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Rozdział 7
 

Lider w organizacji pozarządowej

W rozdziale opisano klasyczne teorie, dotyczące szeroko pojętego przywództwa oraz 
roli lidera w organizacji. Zaprezentowano sylwetkę i funkcje lidera zarządzającego or-
ganizacjami pozarządowymi, będące wypadkową analizy literatury z różnych obszarów 
zarządzania.

KLUCZOWE TERMINY

 » lider organizacji pozarządowej

 » przywództwo

 » władza

 » role organizacyjne

7.1. Przywództwo, lider, menedżer

Rozważania na temat lidera warto rozpocząć od przywołania klasycznych już dzisiaj, 
tak zwanych funkcji administracyjnych (zarządczych): przewidywania, organizowa-
nia, rozkazywania, koordynowania i kontrolowania [Gogłoza, Księski, 2013, s. 108]. 
Funkcje te są bowiem podstawą do wielu refleksji dotyczących tego, czym zajmuje się 
przywódca w organizacji i czym jest tak naprawdę przewodzenie, w związku z tym będą 
pewnym tłem dla większości opisanych poniżej treści.

Do jednych z najpopularniejszych teorii dotyczących władzy należą koncep-
cje M. Webera, który wyróżnił trzy idealne, „czyste” typy władzy „według rodzaju 
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podstawy prawomocności, na którą powołuje się dany typ władzy”, czyli [Weber, 1972, 
s. 321-322]:

1. Władza racjonalna (nazywana czasami legalną) [Gogłoza, Księski, 2013, 
s. 111] – oparta „na przekonaniu o legalności norm prawnych i o uprawnie-
niu osób, sprawujących władzę na mocy tych norm, do wydawania poleceń”. 
Posłuszeństwo wobec prawa jest obowiązkiem, którego przestrzegania wyma-
gają osoby formalnie zajmujące stanowiska kierownicze;

2. Władza tradycjonalna (określana dzisiaj częściej jako tradycyjna) [Gogłoza, 
Księski, 2013, s. 111] – uzasadniana jest przekonaniem „o trwałości od-
wiecznego porządku i prawomocności władzy, która jest na nim oparta”. 
Przywódca pełni władzę na mocy tradycji, w obszarze przez nią wyznaczonym. 
Podporządkowanie się jej wynika z lojalności;

3. Władza charyzmatyczna – oparta „na przekonaniu o wyjątkowej świętości, he-
roizmie lub szczególnie wzorowym charakterze danej osoby oraz o prawomoc-
ności norm czy porządku objawionego przez tę osobę”. W tym przypadku nasze 
wypełnianie obowiązków uzależnione jest od mocy wiary w przywódcę, który 
dzięki walorom osobistym został nim mianowany.

K. Lewin zasłynął głównie jako badacz dynamiki grupy, proponując jednakowo 
rozróżnienie na trzy style przywództwa, mianowicie [Anheier, 2005, s. 161]:

1. Przywództwo autokratyczne, w którym aktywność członków jest bardzo ogra-
niczona, nie biorą oni udziału w podejmowaniu decyzji, zarządzanie opiera się 
na rozkazywaniu i poleceniach, stosowaniu represji;

2. Przywództwo demokratyczne włącza uczestników w proces decyzyjny, liczy się 
zaangażowanie i poczucie wspólnej misji zespołu, władza jest zdecentralizowa-
na, a ocena pracy podpierana jest udzielanym wsparciem;

3. Przywództwo leseferyczne, oznaczające ograniczenie przewodzenia grupie 
do minimum, jest ono jedynie symboliczne, uczestnicy otrzymują dużą swo-
bodę działania, utrzymanego jednak w zgodzie z obowiązującymi regułami.

Temat przywództwa wciąż inspiruje wielu naukowców i praktyków, stąd co jakiś 
czas możemy przeczytać o nowych kierunkach w badaniach nad przywództwem [Ciuk, 
2008, s. 329]. Jednym z takich kierunków są badania nad autentycznym przywództwem, 
będącym pewnego rodzaju potrzebą i reakcją na specyfikę czasów współczesnych, 
pełnych zmienności i niepokoju [Avolio, Gardner, 2005, s. 316; Ciuk, 2008, s. 335; 
Furmańczyk, 2011, s. 95]. Do równie popularnych teorii zalicza się przywództwo trans-
akcyjne i przywództwo transformacyjne. Przywództwo transakcyjne wyróżniają [Bass, 
Steidlmeier, 1999, s. 184]:

 » aktywne zarządzanie przez wyjątki (active managment-by-exception) – przywód-
ca kontroluje działalność, poszukując w niej odstępstw od norm oraz podejmuje 
ich czynności naprawcze,
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 » pasywne zarządzanie przez wyjątki (passive managment-by-exception) – działa-
nia naprawcze podejmowane są, gdy normy nie zostały spełnione, przywódca 
pasywnie oczekuje na popełnienie błędu,

 » uwarunkowane wzmocnienie (contingent reinforcement) – nagrody, obietnice, 
pochwały służą do motywowania ludzi. Aby korygować ich niepożądane za-
chowania przywódca stosuje groźby, nagany, negatywne informacje zwrotne, 
konsekwencje dyscyplinarne,

 » uwarunkowane nagradzanie (contingent rewarding) – za oczekiwane zacho-
wania i osiągnięcia przyznawane (wymieniane) są nagrody, wyznaczone przez 
lidera,

 » leseferyzm – unikanie przewodzenia, brania odpowiedzialności.
Przywódca transformacyjny dąży do tego, aby wzmocnić motywację pracowników 

poprzez wzbudzenie w nich pozytywnych uczuć – dzięki temu podążają oni za jego 
wizją, samodzielnie rozwiązując pojawiąjące się trudności [Furmańczyk, 2011, s. 97]. 
Na jego postawę składają się cztery elementy [Bass, 1990, s. 21-22]:

1. Inspirowanie (inspiration) – komunikowanie wysokich oczekiwań, najważniej-
sze cele przekazywane są w prosty, zrozumiały sposób, posługiwanie się sym-
bolami, aby skupić wysiłki. Inspirowanie wiąże się z kolejną cechą przywódcy 
transformacyjnego, którego charakteryzuje

2. Charyzma (charisma) – charyzmatyczny lider inspiruje ludzi do osiągania wiel-
kich rzeczy, które jednocześnie wymagają od nich wzmożonego wysiłku. Taka 
osoba zaraża swoją wizją i poczuciem misji, ludzie ją szanują, ufają jej i czują 
dumę ze współpracy z nią;

3. Stymulacja intelektualna (intellectual stimulation) – wzmacnianie racjonalnego 
myślenia, inteligencji, uważnego rozwiązywania problemów, uczenie nowych 
metod;

4. Indywidualne traktowanie (individualized consideration) – poświęcanie każde-
mu odpowiedniej, osobistej uwagi, traktowanie każdego indywidualnie, dora-
dzanie, bycie mentorem, dostrzeganie różnic pomiędzy pracownikami.

Koncepcja przywódcy transformacyjnego w późniejszym czasie została wzbogacona 
o zasady etyczne i moralne, podkreślając ich znaczenie dla działalności przywódczej. 
Zwrócenie uwagi na wartości w życiu lidera zaprowadziło pomysłodawców do przed-
stawienia jeszcze pozytywniejszego stylu przewodzenia, czyli tak zwanego autentycz-
nego transformacyjnego przywództwa [Bass, Steidlmeier, 1999].

Kolejną stosunkowo nową koncepcją jest przywództwo relacyjne [Ciuk, 2008, 
s. 337]. To propozycja wyjścia poza tradycyjnie postrzegane ramy hierarchiczności 

„kierownik–podwładny” i spojrzenia na przywództwo jako skutek interakcji i nego-
cjacji ładu społecznego wśród uczestników organizacji [Uhl-Bien, 2006, s. 672-673]. 
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W ramach przywództwa relacyjnego zaproponowane zostały dwie perspektywy [Uhl-
Bien, 2006, s. 654-676]:

1. Perspektywa podmiotowa (rzeczywistość indywidualna) – the entity (individu-
al reality) perspective – opiera się na indywidualnym postrzeganiu, poznaniu, 
zachowaniu;

2. Perspektywa relacyjna (wielość rzeczywistości) – the „relational” (multiple re-
alities) perspective – opiera się na procesach komunikacyjnych i społecznych.

Bycie przywódcą nie zawsze musi być tożsame z obejmowanym stanowiskiem w or-
ganizacji i miejscem w hierarchii. Coraz częściej pojawia się także idea przywództwa 
rozproszonego, które może pojawić się na innym szczeblu struktury niż sam jej szczyt. 
Wynika to z zaniechania utożsamiania przywództwa z byciem wybitną jednostką lub 
miejscem, zajmowanym w strukturze organizacji [Ciuk, 2008, s. 338].

7.2. Lider w organizacji

Podział na menedżera, lidera i kierownika bywa różnie postrzegany przez badaczy 
nauk o zarządzaniu. „W praktyce można przyjąć, że terminy »menedżer« i »kierownik« 
stosuje się zamiennie, mając oczywiście świadomość drobnych różnic pomiędzy tymi 
określeniami” [Sułkowski, 2001, s. 190]. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że na-
ukowcy wobec rozróżniania ról menedżera oraz przywódcy przyjmują różne stano-
wiska. Ł. Sułkowski dokonał podziału owych funkcji, wskazując na różnice pomiędzy 
nimi ze względu na elementy roli społecznej, takie jak: cele, kluczowe zadania, gru-
pę, zaangażowanie pracowników i typ relacji (zobacz tabela nr 7.1.) [Sułkowski, 2001, 
s. 191]. H. Mintzberg proponuje zatarcie owych granic, pisząc: „[…] zamiast oddzielać 
zarządzanie od przywództwa, powinniśmy traktować menedżerów jako przywódców, 
a przywództwo pojmować jako dobrze wykonane zarządzanie” [Mintzeberg, 2013, 
s. 26].
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Tabela nr 7.1. Różnice między rolami kierownika i przywódcy.

Element roli społecznej Kierowanie Przewodzenie

Cele
formalne i nieformalne koordynowanie 

działań grupy pracowniczej służące 
realizacji celów organizacyjnych

wpływanie na grupę społeczną przez 
przywódcę służące realizacji celów 

wspólnych, przywódcy lub samej grupy

Grupa
organizacja musi mieć 

sformalizowaną strukturę
grupa społeczna, w obrębie której 

dokonał się proces dystrybucji władzy

Kluczowe zadania

kontrola pracowników, motywowanie 
pracowników, rozwiązywanie 

problemów, komunikacja 
z pracownikami i otoczeniem

tworzenie wizji zmiany 
i rozwoju, motywowanie 

i inspirowanie ludzi, komunikacja 
z pracownikami i otoczeniem

Typ relacji kierownik – pracownicy przywódca – zwolennicy

Zaangażowanie 
pracowników (wpływ 

na pracowników)

formalnie i nieformalne życie zawodowe;
zaangażowanie emocjonalne 

z obu stron na różnym poziomie 
(od braku do silnego)

życie prywatne i zawodowe;
silne emocjonalne 

zaangażowanie z obu stron

Źródło: Sułkowski, 2001, s. 191.

Warto zauważyć, że z pracą menedżera wiąże się wiele mitów [Mintzberg, 1990, 
s. 163-164]. Między innymi fakt, że menedżerowie rzadko kiedy są „refleksyjnymi, 
systematycznymi planistami”, brak czasu i wysokie tempo pracy im na to nie pozwala. 
Równie nieprawdziwą teorią jest jakoby menażerowie wyższego stopnia preferowali 
formalne kanały i narzędzia komunikacji – otóż menedżerowie od sterty dokumentów 
wolą rozmowy i spotkania [Mintzberg, 1990, s. 164]. Pozostaje zadać pytanie, co jest 
istotą pracy lidera organizacji pozarządowej?

7.3. Lider w organizacji pozarządowej

Lider w organizacji pozarządowej to rola bardzo ważna, nieoczywista i niejedno-
krotnie decydująca o sukcesie organizacji. Z jednej strony wymagająca przełożenia 
pewnych praktyk z sektora prywatnego i publicznego, z drugiej zaś uwzględniająca 
specyfikę trzeciego sektora. Poniższe przykłady ról lidera w organizacji pozarządowej 
pokażą, jak wiele funkcji musi on pełnić i jak wiele rzeczy od niego zależy.
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ROLE LIDERA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

 » umiejętne zarządzanie finansami,

 » umiejętność przewidywania ryzyka,

 » kierowanie członkami organizacji,

 » inspirowanie i motywowanie pracowników,

 » planowanie ścieżki kariery pracownika,

 » prowadzenie skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

 » prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych,

 » podejmowanie decyzji,

 » współpraca z otoczeniem organizacyjnym,

 » kierowanie kulturą organizacyjną,

 » podejmowanie działań z zakresu Public Relations i marketingu,

 » przestrzeganie zasad etycznych,

 » skupianie działań organizacji wokół misji i wizji.

B. Nanus i S. M. Dobbs [1999] wymieniają cztery wymiary, na których powinni się 
skupić liderzy organizacji pozarządowych. Są to [Anheier, 2005, s. 163]:

1. Wewnętrzne aspekty organizacyjne (internal organizational aspects) – lider po-
winien inspirować i gromadzić wszystkich członków organizacji wokół wspólnej 
misji;

2. Zewnętrzne aspekty organizacyjne (external organizational aspects) – lider po-
trzebuje legitymizacji i zasobów finansowych, pozyskiwanych dzięki wsparciu 
otoczenia organizacyjnego;

3. Bieżące działania (present operations) – lider powinien skupić się na aktualnych 
czynnościach, dotyczących funkcjonowania organizacji, takich jak jakość usług, 
konflikty organizacyjne, motywacja i komunikacja;

4. Przyszłe perspektywy (future posibilities) – lider powinien wziąć pod uwagę 
wszelkie kwestie, które są ważne dla organizacji i jej przyszłego rozwoju, takie 
jak potencjalne szanse i problemy.

Na podstawie tych czterech wymiarów, wskazano dalej na role, które liderzy mie-
liby pełnić w organizacjach pozarządowych. Rozszerzona koncepcja prezentuje się 
następująco [Anheier, 2005, s. 163-164]:

 » liderzy, koncentrujący swoją uwagę na zewnętrznych aspektach organizacyjnych 
i bieżących działaniach wchodzą w rolę fundraisera oraz polityka,

 » liderzy, skupiający się na wewnętrznych aspektach organizacyjnych i bieżących 
działaniach mogą wchodzić w rolę trenera (coach),
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 » zwrócenie uwagi na wewnętrzne aspekty organizacyjne i przyszłe perspektywy 
sprawia, że lider staje się bardziej agentem zmiany (change agent).

 » liderzy, zainteresowani zewnętrznymi aspektami organizacyjnymi oraz przy-
szłymi perspektywami przyjmują rolę wizjonera bądź stratega.

Jak już zostało wspomniane, rola lidera nie zawsze jest tożsama z obejmowanym 
stanowiskiem, tym bardziej, że organizacje pozarządowe rzadko zatrudniają płatnych 
menedżerów [Bogacz-Wojtanowska, 2010, s. 60]. W organizacjach pozarządowych czę-
sto można spotkać przykłady związane z koncepcjami władzy formalnej i nieformalnej.

 » Władza formalna otrzymywana jest na mocy prawa, łączona jest z obej-

mowanymi stanowiskiem w strukturze organizacyjnej [Adams, Galens, 

2008, s. 296]. Drugi typ władzy – nieformalny – może się pojawić jako 

potrzeba sytuacyjna: w zespole wyłania się lider organizacyjny, po-

siadający zdolności zarządcze, prowadzący członków do osiągniecia 

określonego celu [Rzeszowska Agencja Rozwoju Terytorialnego, 2006, 

s. 5].

Skutecznie zarządzana przez lidera organizacja pozarządowa ma większe szanse 
na sukces. Aby tak się stało, lider musi z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem 
kierować między innymi członkami organizacji, zespołem, wolontariuszami i zarządem. 
Zarządzanie personelem to „planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja, adapta-
cja do pracy, rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego, ocenianie oraz wynagradzanie” 
[Bogacz-Wojtanowska, 2009, s. 83].

Oprócz wymienionych procesów rola lidera organizacyjnego polega na motywowa-
niu. W sytuacji, kiedy organizacje pozarządowe często borykają się z problemami finan-
sowymi, motywowanie staje się funkcją szczególną. Lider rzadko kiedy może korzystać 
z najpopularniejszych motywatorów, jakimi są: nagrody, premie, a także korzystne 
zatrudnienie, polegające na umowie o pracę. Praca członków organizacji pozarządo-
wych oparta jest głównie o pracę wolontariuszy. W takiej sytuacji inspirowanie, moty-
wowanie, zachęcanie do działania wymaga dużego zaangażowania lidera. W ostatnim 
czasie wzrasta liczba fundacji i stowarzyszeń, korzystających z pomocy wolontariuszy 
[Adamiak, Charycka, Gumkowska, 2015, s. 8], w związku z czym znajomość potrzeb tej 
grupy uczestników organizacji pozarządowych rośnie na znaczeniu. Wśród najważniej-
szych motywatorów wymieniane są [Romanowski, Szmyt-Boguniewicz, 2012, s. 50]:

 » informowanie o misji organizacyjnej w sposób zachęcający do angażowania się 
w jej realizację – dzięki temu wolontariusze mają możliwość utożsamiania się 
z celami organizacyjnymi,

 » wykonywanie pracy zgodnej z umiejętnościami – rola lidera polega w tym przy-
padku na wspieraniu i wychwytywaniu talentów,
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 » włączanie pracowników w proces decyzyjny, podtrzymywanie otwartości orga-
nizacji na kreatywność jej członków,

 » okazywanie uznania dla osiągnieć, wykonanych zadań, informowanie o ocenie 
jakości wykonywanej pracy.

Z motywowaniem połączona jest kolejna rola lidera, czyli planowanie ścieżki ka-
riery pracownika. Dokładana analiza dotychczasowego doświadczenia, posiadanych 
kompetencji, predyspozycji i wykształcenia, pełnionych obowiązków wraz ze strategią 
organizacji powinno służyć zaplanowaniu indywidualnego rozwoju pracownika, a dzię-
ki temu również rozwojowi organizacji [Romanowski, Szmyt-Boguniewicz, 2012, s. 51]. 
Sprawny lider powinien umieć połączyć osobiste cele swoich pracowników z celami 
organizacyjnymi. Organizacje zgłaszają potrzeby odbywania różnego rodzaju szkoleń, 
najczęściej dotyczących pisania projektów i pozyskiwania, zapominając niejako o zdo-
bywaniu wiedzy z zakresu tematyki obejmującej działania ich organizacji [Przewłocka, 
Adamiak, Zając, 2012, s. 65]. Zanim jednak lider rozpocznie motywowanie oraz pla-
nowanie rozwoju uczestników organizacji, powinien zadbać o zbudowanie odpowied-
niego zespołu.

Kolejna rola lidera w trzecim sektorze polega na podtrzymywaniu skutecznej ko-
munikacji, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Badania pokazują, że or-
ganizacje pozarządowe raczej nie używają zbyt wielu procedur oraz strategii komuni-
kacyjnych. Preferują przekaz dostosowany do sytuacji, dlatego sposób komunikowania 
zmienia się i klaruje w zależności od potrzeb [Adamiak, Przewłocka, Zając, 2012, s. 47]. 
Sytuacja ta zmienia się wraz z wielkością organizacji – im więcej zatrudnionych ludzi 
i prowadzonych projektów, tym większe są potrzeby, regulujące procesy komunikacyjne 
[Adamiak, Przewłocka, Zając 2012, s. 47]. Lider powinien zadbać o usprawnienie po-
rozumiewania się pracowników organizacji, ponieważ od zrozumiałego, jasnego i kon-
kretnego przekazu, a także od sprawności procesu otrzymywania informacji zwrot-
nych zależy powodzenie misji i strategii organizacji. Aby komunikacja przebiegała 
poprawnie, w procesie tym lider powinien uwzględnić między innymi: uczestników, 
kontekst i sprzężenie zwrotne [Dobek-Ostrowska, 2004, s. 15-17], kanał za pomocą 
którego przekazywane są komunikaty, aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
występowanie szumów i barier, utrudniających porozumiewanie się, znaczenie aktyw-
nego słuchania [Stankiewicz, 2006]. Literatura podaje także rozróżnienie na oficjalny 
i nieoficjalny system komunikacji. Pierwszy typ to „sposób zarządzania informacjami 
przebiegający według ustalonego porządku”, drugi „jest spontanicznie wyznaczany 
przez jednostki i grupy w ich codziennych różnorodnych kontaktach” [Stankiewicz, 
2006, s. 19].

Skuteczna komunikacja wiąże się ze skutecznymi negocjacjami. Negocjacje są for-
mą komunikacji, gdy w organizacji istnieje konflikt [Nęcki, 2009, s. 62]. Przy pomo-
cy argumentacji, założenia, że problem może zostać wspólnie rozwiązany za sprawą 
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kompromisu satysfakcjonującego obie strony (czyli „dobrowolnego porozumienia”) 
mogą być prowadzone negocjacje zbiorowe i indywidualne [Penc, 2010, s. 135-136]. 
Rola lidera i jego umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne pozwalają zarządzać 
także innymi obszarami, wchodzącymi w skład sytuacji organizacyjnych, na przykład 
konfliktami. Konflikt w organizacji jest rzeczą naturalną i raczej nie da się mu zapobiec, 
dlatego też menedżer powinien nauczyć się nim zarządzać z zyskiem dla organizacji 
[Kisielnicki, 2001, s. 176].

Istotną rolą lidera organizacji pozarządowej jest podejmowanie decyzji. Co praw-
da, najwięcej wpływu i odpowiedzialności w zakresie podejmowania decyzji należy 
do zarządu (fundacja) lub walnego zebrania członków, bądź zarządu, będącego orga-
nem wykonawczym, reagującym na codzienne sytuacje (stowarzyszenie) [Adamiak, 
Przewłocka, Zając, 2012: 32], to jednak nie należy zapominać o przywódcach niefor-
malnych. Wszystkie osoby, które kierują uczestnikami organizacji, spotyka problem 
decyzyjny, czyli „uświadomiona przez kierownika różnica między ocenianym przez 
niego stanem rzeczy a przyszłym, antycypowanym stanem rzeczywistości, który pra-
gnie on osiągnąć poprzez podjęcie decyzji” [Niedzielski, 1998, s. 127-128]. Istnieje 
wiele teorii łączonych z podejmowaniem wyboru, jedną z nich jest pojęcie racjonalno-
ści, czyli oparcie działań o analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych [Bielski, 
2002, s. 181]. Z pewnością dokonywanie wyboru jest procesem trudnym, wymagają-
cym wiedzy, doświadczenia oraz intuicji. Również wdrażanie strategii organizacyjnej, 
uwzględniającej misję, wizję, cele, otoczenie i finanse w zdecydowanej części należy 
do obowiązków lidera. Tym samym przywódca powinien przekonać członków, aby 
uwzględniali ją w swoich działaniach [Zielińska, 2011, s. 97].

Lider w organizacji pozarządowej odpowiada także za relacje z otoczeniem, zarów-
no bliższym, jak i dalszym. Ważne jest, aby organizacja nie traciła kontaktu ze środo-
wiskiem, monitorowała zachodzące w nim zmiany i pojawiające się trendy [Carlson, 
Schneiter, 2011, s. 322]. Rola lidera organizacji pozarządowej jest jedną z najważniej-
szych w procesie podejmowania współpracy. Jego zdolności i umiejętności w tym 
zakresie bywają decydujące dla sukcesu organizacji. Lider często odpowiada także 
za formę prowadzonej współpracy, a rozpoczęcie wspólnych działań często zaczyna 
się od osobistych relacji i kontaktów lidera.

 » Na cały proces współpracy wpływa szereg umiejętności i kompetencji 

wykazywanych przez lidera, takich jak [Bogacz-Wojtanowska, 2013]:

 » tworzenie i podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem,

 » wybór drogi i kierunku współpracy,

 » otwartość na pojawiające się możliwości i pomysły,
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 » budowanie legitymizacji społecznej oraz dbanie o pozytywne relacje 

ze społecznością lokalną,

 » popularyzacja dotychczasowych sukcesów w tej dziedzinie,

 » tworzenie kultury i klimatu organizacyjnego wspierających działania 

z innymi organizacjami

 » charyzma, rozpoznawalność i przywództwo

 » opracowanie i wdrażanie odpowiedniej strategii

 » budowanie zaufania

 » elastyczność, cierpliwość i rozumienie innych punktów widzenia.

Kolejną rolą lidera organizacji pozarządowej jest kierowanie kulturą organizacyjną, 
wpływanie na nią. Wydaje się, że rola menedżera w kształtowaniu pozytywnej, zaanga-
żowanej kultury organizacyjnej jest kluczowa. To on często nadaje jej formę, dostarcza 
symboli, komunikatów, stwarza atmosferę przyjazną pracy. Poprzez rodzaj relacji, ist-
niejących w danej organizacji, i stylu, w jakim komunikują się jej członkowie, kształto-
wana jest kultura organizacyjna [Keyton, 2011, s. 19]. Jej potencjał tkwi w podzielanych 
przez uczestników i liderów organizacji wartościach [Jaskyte, 2004, s. 156].

Pozytywny wizerunek lidera jest jedną z kluczowych cech składających się na suk-
ces organizacji pozarządowej. Rozpoznawalność i reputacja lidera może przełożyć się 
na wzrost zaufania i wiarygodność organizacji w otoczeniu. Tym samym wszelkie nie-
etyczne działania lidera i organizacji decydują o negatywnym obrazie zarówno orga-
nizacji, jak i całego trzeciego sektora. To pokazuje jaka odpowiedzialność spoczywa 
na liderach organizacji pozarządowych. Skuteczna realizacja działań organizacji poza-
rządowej często bywa wynikiem dużej charyzmy i zaangażowania jej lidera.

DO NAJPOPULARNIEJSZYCH LIDERÓW ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W POLSCE NALEŻĄ:

 » Jerzy Owsiak – założyciel i lider „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” 

(WOŚP). To z jego inicjatywy odbywa się coroczny finał WOŚP, podczas 

którego organizowane są zbiórki pieniędzy przeznaczane na cel z zakresu 

zdrowia i medycyny. Oprócz tego organizacja angażuje się w różnego 

rodzaju akcje humanitarne, a także prowadzi sześć ogólnopolskich 

programów medycznych. Jerzy Owsiak jest także organizatorem festiwalu 

letniego Woodstock [www.wosp.org.pl].

 » Anna Dymna – jej wieloletnia działalność charytatywna przełożyła się 

na założenie przez nią organizacji „Mimo wszystko. Fundacja Anny Dymnej”. 
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Fundacja, jak i jej założycielka, postawili sobie za cel pomoc osobom 

dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi poprzez 

prowadzenie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego. Co roku odbywa się 

także Festiwal Zaczarowanej Piosenki z udziałem osób niepełnosprawnych, 

podczas którego mają oni szansę zaprezentować swoje umiejętności 

wokalne [mimowszystko.org].

 » Ewa Błaszczyk – wraz z ks. Wojciechem Drozdowiczem założyli Fundację 

„Akogo?”, udzielającą pomocy dzieciom, które doświadczyły ciężkiego 

urazu mózgu i niejednokrotnie przebywają po nim w śpiączce. Fundacja 

w tym celu wybudowała i prowadzi klinikę „BUDZIK”, odpowiadającą 

za hospitalizację i rehabilitację pacjentów. Ewa Błaszczyk, sięgając 

po najnowocześniejsze i innowacyjne metody, dokłada jednocześnie 

wszelkich starań, aby dzieci przebywające w śpiączce mogły wyzdrowieć 

[www.akogo.pl].

 » Janina Ochojska – założycielka i liderka Polskiej Akcji Humanitarnej, 

zajmującej się między innymi niesieniem pomocy osobom przebywającym 

w miejscach konfliktów, kryzysów i katastrof naturalnych. Poprzez swoją 

działalność organizacja stara się także aktywizować całe społeczeństwo 

do udzielania pomocy, w tym także lokalne na terenie objętym sytuacją 

kryzysową [www.pah.org.pl].

