, 
przedsiębiorstwami oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Rozważania teoretycz-
ne wsparto najbardziej aktualnymi wynikami badań i raportów z zakresu współpracy 
i współdziałania międzysektorowego.

Struktura naszego podręcznika została przygotowana w taki sposób, aby nie tylko 
zaprezentować najważniejsze treści dotyczące organizacji pozarządowych, ale także 
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dać możliwość szybkiego przyswajania materiału, jak i dalszego pogłębiania wiedzy. 
Stąd w każdym rozdziale, traktującym o pewnym, wybranym aspekcie zarządzania or-
ganizacją pozarządową, Czytelnik znajdzie jasną prezentację wiedzy oraz sugerowaną 
literaturę przedmiotu, która pozwoli rozszerzyć obszar poszukiwań już samodzielnie. 
W każdym rozdziale prezenujemy kluczowe pojęcia, pytania do tekstu, pozwalające 
uporządkować wiedzę oraz ćwiczenia lub studia przypadków, które Czytelnik samo-
dzielnie może rozwiązać, także z pomocą pytań pomocniczych.

Zachęcamy do lektury (i wspólnej pracy) studentów i wszystkich zainteresowanych 
Czytelników. Mamy również nadzieję na dyskusję z Czytelnikami – liczymy na Państwa 
komentarze i uzupełnienia, które pozwolą nam udoskonalić ten podręcznik.

Zapraszamy serdecznie!
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Ewa Bogacz-Wojtanowska
email: ewa.bogacz-wojtanowska@uj.edu.pl
Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi
Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego


