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Struktury organizacji pozarządowych

Ta część podręcznika poświęcona jest zagadnieniu struktur organizacyjnych. 
Omówiono w niej podstawowe pojęcia oraz poszczególne modele struktur, z ujęciem 
ich wad i zalet, a także zasadniczych różnic między tzw. klasycznymi i współczesnymi 
strukturami.

KLUCZOWE TERMINY

 » czynniki strukturotwórcze

 » dyferencjacja

 » formalizacja

 » integracja

 » klasyczna struktura 
organizacyjna

 » model biurokratyczny 
(mechanistyczny)

 » model organiczny

 » struktura organizacyjna

 » struktura społeczna 
organizacji

 » więzi formalne  
i nieformalne

 » współczesna struktura 
organizacyjna

5.1. Struktura i jej elementy

Strukturą organizacyjną określa się sposób formalnego zorganizowania elementów 
(np. takich jak komórki organizacyjne) oraz powiązania między nimi w ramach or-
ganizacji. Jest to pewien porządek wynikający z „systemu więzi, powiązań, połączeń, 
relacji, stosunków, kontaktów, interakcji, czegoś nieuchwytnego, nieomal duchowego” 
[Fołtyn, 2007, s. 93]. Pojęcie „struktury” odzwierciedla przekonanie zarówno bada-
czy, jak i osób tworzących organizacje, do opierania ich funkcjonowania na hierar-
chii, rozpiętości kierowania czy autorytecie kierownictwa [Fołtyn, 2007; Jaskyte, 2012, 
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s. 445-447]. Struktury organizacyjne są zmienne, a ich podtrzymywanie ma charakter 
społeczno-interakcyjny. Mimo wprowadzania np. standardów i wspólnych zasad dla 
poszczególnych filii danej organizacji, każda z nich może charakteryzować się odmien-
ną kulturą organizacyjną, jak i strukturą. Dlatego szczególnym podejściem do struktury 
organizacyjnej jest ujmowanie jej w postaci struktury społecznej organizacji, określanej 
jako stosunki między elementami społecznymi (czyli ludźmi) oraz stanowiskami, które 
ci ludzie zajmują. Są to m.in. kontakty, jakie poszczególne osoby nawiązują z innymi 
wewnątrz organizacji. Owe stosunki dzielone są na nieformalne (spontaniczne i przy-
padkowe) bądź formalne – obligatoryjnie wynikające z pełnienia poszczególnych ról, 
funkcji [Hatch, 2002, s. 167].

 » Wyszczególnia się struktury formalne oraz nieformalne. Pierwszy typ 

pozwala na określenie tzw. więzi, które określają różne stopnie zależ-

ności i zakres powiązań między elementami organizacji. Zaś strukturami 

nieformalnymi nazywa się zespół interpersonalnych powiązań, które 

powstają spontanicznie i z upływem czasu rutynizują się, mimo braku 

regulujących je zapisów [Fołtyn, 2007, s. 147-148].

Struktury formalne dzielone są także m.in. na [Pawlak, Smoleń, 2008, s. 105]:
 » smukłe i płaskie – liczba szczebli zarządzania,
 » scentralizowane i zdecentralizowane – sposób podejmowania decyzji (odgórnie 

lub oddolnie),
 » sformalizowane i niesformalizowane – stopień biurokratyzacji.

Również więzi dzielone są na formalne i nieformalne. Formalne traktowane są jako 
kanał przepływu informacji uwzględniony przez przepisy (spisane normy, regulaminy, 
procedury o charakterze słownym i/lub pisemnym) między osobami, stanowiskami, 
komórkami. Dzielone są na [Jemielniak, Latusek, 2006, s. 89-90; Pawlak, Smoleń, 2008, 
s. 91]:

 » hierarchiczne (służbowe) – obrazują formalne podporządkowanie między prze-
łożonymi a podwładnymi,

 » funkcjonalne (doradcze) – wskazują funkcje pomocniczo-doradcze wobec 
członków organizacji,

 » techniczne (kooperacyjne, współpracy, technologiczne) – wskazują zależność 
w ramach danego procesu np. chronologiczne wykonywanie czynności,

 » informacyjne (pomostowe) – przedstawiają sposób obiegu informacji między 
członkami organizacji, komórkami, działami,

 » przestrzenne – uzależnione od miejsca w przestrzeni fizycznej.
Natomiast więziami nieformalnymi nazywa się relacje, które nie są determinowane 

zależnościami służbowymi, a więc pełnieniem konkretnej roli w organizacji. Są to m.in. 
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stosunki koleżeńskie czy przyjacielskie. Relacje interpersonalne w organizacji przekła-
dają się na wiele obszarów jej funkcjonowania – nie tylko na komunikację, przepływ 
informacji, ale także na tzw. klimat współpracy czy kooperację. W przypadku organi-
zacji pozarządowych kształtowanie sieci kontaktów oraz relacji nieformalnych przez 
liderów nierzadko decyduje o podejmowaniu współdziałania z innymi podmiotami 
[Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 118-119].

Opisane więzi łączą ze sobą poszczególne elementy struktury organizacyjnej, 
na którą składają się samodzielne, wyspecjalizowane stanowiska, np. koordynator wo-
lontariatu, specjalista ds. kontaktu z mediami, ds. CSR (społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu). Tworzone są także komórki organizacyjne, zwyczajowo składające się 
z co najmniej dwóch stanowisk, nazywane działami, sekcjami, pracowniami, zespołami 
itp. W przypadku organizacji pozarządowych, poza standardowymi komórkami, po-
jawiają się charakterystyczne dla nich, np. dział ds. fundarisingu, projektów [Bogacz-
Wojtanowska, Przybysz, Lendzion, 2014, s. 45-61]. Te z kolei mogą być organizowane 
w piony np. ekonomiczno-finansowy, marketingu i komunikacji. Natomiast jednostką 
organizacyjną określa się „względnie niezależną część struktury organizacyjnej posia-
dającą relatywnie dużą swobodę działania” [Pawlak, Smoleń, 2008, s. 91]. To tzw. pod-
mioty terenowe, do których zalicza się: oddziały, filie, zakłady, koła, przedstawicielstwa.

 » Struktura organizacyjna pełni m.in. funkcje [Fołtyn, 2008, s. 97-98; Paw-

lak, Smoleń, 2008, s. 89-90]:

 » klasyfikacji celów,

 » podziału pracy (grupowanie stanowisk),

 » narzędzia kierowania (m.in. koordynacja przestrzenna i czasowa),

 » wprowadzania ładu organizacyjnego (porządkowanie uprawnień 

decyzyjnych),

 » regulacyjną (redukowanie nieprzewidywalności zachowań 

organizacyjnych),

 » harmonizacji (scalania w integralną całość, oddziaływania 

na równowagę wewnętrzną),

 » integracyjną (kształtowanie zależności funkcjonalnych, 

hierarchicznych),

 » adaptacyjną (pracowników, członków, wolontariuszy itd.),

 » identyfikacyjną (osób należących do organizacji),

 » orientacyjną (ukierunkowaną na otoczenie).
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Struktury organizacyjne mają także wpływ na zdolność do organizacyjnego ucze-
nia się (organizational learning) z uwzględnieniem roli technologii w transferze wie-
dzy w ramach organizacji. Danemu procesowi sprzyjają płaskie struktury z otwartymi 
kanałami komunikacji oraz zachowujące równowagę między autorytetem zarządzają-
cych a zakresem sprawowanej kontroli. Równocześnie kształt struktury organizacyjnej 
stanowi najczęstszą barierę wpływającą na proces indywidualnego, grupowego oraz 
organizacyjnego uczenia się [Andjelkovic, Boolaky, 2015, s. 134].

5.2. Wewnątrzorganizacyjne oraz zewnętrzne 
czynniki strukturotwórcze

Na zmianę struktury oddziałuje szereg zmiennych tzw. czynników strukturotwórczych, 
które dzielone są na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do pierwszych z nich – czynników 
o charakterze wewnętrznym – wynikających ze specyfiki samej organizacji zalicza się 
m.in. [Romanowska, 2001, s. 214-219; Pawlak, Smoleń, 2008, s. 96-98; Wilson, 1993, 
za: Bogacz-Wojtanowska, 2006, s. 107-108]:

 » realizowaną strategię z uwzględnieniem celów i funkcji – ich rodzaj, hierarchię, 
zmienność,

 » technikę i technologię – procesy technologiczne, liczbę i rodzaje operacji,
 » przedmiot działania,
 » obszar działania – terytorialny zasięg, liczba filii,
 » liczbę i kwalifikacje pracowników,
 » wewnętrznych interesariuszy – poziom zbieżności lub polaryzacji ich interesów 

i poglądów, układ władzy,
 » kulturę organizacyjną,
 » ambicje zarządzających,
 » tradycję – dotychczasową strukturę.

Natomiast do zewnętrznych czynników zaliczamy m.in. [Romanowska, 2001, 
s. 214-218; Pawlak, Smoleń, 2008, s. 95-98]:

 » otoczenie (złożoność, stabilność),
 » koniunkturę gospodarczą (odchudzanie/rozrost struktury),
 » pozycję na rynku (siła konkurencji, wzmocnienie wybranych działów),
 » zewnętrznych interesariuszy (uzależnienie od grup interesu np. finansowe),
 » rynek docelowy (zasięg, odległość),
 » zakres kooperacji (kontakty z otoczeniem, współpraca),
 » przepisy prawa,
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 » czynniki społeczne, kulturowe – np. „modę” na powoływanie pewnych stano-
wisk, ich nazewnictwo.

Z kolei wymienione czynniki wpływają m.in. na procesy: formalizacji, specjalizacji, 
dyferencjacji oraz integracji.

Tabela nr 5.1. Procesy wpływające na strukturę organizacyjną.

FORMALIZACJA

Polega na określeniu zakresu swobody działania członków 
organizacji z wykorzystaniem określonych norm, przepisów w postaci 
np. regulaminów, dokumentów, instrukcji. Wpływa na poziom 
elastyczności, czyli zdolność do adaptacji (dostosowywania 
się) do zmian zachodzących w otoczeniu organizacji.

SPECJALIZACJA
To zawężenie i przypisanie określonego zakresu działań 
poszczególnym stanowiskom, komórkom organizacyjnym 
z uwzględnieniem zadań oraz swobody ich wykonywania.

CENTRALIZACJA

Polega na skupieniu władzy decyzyjnej w określonych 
miejscach w strukturze organizacji np. na poziomie zarządu 
organizacji. Związana jest z silną koncentracją uprawnień oraz 
zakresem kontroli nad poszczególnymi procesami.

DECENTRALIZACJA

To przekazywanie uprawnień oraz włączanie w proces decyzyjny m.in. 
kierownictwa niższego szczebla, osób kierujących poszczególnymi działami 
jak i pozostałych członków organizacji. Związana jest ze zwiększaniem 
odpowiedzialności i samodzielności poszczególnych osób.

DYFERENCJACJA

To różnicowanie na skutek specjalizacji oraz pojawiania się nowych 
funkcji w organizacji np. rozpoczęcia działalności w nowym 
obszarze, nawiązania współpracy. Może utrudniać koordynację 
i przepływ informacji między wyspecjalizowanymi komórkami.

INTEGRACJA

Polega na utrzymaniu spójności między elementami struktury, poprzez 
dbanie o jakość współpracy między działami np. projektowym i marketingu. 
Służy temu tworzenie stanowisk koordynatorów, którzy m.in. dbają 
o przepływ informacji oraz czuwają nad realizacją konkretnego projektu.

Źródło: opracowanie na podst.: Bogacz-Wojtanowska, 2006, s. 107; Fołtyn, 2007;  
Pawlak, Smoleń, 2008.

Część z powyższych procesów ujmowana jest podczas przeprowadzania analizy 
i oceny społecznej struktury organizacyjnej. Dokonuje się ich w oparciu o tzw. para-
metry, do których zalicza się m.in. liczbę pracowników i strukturę stanowisk (np. pro-
centowy udział stanowisk administracyjnych), zakres kontroli, specjalizację, centrali-
zację, formalizację czy poziom złożoności [za: Bogacz-Wojtanowska, 2006, s. 106-109]. 
Pozwala to na podjęcie refleksji nad kondycją struktury i możliwością wprowadzenia 
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usprawnień np. w zakresie koordynacji i komunikacji między poszczególnymi komór-
kami czy planowaniem zatrudnienia.

5.3. Rodzaje struktur

G. Morgan [2002], opisując postrzeganie i definiowanie organizacji, wykorzystał me-
tafory. Dzięki przyjętej klasyfikacji organizacje zostały przedstawione jako: maszyna, 
organizm, mózg, kultura, system polityczny, psychiczne więzienie, przepływ i transfor-
macja oraz narzędzie dominacji. Schematy struktur, które dominują wśród istniejących 
organizacji nawiązują do dwóch pierwszych – modelu mechanistycznego oraz orga-
nicznego. Natomiast najnowsze modele odnoszą się najczęściej do metafory mózgu. 
Zmiany w otoczeniu i rosnące zależności między organizacjami spowodowały, że kla-
syczne struktury zaczęły ustępować tzw. współczesnym formom. Podejście biurokra-
tyczne (mechanistyczne) oraz organiczne stanowią główny punkt wyjścia dla rozważań 
nad rolą i istotą struktur organizacyjnych, odpowiednio klasycznych oraz współcze-
snych. W tabeli nr 5.2. przedstawiono charakterystyczne cechy głównych modeli.

Tabela nr 5.2. Cechy modeli biurokratycznego (mechanistycznego) i organicznego.

CECHY MODELU BIUROKRATYCZNY ORGANICZNY

CELE Stałe – niezależne od zmian otoczenia
Zmienne – powiązane 

ze zmianami w otoczeniu

PROCEDURY
STANDARYZACJA

KOORDYNACJA

Sztywne i sformalizowane;
Zasady narzucane odgórnie 

z inicjatywy np. zarządu, kierownictwa

Zmienne i elastyczne;
Zasady wypracowywane na skutek 

interakcji i wzajemnego dopasowania

UCZESTNICTWO
ROLE 

ORGANIZACYJNE
Stały zakres kompetencji i stanowisk

Elastycznie określane role, 
zmienne zatrudnienie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Za przestrzeganie reguł Za wyniki

SPRAWNOŚĆ 
W OTOCZENIU

Stabilnym Zmiennym
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CECHY MODELU BIUROKRATYCZNY ORGANICZNY

LICZBA REGUŁ 
FORMALNYCH

Wysoka formalizacja, duża liczba reguł Niska formalizacja, mała liczba reguł

ROZPIĘTOŚĆ 
KIEROWANIA

Wąska Szeroka

KSZTAŁT STRUKTURY

Smukła;
Istnienie centrum, które: określa cele, 
wydaje polecenia, dokonuje podziału 

pracy, kontroluje, dyscyplinuje;
Struktura organizacji jest 

stała (statyczna)

Płaska;
Centrum zarządzające a nie 

rządzące, które: steruje, ustala normy, 
koordynuje ich realizację; Struktura 

organizacji jest elastyczna (zmienna)

CENTRALIZACJA Wysoka Niska (decentralizacja)

ŹRÓDŁO WŁADZY
ZWIERZCHNICTWO

Hierarchia
Władza oparta na pozycji

Kompetencje
Prestiż oparty na kompetencjach, 

roli eksperta

FORMA 
POROZUMIEWANIA

KOMUNIKACJA

Rozkazy, polecenia
Pisemne procedury
Głównie pionowa

Rady, zalecenia, konsultowanie
Wspólna kultura

Pozioma

Źródło: opracowanie na podst.: Leśniak-Łebkowska, Romanowska, Torcki, w: Romanowska (red.), 
2001, s. 204-205; Hatch, 2002; Pawlak, Smoleń, 2008, s. 42-45.

Klasyczne struktury oparte są na hierarchii, trwałości, jednoznaczności zasad i po-
działu pracy oraz regularnych i kontrolowanych zachowaniach członków organizacji. 
Natomiast współczesnym strukturom przypisuje się elastyczność, niski stopień centra-
lizacji, zmienność podziału zadań. Tematyce budowy organizacji towarzyszy nierzadko 
wartościowanie i postrzeganie klasycznych struktur jako przestarzałych, nieodpowia-
dających zmiennemu, burzliwemu otoczeniu przez przypisywanie im niskiego poziom 
innowacyjności oraz elastyczności. Z drugiej strony, nowoczesne struktury obarczone 
są ryzykiem nadmiernej atomizacji i samodzielności poszczególnych członków or-
ganizacji, za czym idzie ograniczona możliwość przypisania odpowiedzialności oraz 
monitorowania postępów i pracy, niejasna ścieżka komunikacyjna czy wreszcie paraliż 
decyzyjny. O ile trwały, schematyczny podział prac przewidziany w organizacji zajmu-
jącej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych np. w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej 
zapewniający stabilizację oraz przewidywalność będzie się sprawdzał. O tyle tworzenie 
sztywnych, silnie sformalizowanych, poddanych kontroli ram działania w organizacji 
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zajmującej się przygotowywaniem wydarzeń artystycznych może oddziaływać nega-
tywnie. Dlatego łączenie poszczególnych struktur i wykorzystanie np. podejścia me-
chanistycznego sprawdzi się do działań tj. jak finanse, zarządzanie majątkiem. Zaś or-
ganiczne w obszarach bardziej kreatywnych np. badaniach i rozwoju, projektach czy 
działaniach edukacyjnych. Wskazuje się następujące zalety oraz wady struktur.

Tabela nr 5.3. Zalety i wady klasycznych oraz współczesnych struktur organizacyjnych.

KLASYCZNE WSPÓŁCZESNE

ZALETY

Uporządkowany obraz organizacji 
trwała i stosunkowo prosta struktura.

Jedność wydawanych poleceń.
Przypisanie ról (kierownicze, wykonawcze). 

Rozdzielenie zadań oraz uprawnień. 
Uporządkowanie działań.

Trwałe, jednoznaczne kanały 
(ścieżki) przepływu informacji.

Przewidywalność.
Stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa 

z perspektywy pracownika.

Wysoka elastyczność struktur.
Poziomy oraz skrócony przepływ informacji.

Ujęcie oddziaływania otoczenia. 
na bieżącą działalność organizacji.
Elastyczność i zmienność podziału 
zadań, ról (zbliżona do adhokracji).

Decentralizacja władzy oraz procesu 
decyzyjnego, partycypacja.

Podatność na reformowanie 
i wprowadzanie zmian.

WADY

Wydłużony przepływ informacji. 
Schematyczne, sztywne działanie.

Nadmierna koncentracja 
na wnętrzu organizacji.

Sztywny, długookresowy podział zadań, ról.
Wysoka centralizacji władzy 

i procesu decyzyjnego.
Formalizacja i biurokratyzacja procedur.

Trudno reformowalne – bariery 
we wprowadzaniu zmian.

Wysoki poziom skomplikowania 
struktur – trudny do przedstawienia 

(hybrydowość, eklektyczność).
Niski stopień sformalizowania zadań.

Problemy z egzekwowaniem 
odpowiedzialności.

Niskie poczucie bezpieczeństwa 
i stabilizacji z perspektywy pracownika.

Źródło: opracowanie na podst.: m.in. Fołtyn, 2007, s. 118-119; Hatch, 2002.

5.4. Klasyczne struktury

Do klasycznych struktur zalicza się:
 » liniową,
 » sztabowo-liniową,
 » funkcjonalną,
 » dywizjonalną,
 » federacyjną.
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W przypadku organizacji pozarządowych można wskazać obligatoryjne oraz fakul-
tatywne elementy struktury organizacyjnej2.

Rysunek nr 5.1. Organy powoływane w stowarzyszeniu oraz fundacji.

a) stowarzyszenie

Walne zebranie członków
(obligatoryjne)

Komisja Rewizyjna

Zarząd
(obligatoryjny)

...

Sąd koleżeński
(opcjonalnie)

Inne ciało
(opcjonalnie)

Rada Programowa
(opcjonalnie)

2 Opracowano na podstawie obowiązujących ustaw: o fundacjach, prawo 
o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz analizy 
statutów wybranych organizacji.
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b) fundacja

Rada Fundacji
(opcjonalnie)

Fundator
(Fundatorzy)

Zarząd
(obligatoryjny)

Komitet programowy
(opcjonalnie)

Inne ciało
(opcjonalnie)

Komisja rewizyjna

...