W związku z tym, lider w organizacji pozarządowej jest także odpowiedzialny za re-
alizowanie strategii marketingowej i Public Relations, ponieważ jest najbardziej rozpo-
znawaną osobą przez środowisko. Właściwie wszelkie działania podjęte przez organi-
zację, jej komunikacja zewnętrzna, wpływa na jej wizerunek, a to przekłada się z kolei 
na markę organizacji. W przypadku organizacji pozarządowej działania marketingowe 
nie są kierowane jedynie do klienta korzystającego z usług, ale także do wszystkich in-
teresantów, takich jak: fundatorzy, donatorzy, wolontariusze, całe środowisko lokalne 
[Pacut, 2014, s. 32]. W walce o reputację i finanse organizacje nie mogą pomijać żadnej 
ze stron zainteresowanych jej działaniami. Polski trzeci sektor, pod względem budo-
wania marki, ciągle w stopniu znikomym decyduje się na systematyczne, przemyślane 
działania marketingowe i PR-owe, zazwyczaj organizacje nie posiadają wypracowanych 
planów i strategii, ograniczając się jedynie do bieżących reakcji „na pojawiające się 
w otoczeniu szanse i zagrożenia” [Pacut, 2014, s. 34]. Aby jednak podjąć się budowania 
marki, konieczne są: odpowiednie rozpoznanie potrzeb naszych odbiorców, posiadanie 
pomysłu, który pozytywnie wyróżni organizację, pozwoli zyskać zaufanie otoczenia, 
a także posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu technik i narzędzi promocyjnych.
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Badania pokazują, że społeczeństwo polskie wysoko ceni uczciwość i transparent-
ność organizacji trzeciego sektora, i to właśnie na te elementy liderzy powinni zwrócić 
największą uwagę [Adamiak, 2015, s. 6]. W procesie skutecznej komunikacji i dzia-
łań marketingowych, organizacje pozarządowe powinny wykorzystywać nowe media, 
dzięki niskim kosztom oraz możliwości dotarcia do nowej, licznej grupy odbiorców 
[Witczak, 2013, s. 97] ich użytkowanie staje się bardzo atrakcyjne.
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Pytania do rozdziału

1. Scharakteryzuj typy władzy wyróżnione przez Maxa Webera oraz style przy-
wództwa rozróżnione przez Kurta Lewina.

2. Czym jest władza formalna i nieformalna w organizacji?
3. Opisz cztery wymiary działań lidera organizacji pozarządowej.
4. Opisz, jakie role pełni lider w organizacji pozarządowej.
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Ćwiczenia

1. Liderzy w trzecim sektorze.

Przeczytaj poniższe wywiady i odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim.

WYWIAD 1

„Jak to się zaczęło? Dość prozaicznie – wspomina Kamil. Kiedyś, na początku stu-
diów, szukałem, razem ze znajomymi, pomysłu na wakacje. Myśleliśmy o wyjeździe 
krajowym, bo te zagraniczne nie były jeszcze tak dostępne jak teraz. Przez przypadek 
wpadła mi w ręce informacja o programie wolontariatu studenckiego. „Czemu by nie 
spróbować?” – pomyśleliśmy. A potem wszystko poszło już bardzo szybko. – W zasa-
dzie myśleliśmy o dwóch tygodniach takiej pracy, ale tak nam się spodobało, że na wo-
lontariacie upłynęły nam całe studenckie wakacje. I tak, pracując na rzecz innych, 
mieliśmy okazję zwiedzić wszystkie chyba regiony Polski. Poznaliśmy bardzo wielu 
ludzi, a znajomości te trwają do dziś – opowiada Kamil. Na czym polegała wówczas 
praca Kamila i jego kolegów? (...) W przypadku Kamila początkowo były to zajęcia 
typowo rekreacyjne, sportowe. – Staraliśmy się wykorzystywać wiedzę o grach i za-
bawach z czasów naszego dzieciństwa, bo przecież każdy z nas był kiedyś dzieckiem 

– podkreśla.

Projektor

Idea programu bardzo spodobała się ówczesnemu studentowi ekonomii. Wraz 
ze znajomymi zaczął w jej ramach realizować własne pomysły. Kamil działał i roz-
wijał program przy każdej instytucji, która go koordynowała: Centrum Wolontariatu, 
Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów Klanza i ostatecznie Fundacji 
Rozwoju Wolontariatu, która została założona, by  między innymi rozwijać 
PROJEKTOR i to właśnie tą organizacją od grudnia 2015 kieruje Kamil.

(…) – „Pamiętam jak pewnego razu, jeszcze na początku mojej pracy jako wolon-
tariusz, powiedziano mi, że będę prowadził zajęcia dla najtrudniejszej klasy w szkole. 
Że jest to młodzież zupełnie niezainteresowana żadnymi aktywnościami. Prawdziwe 
wyzwanie dla studenta ekonomii bez przygotowania pedagogicznego!” – śmieje się 
Kamil.

Trampolina do kariery

(…) – Nigdy wolontariatu tak nie traktowałem – stwierdza z pełną stanowczością 
Kamil – jednak to właśnie dzięki tej działalności, znalazłem się tu, gdzie jestem obecnie. 
(…) Możliwość objęcia stanowiska regionalnego koordynatora programu wolontariatu 
studenckiego wiązała się z… przeprowadzką do innego województwa. Kamil mieszkał 
w Lublinie, pracę zaś zaoferowano w Rzeszowie. – Znalazłem tam dla siebie studia 
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i po prostu tam zamieszkałem. Kamil w Rzeszowie zaczynał pracę od zera, program 
nie był tak rozwinięty jak w woj. lubelskim, gdzie do tej pory działał. Ryzyko opłaciło 
się pod każdym względem i na pewno nie można pominąć tu aspektu wzmocnienia 
samooceny. – Decyzja ta nauczyła mnie odwagi życiowej, walczyć o swoje marzenia, 
zyskałem pewność siebie i poczucie sprawstwa – wyznaje. Konsekwentne, świadome 
dążenie do obranego celu to jedna z cech wyróżniających Kamila. Potwierdzają to jego 
współpracownicy.