Tabela nr 5.4. Cechy wybranych klasycznych struktur organizacyjnych.

LINIOWA SZTABOWO-LINIOWA FUNKCJONALNA DYWIZJONALNA

Ko
or

dy
na

cj
a,

 
w

ła
dz

a Scentralizowana 
na szczeblu kierownika 

(prezes, zarząd).

Delegowanie 
uprawnień 

na specjalistów 
komórek 

sztabowych, a nie 
na niższe szczeble 

kierownicze.

Podział władzy 
wg kryterium 
specjalizacji 

funkcjonalnej 
(prawo, finanse, 

marketing, 
produkcja).

Centralizacja zróżnicowana.
Znaczna autonomia 

oddziałów, filii 
w prowadzeniu 

działalności.

Ro
zp

ię
to

ść
 i 

po
dp

or
zą

dk
ow

an
ie

 k
ie

ro
w

an
ia

D
om

in
uj

ąc
e 

w
ię

zi

Niska i ograniczona 
o kształcie piramidy. 
Większa rozpiętość 

kierowania na poziomie 
komórek niż 

na poziomie głównego 
kierownictwa.
Wzrost liczby 

pracowników powoduje 
zwiększanie liczby 

szczebli pośrednich.
Jedność 

rozkazodawstwa.
Głównie więzi służbowe, 

formalne, liniowe 
podporządkowanie.

Wzrost rozpiętości 
kierowania.

Ograniczanie liczby 
szczebli pośrednich.
Utrzymanie jedności 

rozkazodawstwa.
Dominują 

więzi służbowe, 
funkcjonalne, 

liniowe 
podporządkowanie.

Specjalizacja 
powoduje wzrost 

rozpiętości 
kierowania 
ze względu 
na funkcję.

Rozluźnienie 
dyscypliny 

organizacyjnej.
Wieloliniowość – 
przeważają więzi 

funkcjonalne, 
hierarchiczne.

Łączenie jednostek, 
których wspólną 

cechą jest np. wyrób, 
terytorium, klienci.

Zróżnicowane w zależności 
od struktury filii, oddziału.

Swoboda decyzyjna 
kierujących dywizjami jest 
ograniczona i ma sprzyjać 

osiąganiu celów całej 
organizacji, a nie 

poszczególnych dywizji.
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LINIOWA SZTABOWO-LINIOWA FUNKCJONALNA DYWIZJONALNA
Sp

ec
ja

liz
ac

ja

Klarowny podział 
kompetencji 

i odpowiedzialności.

Wzrost znaczenia 
i władzy 

specjalistów, którzy 
stanowią wsparcie 
merytoryczne dla 

kierownictwa.
Sztaby powoływane 
na poszczególnych 

poziomach.

Specjalizacja 
funkcjonalna.

Raczej niska specjalizacja 
działań sprzyjająca 

elastyczności.

Ko
nt

ro
la

Struktura zapewnia 
łatwość i wysoki 
poziom kontroli.
Poczucie władzy 

głównego kierownictwa 
i panowania nad 

organizacją.

Stosunkowo 
wysoki poziom 

i łatwość kontroli.

Osłabiona 
na poziomie 
centralnym 

i stosunkowo 
wysoka na poziomie 

działów.

Kontrola ograniczona 
z poziomu głównego 

zarządu.
Większa kontrola 

w obrębie filii, oddziałów.

H
ie

ra
rc

hi
a

Silna, mimo modyfikacji 
jakim może podlegać.

Stosunkowo silna, 
lecz dochodzi 
do pewnego 
„załamania”.

Sztab 
przyporządkowany 

jest wyłącznie 
do konkretnego 

organu np. zarządu.

Załamanie 
hierarchii i jedności 

rozkazodawstwa.

Załamanie hierarchii 
i jedności rozkazodawstwa 

na poziomie centralnym.
Silniejsza na poziomie 

jednostek.

Źródło: opracowanie na podst.: Fołtyn, 2007; Hopej, Kamiński, 2010; Kożusznik, 2014.

Rysunek nr 5.2. Struktura liniowa.

Zarząd fundacji

Projekt
edukacyjny

Pomoc materialna
i niematerialna

Księgowość,
finanse

Kontakt
z partnerami

POZIOM KIEROWNICZY

POZIOM WYKONAWCZY

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek nr 5.3. Struktura sztabowo-liniowa.

Walne
zebranie

członków

Zarząd

Rada
Programowa

(zespół ekspertów)

Księgowość,
finanse

Marke�ng
i komunikacja

Dział
projektowy

PracownieDział IT

Stanowisko
ds. CSR

POZIOM GŁÓWNEGO KIEROWNICTWA

POZIOM KIEROWNICTWA ŚREDNIEGO SZCZEBLA

POZIOM WYKONAWCZY

Komórki sztabowe – Rada Programowa oraz stanowisko ds. CSR (społecznej odpowiedzialności 
biznesu)

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek nr 5.4. Struktura funkcjonalna.

Walne
zebranie

Projekty
edukacyjne

Księgowość,
finanse

Działalność
wystawiennicza,

wydawnicza

Pracownia
(rękodzieło,

rzemieślnictwo)

Kontakt
z partnerami

POZIOM GŁÓWNEGO KIEROWNICTWA

POZIOM KIEROWNICTWA ŚREDNIEGO SZCZEBLA

POZIOM WYKONAWCZY

Zarząd
stowarzyszenia

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek nr 5.5. Struktura dywizjonalna.

a) podział wg klienta (beneficjenta) 

Zarząd główny
stowarzyszenia

Ośrodek
opiekuńczo-

wychowawczy

Dom Pomocy
Społecznej dla
osób starszych

Zakład Aktywizacji
Zawodowej dla osób
niepełnosprawnych

Przedszkole
integracyjne

POZIOM GŁÓWNEGO KIEROWNICTWA

POZIOM KIEROWNICTWA POSZCZEGÓLNYCH FILII (wg klienta - beneficjenta)

b) podział wg regionów 

Zarząd główny
stowarzyszenia

Dyrektor
ds. Europy

Dyrektor
ds. Azji

Dyrektor
ds.

Ameryki Południowej

Dyrektor
ds. Afryki

POZIOM GŁÓWNEGO KIEROWNICTWA

PODZIAŁ WG REGIONÓW
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c) podział wg branży (obszaru działalności) 

Zarząd główny
stowarzyszenia

Ośrodek
wypoczynkowo-
rehabilitacyjny

Restauracja
Usługi

opiekuńczo-
pielęgnacyjne

Gastronomia,
catering

POZIOM GŁÓWNEGO KIEROWNICTWA

PODZIAŁ WG BRANŻY (obszaru działalności)

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnim z modeli jest struktura federacyjna, charakterystyczna dla organizacji 
działających w skali międzynarodowej, posiadających rozsiane po świecie przedsta-
wicielstwa zachowujące znaczny stopień autonomii na poziomie lokalnym. Rdzeń (in-
ternational core), działający na skalę międzynarodową, jest odpowiedzialny za koor-
dynację narodowych zasobów przy realizacji globalnych projektów oraz zapewnienie 
wsparcia technologicznego, w tym z zakresu IT. Istnieją różne kombinacje modelu 
federacyjnego, których wzrastający poziom skomplikowania przybliża je do modeli 
hybrydowych np. donor-member federation czy bumblebee federation (Foreman, 1999, 
s. 178-197; Lindenberg, Dobel, 1999, za: Anheier, Themudo, 2005, s. 193-194).
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Tabela nr 5.5. Zalety oraz wady klasycznych struktur.

LINIOWA SZTABOWO-LINIOWA FUNKCJONALNA DYWIZJONALNA

Z
A

LE
TY

• Prosta i przejrzysta 
struktura.

• Określona 
odpowiedzialność.

• Jednoznaczne kanały 
komunikowania się.

• Jedność kierownictwa 
– polecenia wychodzą 
od jednej osoby.

• Sprawdza się w przy-
padku stałych celów 
i standardowych, po-
wtarzalnych działań.

• Stosunkowo przejrzy-
sta i prosta budowa.

• Komórki sztabowe 
przejmują część koor-
dynacji, wzmacniają 
funkcje analityczno-

-planistyczne.
• Korzystanie z wiedzy 

ekspertów i doradców 
(trafniejsze decyzje).

• Zachowanie autoryte-
tu kierownictwa.

• Większa elastyczność 
niż w przypadku 
liniowej.

• Fachowy nadzór 
wynikający z podziału 
na działy wg funkcji.

• Bezpośredni kontakt 
z przełożonym 
sprzyja uzyskaniu 
kompetentnej rady 
od przełożonego.

• Szybsze i krótsze 
kanały przekazywa-
nia informacji niż 
w liniowej.

• Przyspieszone po-
dejmowanie decyzji 
na poziomie dywizji 
w oparciu o stosunko-
wo dokładną wiedzę 
na temat otoczenia.

• Odciąża główne 
kierownictwo od bie-
żących problemów.

• Pozwala na lepsze 
dostosowanie się 
do potrzeb konkretne-
go rynku.

W
A

D
Y

• Niski poziom elastycz-
ności i ograniczona 
zdolność do zmian.

• Sprzyja zachowa-
niom rutynowym 
oraz wzmacnia 
niechęć pracowników 
do twórczego angażo-
wania się.

• Rola pracowników 
sprowadza się do wy-
konywania poleceń.

• Niebezpieczeństwo 
dominacji komórek 
sztabowych i autono-
mizowania się.

• Możliwość dominacji 
nad kierownictwem 
i rozrastania się da-
nych komórek („rządy 
technokratów”).

• Trudności w rozdzie-
leniu procesu prze-
twarzania informacji 
oraz podejmowania 
decyzji.

• W przypadku typu 
„kolegialnego” ryzyko 

istnienia sprzecznych 
grup interesu na po-
ziomie decyzyjnym.

• Wzrost liczby sztabów 
– ekspertów, doradców 

może generować 
wyższe koszty.

• Ryzyko podejmowa-
nia decyzji z perspek-
tywy interesu działu, 
a nie całej organizacji.

• Możliwość otrzymy-
wania sprzecznych 
poleceń od kierują-
cych działami.

• Zagrożenie wzmoc-
nienia pozycji 
kierowniczej kosztem 
kompetentnych 
podwładnych.

• Sprzeczności w prze-
kazywanych informa-
cjach mogą obniżać 
wydajność pracy, 
utrudniać rozgrani-
czenie kompetencji 
oraz przypisanie 
odpowiedzialności.

• Możliwość wzrostu 
kosztów ogólnych.

• Ryzyko wyniszcza-
jącej rywalizacji 
między jednostkami 
(tzw. kanibalizm 
organizacyjny).

• Dominacja celów 
krótkoterminowych 
oddziałów.

• Skomplikowanie 
procesu zarządzania 
w przypadku zbyt 
silnych powiązań mie-
dzy dywizjami.

Źródło: opracowanie na podst.: Fołtyn, 2007; Hopej, Kamiński, 2010.
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5.5. Współczesne struktury

Rosnąca zmienność otoczenia, konieczność zwiększania elastyczności i szybkości re-
agowania organizacji wymogły poszukiwania rozwiązań określanych współczesnymi 
strukturami organizacyjnymi. Wyrażają one podejście promujące płaskie, o ograni-
czonej hierarchii organizacje, opierające swoje działania na wyjątkowej kulturze or-
ganizacyjnej. To właśnie organizacje pozarządowe stanowią przykład wprowadzania 
struktur opartych na rotacji, zmianach na stanowiskach koordynatorów projektów, 
wysokiej niezależności (autonomii) poszczególnych członków czy braku zależności 
przełożony – podwładny.

 » Rozwiązywaniu złożonych problemów, będących wynikiem zmian 

zachodzących w otoczeniu, sprzyja adhokracja. Oparta jest na auto-

nomicznych, wysoko wyspecjalizowanych jednostkach (np. grupach 

ekspertów pracujących w wielofunkcyjnych zespołach), posiadających 

znaczny stopień samodzielności i decyzyjności.

Struktury organizacyjne ewoluują, lecz mogą również ulegać fundamentalnym 
zmianom oraz przebudowie w krytycznych stadiach (momentach) swojego funkcjo-
nowania [Anheier, Themudo, 2005, s. 186]. Pojawia się także pojęcie organizacji hy-
brydowych, które stosowane jest m.in. w przypadku przedsiębiorstw społecznych lub 
organizacji pozarządowych ściśle współpracujących z sektorem publicznym, jak i pry-
watnym, będących efektem współdziałania międzysektorowego [Anheier, Krlev, 2015, 
s. 193-206]. W ostatnich dekadach tematyka współczesnych struktur organizacyjnych 
uzupełniana jest podejściem wprowadzającym pojęcie samoorganizacji, autonomii 
elementów tworzących organizację, demokratyczne i dialogowe podejmowanie decyzji, 
oparcie relacji na więziach poziomych [Kastelle, 2013]. Jak podkreśla T. Kastelle „po-
dzielanie wspólnych norm i wartości oraz poczucie współudziału w sukcesie organiza-
cji, (...) odpowiedzialność oraz empowerment pojedynczych osób stanowi skuteczniej-
szą funkcję samokontroli niż niejedna, zdominowana przez lidera czy biurokratyczna 
struktura” [Kastelle, 2013].

Wśród podstawowych i najlepiej opisanych współczesnych struktur znajdują się:
 » zadaniowa (projektowa),
 » macierzowa (matrix),
 » sieciowa,
 » wirtualna.
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Tabela nr 5.6. Cechy współczesnych struktur organizacyjnych.