Generator inspiracji

(…) Jakby było jeszcze mało studiów i pracy nad rozwojem wolontariatu, Kamil 
w listopadzie 2005 wraz ze znajomymi zaangażowanymi w wyjazdy wolontariatu stu-
denckiego zakłada na terenie gminy Błażowa fundację Generator Inspiracji.

Wolontariat: inwestycja w siebie

(…) O tym wybitnie świadczy ścieżka zawodowa Kamila, który – gdy z nim roz-
mawiamy – od ponad miesiąca pełni funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 
Kamil podkreśla to bardzo mocno: wolontariat to nie tylko pomoc innym, ale także 
budowanie własnych kompetencji. Zwłaszcza wolontariat długoterminowy daje ogrom-
ne efekty w rozwoju samych wolontariuszy.

– Nauczyłem się pracy w grupie, wystąpień publicznych – i to przed bardzo wyma-
gającą publicznością, jaką są gimnazjaliści, licealiści oraz studenci – wymienia.

Plany prezesa

(…)W czerwcu 2015 r. zaproponowano Kamilowi wejście do zarządu Fundacji 
Rozwoju Wolontariatu. We wrześniu zaś spróbował już swych sił w konkursie na preze-
sa zarządu organizacji, który to konkurs wygrał. Jak przedstawiają się plany zawodowe 
świeżo upieczonego prezesa? – Zależy mi przede wszystkim na promowaniu długoter-
minowego wolontariatu, jako budującego wiedzę i kompetencje. (…) Po czym dodaje 
już bardziej ogólnie: – W Polsce wolontariusz wciąż postrzegany jest jeszcze jako frajer. 
Zupełnie niesłusznie. Chcemy zmienić ten pogląd. Nie ma lepszej drogi, jeśli chcesz się 
w czymś ćwiczyć, rozwijać. Wolontariusz dla nas to osoba przedsiębiorcza i świadoma, 
że wolontariat to inwestycja w siebie.

Bez (sztucznych) granic

A swój własny rozwój? Kamil przyznaje, że chce sprawdzić się na nowym stano-
wisku, zdaje sobie sprawę, że nie obejdzie się bez dalszej edukacji, ma także poczucie 
mandatu zaufania, jakim go obdarzono.

– Dla mnie pewne jest jedno: nie można bać się marzyć, marzeń się nie snuje, ma-
rzenia się po prostu spełnia. Nie tworzyć sobie sztucznych granic, a we wszystkich 
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doświadczeniach życiowych upatrywać możliwość nauki i refleksji. Stawiam na rozwój 
– podsumowuje. Z takim podejściem zapewne się uda!”6.

WYWIAD 2

„To nie była typowa ścieżka „pozarządowca” – nie migrowała z jednej organizacji 
do drugiej. Nie uczęszczała też na spotkania Oazy czy harcerstwa. – Od zawsze lubiłam 
po prostu robić różne rzeczy, a jak już coś robić, to dobrze – śmieje się Ewa – Szukałam 
dla siebie przestrzeni. Byłam oczywiście częścią szkolnego samorządu.

– Do III sektora trafiłam po studiach, kiedy bardziej intensywnie myślałam o swojej 
drodze zawodowej i stałym zajęciu – tłumaczy.

Sprawdzian pomysłowości

Po skończeniu nauk politycznych znalazła się w Fundacji Instytut Studiów 
Strategicznych, która zajmuje się polityką międzynarodową. ISS to także rodzaj think 
thanku i instytucji badawczej, rozważającej wówczas kluczową problematykę dla roz-
woju kraju. Trafiła tam w momencie, gdy Polska wchodziła do UE.

– Pracowałam w dziale edukacyjnym, który wtedy mocno eksplorował świeżą te-
matykę funduszy europejskich. Rozwijaliśmy ten obszar w ramach współpracy z samo-
rządami i instytucjami publicznymi, które chciały pozyskiwać środki – mówi. W ISS 
poznała Dorotę, z którą później założyła Fundację BIS. – Poznałyśmy się, gdy Ewa 
przyszła na staż do ISS – opowiada Dorota. – Jest bardzo zaangażowana w każdy wą-
tek, dużo się uczy i dba o jakość, co wbrew pozorom nie jest często spotykane w NGO. 
Poza tym jest urodzoną liderką, charyzmatyczną osobowością z dużą wiedzą meryto-
ryczną – dodaje.

Praca u podstaw

Tematyka integracji europejskiej mocno zajmowała Ewę. – Przyszłam do młode-
go zespołu, gdzie wiele rzeczy kreowaliśmy sami, nikt nam nie narzucał rozwiązań, 
co mi się bardzo podobało – ciągnie. – To sprawiło, że zaczęłam się bliżej przypatrywać 
III sektorowi i stwierdziłam, że to miejsce dla mnie. W ISS pracowali kilka lat i tworzyli 
zgrany zespół. W pewnym momencie zrozumieli, że mają te same cele, a ich pomysły 
wychodzą poza ramy programowe fundacji. Chcieli rozwijać III sektor, wzmacniać or-
ganizacje pozarządowe, a także sympatyków i pracowników NGO. (…) – Chcąc mieć 
realny wpływ na rzeczywistość i coś zmienić, trzeba pracować z ludźmi w „terenie”, 
edukować ich i rozwijać. W 2008 roku w pięć osób założyli Fundację BIS, zajmującą 
się inicjatywami oddolnymi.