ZADANIOWA
(PROJEKTOWA)

MACIERZOWA
(MATRIX)

SIECIOWA WIRTUALNA

K
o

o
rd

yn
ac

ja
, w

ła
d

za

Zespołami kierują 
pracownicy 
posiadający 
uprawnienia 

decyzyjne.

Zasada podwójnego 
podporządkowania 

zespołu (dwóch 
kierowników – 
funkcjonalny 

i szef projektu).

Koordynacja a nie 
kontrola działań.

Wysoka 
odpowiedzialność 
uczestników sieci.

Daleko idąca integracja 
oraz koncentracja 

na wartościach i celach.

Główną rolę odgrywa 
tzw. integrator . 

– jeden z partnerów 
międzyorganizacyjnych.

R
oz

p
ię

to
ść

 
i p

o
d

p
o

rz
ąd

ko
w

an
ie

 
ki

er
ow

an
ia

D
o

m
in

u
ją

ce
 w

ię
zi

Głównie ograniczona 
do zespołu 

i uzależniona 
jest od zasad 

powołania zespołu.
Więzi uzależnione 

od panujących zasad 
funkcjonowania 
zespołu, głównie 

informacyjne, 
funkcjonalne.

Złożone działania 
koordynujące 
wewnętrzną 
współpracę.

Zasada podwójnego 
podporządkowania 

zespołu (dwóch 
kierowników – 
funkcjonalny 

i szef projektu).
Więzi funkcjonalne, 

informacyjne.

Niska rozpiętość.
Duża samodzielność 

uczestników sieci.
Niski/brak 

podporządkowania.
Więzi: informacyjne 
i współpracy, często 

nieformalne.

Brak 
podporządkowania.
Więzi: informacyjne 

i współpracy.

Sp
ec

ja
liz

ac
ja

Praca wykonywana 
jest w zespołach 
powoływanych 
w celu realizacji 

konkretnego 
zadania, projektu.

Obniżona 
specjalizacja oraz 

standaryzacja.

Zmienny charakter 
i liczba zespołów 

zadaniowych.
Stałe powoływanie 

zespołów.
Podział funkcjonalno-

przedmiotowy.
Niższy poziom 

specjalizacji 
i standaryzacji.

Bazowanie 
na unikatowych 
kompetencjach.
Przystępowanie 

do sieci na zasadzie 
dobrowolności oraz 
możliwościach osób.

Przydział zadań 
(procesów) według 

kompetencji.
Bazowane na mapach 

procesów.
Płynny podział pracy.

K
o

n
tr

o
la

Mniejsza formalizacja.

Wzrost projektów 
generuje wzrost 

liczby kierowników.
Niska formalizacja.

Odejście od kontroli 
do samokontroli 
uczestników sieci.

Wysoka 
samodyscyplina 

jednostek.

Koordynacja 
oraz monitoring 

prowadzone przez 
integratora.

Wysoka autonomia 
partnerów tworzących 

organizację.

H
ie

ra
rc

h
ia

Spłaszczona 
hierarchia oraz 

niska centralizacja.

Osłabiona hierarchia.
Ograniczona hierarchia, 
wysoka decentralizacja.

Wysoka decentralizacja.
Brak hierarchii.

Osoby, jednostki 
rozproszone głównie 
geograficznie (obszar 

działania sieć).

Źródło: opracowanie na podst.: Fołtyn, 2007; Kożusznik, 2014; Hopej, Kamiński, 2010.
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Rysunek nr 5.6. Struktura zadaniowa.

Rada
Programowa

(zespół ekspertów)

Koordynator
zespołu

ds. produktu A

Zarząd

Księgowość,
finanse

Marke�ng
i komunikacja

Dział
projektowy

PracownieDział IT

POZIOM GŁÓWNEGO KIEROWNICTWA

POZIOM KIEROWNICTWA ŚREDNIEGO SZCZEBLA

POZIOM WYKONAWCZY

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek nr 5.7. Struktura macierzowa (matrix).

Zarząd

Księgowość,
finanse

Marke�ng,
promocja

Dział ds.
osobowych oraz

wolontariatu

Dział Edukacyjny

POZIOM GŁÓWNEGO KIEROWNICTWA

POZIOM KIEROWNICTWA ŚREDNIEGO SZCZEBLA

KOORDYNATOR PROJEKTU A

KOORDYNATOR PROJEKTU B

KOORDYNATOR PROJEKTU C

Źródło: opracowanie własne.



87

Współczesne struktury

Rysunek nr 5.8. Struktury sieciowa oraz wirtualna.

PARTNER D
PARTNER -
(CENTRUM)

KOORDYNATOR

PARTNER A

PARTNER C

PARTNER B

a) sieciowa

PARTNER D
PARTNER -

INTEGRATOR

PARTNER A

PARTNER C

PARTNER B

b) wirtualna
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela nr 5.7. Zalety oraz wady współczesnych struktur.

ZADANIOWA 
(PROJEKTOWA)

MACIERZOWA 
(MATRIX)

SIECIOWA WIRTUALNA

Z
A

LE
TY

Członkami zespołów 
są na ogół specjaliści.
Wspiera 
interdyscyplinarną 
współpracę oraz 
rozwój członków.
Większa otwartość 
organizacji 
na otoczenie.
Sprzyja twórczym, 
niekonwencjonalnym 
rozwiązaniom.
Zwiększa elastyczność 
biurokratycznych 
struktur.

Szybka adaptacja.
Elastyczna, 
dostosowuje się 
do otoczenia. 
Nie wymaga silnej 
reorganizacji. 
Wysoka zdolność 
do zmiany.
Interdyscyplinarna 
współpraca.
Zwiększenie 
identyfikacji członków 
z realizowanymi 
przedsięwzięciami 
znaczna integracja 
pracowników.
Posiłkowanie 
się specjalistami 
w konkretnych 
zespołach.

Płynność, elastyczność, 
szybkość reakcji.
Bez struktur i granic.
Połączenia między 
osobami za pomocą 
technologii 
informatyczno-
komunikacyjnych.
Wspólnoty open source.
Nie ma ograniczeń 
czasowych i miejscowych.
Sprzyja nabywaniu 
nowych kompetencji 
przez partnerów.

Dynamiczna 
(zmienna) 
konfiguracja.
Wymaga wysokiego 
wzajemnego zaufania.
Wzmacnia efekt 
synergii.
Sprzyja proaktywnym 
zachowaniom 
w odpowiedzi 
na potrzeby np. 
klientów zwłaszcza 
w przypadku 
niekonwencjonalnych 
projektów.
Sprzyja nabywaniu 
nowych kompetencji 
przez partnerów.

W
A

D
Y

Możliwość narastania 
zaległości pracownika 
w wykonywaniu 
stałych obowiązków.
Ryzyko, iż pracownik 
nie powróci 
na pierwotne 
stanowisko 
po zakończeniu 
projektu.
Możliwość pojawiania 
się sporów 
kompetencyjnych.
Częste zmiany 
oraz przemijające 
powiązania 
interpersonalne.
Trudności z doborem 
osób do zespołu – 
kwestie personalne, 
osobowościowe itp..

Tendencja 
do utrwalania 
się zespołów 
po zakończeniu zadania.
Sprzyja konfliktom 
kompetencyjnym 
(podległość).
Możliwość zachwiania 
równowagi między 
funkcjonalnym 
i przedmiotowym 
układem.
Zwiększenie 
wewnętrznej złożoności.
Interwencje ze strony 
głównego (naczelnego) 
kierownictwa. 
Koordynacja na wielu 
poziomach.

Zagrożenie przewagi 
autonomizacji celów 
poszczególnych 
uczestników sieci.
Utrudnienia 
w koordynacji działań 
w skali sieci.
Utrudnia kształtowanie 
tożsamości i kultury 

– niskie poczucie 
przynależności 
i bezpieczeństwa.
Trudności 
z egzekwowaniem 
odpowiedzialności.

Wymaga 
zaawansowanych 
technologii 
informacyjnych.
Długotrwały 
proces budowania 
i utrzymywania 
zaufania między 
partnerami.
Znaczna 
temporalność – 
po realizacji np. 
usługi następuje 
rozpad organizacji.

Źródło: opracowanie na podst.: Fołtyn, 2007; Hopej, Kamiński, 2010.
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Pytania do rozdziału

1. Wskaż różnice między modelem biurokratycznym oraz organicznym.
2. Jakie czynniki – wewnętrzne i zewnętrzne – wpływają na kształtowanie struk-

tury organizacyjnej? Podaj przykłady.
3. Jakie parametry służą do pomiaru społecznej struktury organizacyjnej?
4. Jakie obligatoryjne i nieobligatoryjne organy powoływane są w ramach struk-

tury organizacyjnej stowarzyszenia oraz fundacji?
5. Scharakteryzuj poszczególne struktury organizacyjne – klasyczne i współczesne 

– oraz wskaż ich wady i zalety. Podaj przykłady ich zastosowania.
6. Jak wybrane struktury organizacyjne mogą wpływać na motywację osób związa-

nych z organizacją pozarządową, szczególnie pracowników oraz wolontariuszy?
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Ćwiczenia

1. Analiza struktury stowarzyszenia

Jesteście członkami Zarządu Głównego organizacji pozarządowej działającej w ob-
szarze pomocy społecznej3. Działacie od 1981 roku jako niezależna, katolicka organi-
zacja dobroczynna, której celem jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim. 
Siedzibą władz głównych jest Wrocław4. Ponadto działa kilkadziesiąt kół zlokalizo-
wanych m.in. w Krakowie, Przemyślu, Gdańsku, Toruniu, Suwałkach. Na ostatnim 
posiedzeniu poruszyliście kwestię rozrostu organizacji oraz wynikających z tego kon-
sekwencji. Jednym z priorytetów jaki sobie wyznaczyliście to opracowanie struktu-
ry organizacyjnej, która pozwoli wam na uporządkowanie istniejących relacji oraz 
usprawnienie działania.

Główny cel – niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, cho-
rym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym pomocy 

– realizujecie m.in. poprzez:
 » zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu, pla-

cówek pomocowych, kuchni, łaźni, świetlic, klubów,
 » pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną,
 » posługę religijną,
 » reintegrację społeczną i zawodową,
 » organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
 » wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków,
 » działalność informacyjną,
 » szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Powyższe inicjatywy realizowane są przez poszczególne koła w ok. 80 placówkach 
(korzysta z nich ok. 3400 osób), w tym m.in.:

 » 44 schroniska dla mężczyzn (2750 miejsc),
 » 7 domów dla kobiet i matek z dziećmi (170 miejsc),
 » 6 schronisk dla osób starszych i chorych (330 miejsc),
 » 3 świetlice dla dzieci i 3 dla dorosłych,
 » 19 noclegowni (650 miejsc),
 » 15 kuchni,

3 Zadanie przygotowano na podstawie opisu oraz materiałów zamieszczonych na stronie 
istniejącej organizacji pozarządowej. Źródło: www.bratalbert.org.pl, dostęp: 10.06.2016 r.

4 We Wrocławiu mieści się Zarząd Główny. Ponadto na wrocławskie koło składają się: 
siedziba i biuro zarządu koła, 2 schroniska dla mężczyzn, noclegownia dla mężczyzn, 
schronisko dla kobiet i matek z dziećmi oraz noclegownia dla kobiet (jeden budynek), 
ogrzewalnia dla osób bezdomnych; jednostki pomocnicze – punkt dobroczynny, 
zespół filmowy oraz ośrodek – sfera kultury. Ponadto działa spółdzielnia socjalna oraz 
realizowany jest projekt streetworkingu.
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 » 21 punktów wydawania odzieży, żywności, sprzętów,
 » 2 Centra Integracji Społecznej, 2 Kluby Integracji Społecznej, 4 Spółdzielnie 

Socjalne,
 » ośrodek będący miejscem spotkań artystów i osób wykluczonych.

Do prowadzenia placówek z reguły zatrudniani są pracownicy. Natomiast członko-
wie i wolontariusze wg możliwości wspomagają pracę koła i poszczególnych placówek.

W ramach struktury organizacji wyszczególnia się:
 » władze naczelne,
 » oddziały,
 » koła.

Na władze naczelne składają się:
 » Zebranie Ogólne,
 » Zarząd Główny (w tym Prezydium Zarządu Głównego),
 » Główna Komisja Rewizyjna,
 » Sąd Koleżeński.

Zebranie Ogólne (tworzą je delegaci Kół) stanowi najwyższą władzę i do jej zadań 
należy wybór pozostałych władz na 4-letnią kadencję.

Zarząd Główny (ok. 21 osób) podejmuje najważniejsze decyzje, które nie są zastrze-
żone dla Zebrania Ogólnego (zbiera się 4 razy w roku). Funkcjonuje również Biuro ZG, 
które m.in. organizuje wydarzenia dla całej organizacji, prowadzi działalność promo-
cyjną i informacyjną, opracowuje i realizuje projekty w skali ogólnopolskiej.

Prezydium Zarządu Głównego (6 osób) kieruje bieżącą działalnością, w tym z upo-
ważnień ZG. Pełni rolę koordynującą, integrującą i wspomagającą koła regionalne 
oraz reprezentuje całą organizację wobec władz centralnych (obraduje kilka razy 
w miesiącu).

Główna Komisja Rewizyjna kontroluje działalność stowarzyszenia, głównie ma-
jątkową i finansową oraz zgodność działań ze statutem i wykonania uchwał władz 
naczelnych.