6 Wywiad pochodzi ze źródła: http://ludziesektora.ngo.pl/wiadomosc/1894364.html, 
autorka: Sołtan-Kościelecka K., data dostępu: 24.06.2016 r., tutaj został zaprezentowany 
jedynie częściowo.
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Wymiar globalny poprzez lokalny

(…) – Znamy swoje potencjały i słabości, mamy wobec siebie duży kapitał zaufa-
nia – opowiada Ewa. – Zaczęliśmy realizować duże, zobowiązujące projekty, więc nasz 
zespół czasem rozrastał się, ale też czasem malał. Obecnie chcemy go tworzyć w świa-
domy i bardziej uporządkowany sposób.

Zdaniem Ewy warto w większym stopniu koncentrować się nie tylko na stawianiu 
przed sobą ambitnych wyzwań, ale też na stworzeniu przyjaznego miejsca pracy i dzia-
łania dla naszych współpracowników i wolontariuszy.

Kluczem jest świadomość

(…) – W BIS-ie uczymy się funkcjonować bardziej świadomie, ważna jest dla nas 
polityka zarządzania organizacją, co daje komfort zarówno zarządowi, jak i współpra-
cownikom – mówi Ewa. (…) Ewa stawia na jakość podejmowanych usług i przedsię-
wzięć: – Staramy się pracować mocno w oparciu o refleksję, przemyślenie tego, co jest 
potrzebne i jakie działania warto podjąć – mówi. Dowodem jakości pracy organizacji 
jest nieprzerwane, wieloletnie działanie bez upadków i załamań, a potwierdzeniem suk-
cesu – odebranie Grand Prix konkursu Kryształy Soli z rąk marszałka wojewódzkiego 
za prowadzoną działalność.

Pędząca lokomotywa

(…) Ewa sama o sobie mówi: – W mojej organizacji wchodzę w rolę „lokomo-
tywy”, staram się patrzeć w przód, kreować wizję, proponować różne działania. – 
Wykorzystuję swoje mocne strony, ale i widzę słabe. Rozmowa i współpraca z innymi 
osobami pozwala Ewie zrównoważyć pojawiające się pomysły. – Pracując w zarządzie 
staramy się uzupełniać wzajemnie nasze kompetencje, co pozwala na kompleksowe 
budowanie organizacji – mówi.

Na poligonie współpracy

(…) Centrum Obywatelskie powstało we wrześniu 2015 roku, intensywnie promu-
jąc swoje działania w mediach społecznościowych. (…) – Liczymy, że Centrum zgro-
madzi wokół siebie ludzi, powstanie liczna społeczność działająca wokół i dla Centrum! 
Wyzwanie na ten rok? Niech mieszkańcy i organizacje poczują się jak u siebie. Centrum 
to dobra inwestycja w aktywność mieszkańców i mieszkanek Krakowa, a nie modna 
fanaberia – podkreśla Ewa.

Dajmy szansę wszystkim

Ewa intensywnie angażuje się w działania na rzecz rozwoju III sektora. Nie chodzi 
jednak o to, żeby każda inicjatywa czy organizacja miała tę samą, sztywnie ustaloną 
ścieżkę wzrostu. BIS stara się tworzyć ofertę właściwą dla grup nieformalnych i małych 
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organizacji, a także większych, chcących się profesjonalizować NGO. (…) – Szczególnie 
w tym drugim nurcie wyzwaniem jest zachowanie „ducha obywatelskości”: w świetle 
zatrudniania pracowników, rozbudowanej struktury, dużych środków, dbałości o jakość 
i rosnących wymagań prawnych, trudno jest nie ulec biurokracji i zachować prawdzi-
wego ducha organizacji pozarządowej. To właśnie ta „obywatelskość” ma nas, duże 
organizacje, odróżnić od biznesu. Trzeba dbać o zakorzenienie w społeczności lokalnej, 
o włączanie członków, wolontariuszy, sympatyków w działanie organizacji – mówi.

Wyrównanie szans trampoliną rozwoju

(…) Ewa z feminizmem zetknęła się podczas studiów. – Pisałam pracę na temat 
radykalnej myśli feministycznej, która dostrzega, że źródłem dyskryminacji i wyklu-
czania jest system społeczno-polityczny. Dyskryminacji nie da się zwalczyć jedynie 
poprzez wzmacnianie kobiet i grup wykluczonych. Trzeba przeformułować podwa-
liny tego systemu: normy i praktyki społeczne, przypisane do kobiet i mężczyzn role 
społeczno-kulturowe – tłumaczy. (…) Obecnie Ewa w swojej pracy w „pozarządówce” 
też głównie przygląda się systemowi i usiłuje go zmieniać od środka, tak, aby tworzył 
dobre warunki do aktywności społecznej i obywatelskiej oraz współpracy mieszkańców 
i organizacji z władzami lokalnymi. (…) Jeśli zaczniemy na nowo nazywać to, co nas 
otacza, to lepiej to zobaczymy, a później zobaczą to inni. Warto spróbować, bo język 
kreuje naszą rzeczywistość.”7.

Pytania do zadania

1. Zbuduj i rozpisz ścieżkę kariery pracownika w organizacjach pozarządowych.
2. Wypisz cechy charakteryzujące lidera.
3. Zwróć uwagę na procesy decyzyjne – zastanów się przed jakimi wyborami sta-

wali bohaterowie tekstów.

2. List motywacyjny

W najbliższym czasie finanse twojej organizacji zdecydowanie zmaleją. Kluczowy 
projekt, przy którym pracuje większość zespołu dobiega końca. Czas poszukać nowych 
źródeł finansowania. Próbując jak najlepiej zrozumieć problem przed jakim staje orga-
nizacja, napisz mowę motywacyjną skierowaną do członków organizacji.

7 Wywiad pochodzi ze źródła: http://ludziesektora.ngo.pl/wiadomosc/1669675.html, 
autorka: Adamska E., data dostępu: 24.06.2016 r., tutaj prezentowany częściowo.