Sąd Koleżeński zajmuje się interpretacją statutu oraz rozpatrywaniem spraw człon-
ków w wypadkach łamania jego zapisów i pozostałych przepisów wewnętrznych, a tak-
że rozstrzyga w przypadku postępowania godzącego w dobre imię organizacji.

Oddziały powstają z inicjatywy poszczególnych kół działających w regionach. 
Do ich zadań należy m.in. integrowanie kół, budowa wspólnoty poprzez spotkania, 
wizyty, uroczystości i pielgrzymki oraz sprzyjanie wymianie doświadczeń. Obecnie 
istnieją 3 oddziały: Małopolski, Podkarpacki i Pomorsko-Kujawski.

Koło to podstawowa „komórka” waszej organizacji, której głównym zadaniem 
jest zakładanie i prowadzenie placówek pomocowych. Obecnie działa ok. 60 kół (ok. 
20 ma osobowość prawną), w których prace zaangażowanych jest ok. 2900 osób. Każde 
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z kół organizuje pomoc np. w postaci schroniska, kuchni lub innej formy pomocy bez-
domnym i ubogim. Koła są autonomiczne (samodzielnie pozyskują środki na własną 
działalność). Najważniejszym organem w ramach koła jest zebranie członków, a bie-
żącą działalnością kieruje zarząd pod przewodnictwem prezesa. Ponadto wyłania-
na jest komisja rewizyjna, która kontroluje i wspiera zarząd. Władze koła wybierane 
są na 4-letnie kadencje.

Pytania do zadania

1. Jakiego rodzaju strukturę organizacyjną można zaproponować dla wybranej 
organizacji? Proszę uzasadnić wybór.

2. Proszę rozrysować strukturę organizacji z uwzględnieniem władz naczelnych, 
siedziby głównej (Wrocław), oddziałów oraz kół. Należy także wskazać komórki, 
stanowiska istotne z perspektywy realizowanych celów oraz obszaru działalno-
ści na poziomie Zarządu Głównego oraz dla oddziału we Wrocławiu.

3. Jakie zmiany w ramach struktury można zaproponować w obliczu dalszego roz-
woju organizacji np. utworzenie stanowisk, poziom autonomii okręgów i kół?

4. Na jakie bariery, problemy wynikające ze struktury organizacyjnej i rozwoju 
(np. wzrost liczby: kół, prowadzonych placówek, osób objętych pomocą) może 
napotkać w przyszłości organizacja? Należy uwzględnić czynniki strukturotwór-
cze – wewnętrzne oraz zewnętrzne.

2. Projektowanie struktury fundacji

Od 5 lat prowadzicie fundację, dzięki której realizujecie szeroko pojęte projekty 
kulturalne. Początkowo zajmowaliście się działalnością edukacyjną oraz promującą 
własną twórczość. Obecnie na rzecz fundacji pracuje na stałe 5 osób, w tym 3 fundato-
rów tworzących zarząd, którzy wymieniają się obowiązkami. Działa również 3 osobowa 
rada. Oprócz znajomych i rodziny, którzy wspierają was głównie organizacyjnie, macie 
liczne kontakty z osobami związanymi ze środowiskiem artystycznym m.in. animato-
rami, malarzami, grafikami, projektantami.

Dwa lata temu otrzymaliście status organizacji pożytku publicznego (OPP) i chcie-
libyście zwiększyć wpływy z „1%” (mechanizmu jednego procentu). Dotychczas pro-
wadziliście odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Otrzymany grant, w ramach 
którego organizowaliście cykliczne wydarzenia oraz przygotowywaliście samodzielnie 
materiały promocyjne, rozpromowały waszą organizację i zaczęliście otrzymywać za-
mówienia od osób prywatnych oraz firm. To zachęciło was do rozbudowania pracowni: 
projektowania gadżetów, sitodruku oraz grafiki. Również rozwinęliście działania w ob-
szarze animacji i ofertę organizacji wydarzeń kulturalnych tzw. eventów.

W ramach rewitalizacji dzielnicy pojawiła się możliwość wynajmu od miasta 
na preferencyjnych warunkach pomieszczeń, które wyremontowaliście własnym 
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kosztem i pracą. To pozwoliło wam nawiązać współpracę z lokalnymi władzami, spon-
sorami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, zwłaszcza 
w danej części miasta. Także lokalna społeczność z czasem zaczęła postrzegać was po-
zytywnie i obecnie uczestniczy w organizowanych przez was warsztatach, spotkaniach, 
wernisażach (również prac osób niezwiązanych z fundacją), projekcjach filmowych. 
Nowe lokum dało możliwość rozbudowy pracowni i zorganizowania miejsca spotkań 
w formie „galerii – kawiarni”.

Po dokonaniu wstępnej analizy wpływów, okazało się, że pierwotne główne obszary 
działania – warsztaty i wystawy – są najmniej dochodowe. Wzrost liczby realizowanych 
projektów na zamówienie, zwłaszcza gadżetów promocyjnych oraz przygotowywanie 
eventów stanowi główne źródło przychodów. Również lokal cieszy się coraz większą 
popularnością. Wymogło to jednak na was rozważenie wsparcia profesjonalnej po-
mocy księgowej. Ponadto coraz bardziej skupiacie się na rozwoju strony internetowej, 
promocji w mediach społecznościowych, poszukiwaniu klientów i partnerów w celu 
promowania swojej twórczości i oferty w skali całego kraju.

Podejmując nowe działania zależy wam równocześnie na utrzymaniu wyjątkowej 
atmosfery i wartości jakimi kierujecie się od początku istnienia fundacji, w tym swo-
body twórczej, kreatywności i współdecydowania. Chcecie zachować elastyczność dzia-
łania oraz utrzymać nawet niedochodowe aktywności. Wiecie również, że otrzymacie 
dofinansowanie 2-letniego projektu, w ramach którego będziecie mogli sfinansować 
udział osób prowadzących poszczególne warsztaty.

Pytania do zadania

1. Jakie kroki należy podjąć w związku z rozwojem działalności gospodarczej? 
Czy dokonacie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o podjęciu dzia-
łalności gospodarczej, który wpłynie na modyfikację istniejącej struktury czy 
zdecydujecie się na powołanie nowej organizacji? Proszę uzasadnić wybór.

2. Rozrysujcie schemat struktury organizacyjnej z uwzględnieniem stanowisk, ko-
mórek organizacyjnych i poszczególnych obszarów waszej działalności (nazwa 
oraz ogólny zakres zadań), który waszym zdaniem zapewni sprawność, koor-
dynację oraz elastyczność.

3. Które obszary i  w  jakim zakresie mogą zostać wsparte działalnością 
wolontariuszy?

4. W jaki sposób możecie przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom dokony-
wanych zmian i zminimalizować nierówności, jakie mogą dotknąć osoby od-
powiedzialne za poszczególne obszary?

5. W jakim kierunku chcielibyście rozwinąć organizację i jak powinna wyglądać 
jej struktura za 3 lata?


