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Streszczenie

Intensyfikacja współpracy międzysektorowej stwarza szereg wyzwań dla etycznego wymiaru zarzą-
dzania organizacjami pozarządowymi. Odmienne priorytety oraz wizja i sposób realizacji zadań, 
jakie na swoich kooperantach wymuszają organizacje publiczne, może skutkować erozją etyczno-mi-
syjnego charakteru trzeciego sektora. Efekt odwrócenia, wynikający ze ściślejszego współdziałania, 
może nie tylko wzmacniać szereg niekorzystnych tendencji obserwowalnych w poszczególnych 
sektorach, ale także tworzyć pole do powstawania nowych typów problemów.

Celem opracowania jest dokonanie opisu oraz analizy obszarów powstawania etycznych pa-
tologii w podmiotach pozarządowych, jakie mogą wynikać ze współpracy międzysektorowej. 
Zjawisko to scharakteryzowano na podstawie badań jakościowych, przeprowadzonych wśród 21 
organizacji pożytku publicznego, co pozwoliło na dokonanie opisu szeregu efektów ubocznych 
współdziałania oraz zdefiniowanie perspektyw zarządczych, pozwalających menedżerom organiza-
cji pozarządowych na łatwiejsze definiowanie zagrożeń, jakie dla etycznego wymiaru ich działania 
mogą wynikać ze współpracy z podmiotami publicznymi.
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Wstęp

Współdziałanie między organizacjami pozarządowymi i  publiczny-
mi uznaje się dziś za jeden z  istotnych sposobów praktycznej realizacji 
współczesnych modeli zarządzania publicznego, takich jak good gover
nance, czy szerzej – stosowania europejskiej zasady partycypacji obywa-
teli w życiu publicznym. Dostrzega się wielość korzyści ze współdziałania, 
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w szczególności – rozszerzenie zestawu usług społecznych oraz wzrost ich 
jakości, jak również integrowanie programów realizowanych oddzielnie 
przez organizacje pozarządowe i publiczne.

Współdziałanie pozarządowo-publiczne poddawane jest także krytyce, 
gdyż pojawiają się już obserwacje i szersze badania obrazujące niekorzystne 
lub nieoczekiwane skutki, zwłaszcza społeczne, do których może prowadzić 
współdziałanie. Podkreśla się fasadową współpracę, budowanie klienteli-
stycznych relacji pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, tworze-
nie warunków dla zachowań korupcyjnych czy formowanie się na poziomie 
lokalnym tzw. brudnego kapitału społecznego. W szczególności dostrzega 
się nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, które w skrajnej posta-
ci przyjmują postać patologii organizacyjnych – ekstremalnych form dys-
funkcji, dewiacji lub defektu organizacji, które „powodują marnotrawstwo 
w sensie ekonomicznym lub moralnym, w skali społecznej przekraczające 
granice dopuszczalnej tolerancji” (Kieżun 1997).

Celem opracowania jest wykazanie kluczowych problemów i nieetycz-
nych zjawisk, towarzyszących współpracy obu sektorów, które w konse-
kwencji prowadzą do powstawania określonych patologii w działaniu or-
ganizacji pozarządowych. W opracowaniu wykorzystano ilustracje z badań 
jakościowych przeprowadzonych w 2015 roku na organizacjach pożytku 
publicznego w Polsce.

Znaczenie etyki w działalności pozarządowej

Zagadnienia etyczne w  działalności organizacji trzeciego sektora mają 
szczególne znaczenie, gdyż za istotę ich funkcjonowania uznaje się działa-
nie w imię określonych, wspólnotowych wartości, które przyczyniają się do 
realizacji dobra wspólnego (Jeavons 1994). W związku z tym podmioty po-
zarządowe są poddane szczególnej presji społecznej dotyczącej zachowania 
odpowiedzialności za utrzymywanie w działaniu określonych standardów 
etycznych (Gliński 2012). Przyjmuje się, że spełnienie wymogów etycznych 
przez organizację pozarządową jest warunkiem sine qua non zdobywania 
zaufania i poparcia społecznego, przekładającego się w dłuższym horyzoncie 
czasu na łatwiejsze i stabilniejsze pozyskiwanie zasobów do prowadzenia 
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działalności (Bromley, Orchard 2015). Także aktywność filantropijna (prze-
kazywanie datków, poświęcanie czasu) sama w sobie nosi rysy aktu etycz-
nego, który darczyńcy czy wolontariusze podejmują w imię ontologicznej 
wizji lepszego świata (Goldfarb 2011).

Należy zwrócić uwagę, że starania na rzecz legitymizacji działań orga-
nizacji pozarządowych mają coraz większe znaczenie w obliczu obserwo-
wanego w krajach rozwiniętych kryzysu zaufania do organizacji pozarządo-
wych, wynikającego ze stopniowego rozmycia i komplikacji ich misji oraz 
zdarzających się skandali i problemów wizerunkowych (Schlesinger et al. 
2004). W obliczu pytań i wątpliwości o to, czy trzeci sektor w satysfakcjo-
nujący sposób strzeże praw, wolności i interesów obywateli, problematyka 
etycznego działania wyraźnie zyskuje na znaczeniu od początku XXI wieku 
(Bies, Brimer Blackwood 2007).

Przez działanie etyczne rozumie się takie, które jest zakorzenione w za-
sadach moralnego postępowania, odnosi się do norm i ocen moralnych 
przyjętych w danej społeczności (Griffin 2005). Oznacza to, że osobiste prze-
konanie będzie decydować o pozytywnej lub negatywnej ocenie działań, 
o ich słuszności bądź niesłuszności. Z tego powodu trudno mówić o etyce 
w organizacji, w tym kontekście można przede wszystkim opisywać indy-
widualne zachowania i decyzje menedżerów (Bogacz-Wojtanowska 2007). 
W rezultacie zamiast pojęcia „etyka organizacji” spotyka się określenie „kli-
mat etyczny”, przez który rozumie się wspólną wizję tego, jakie działania są 
etycznie właściwe oraz jak problemy etyczne powinny być rozwiązywane 
(Victor 1987 i 1988, cytowany w: Cruise Malloy et al. 2010).

Przyjmuje się występowanie trzech typów postaw etycznych: motywo-
wanych egoizmem (hedonizm), dobrowolnością (utylitaryzm) oraz pryn-
cypialnością (deontologia), które można odnieść do odmiennych proble-
mów funkcjonowania organizacji. W przypadku perspektywy egoistycznej 
znaczenie mają zagadnienia produktywności i efektywności; nastawienie 
dobrowolne odnosi się do relacji międzyludzkich, korzyści grupowych 
w imię wybranej koncepcji dobra wspólnego; z kolei pryncypialność wy-
wodzi się ze sfery abstrakcyjnych idei, które przekładają się na zabsolutyzo-
wane zasady, procedury i kodeksy postępowania (Cruise Malloy, Agarwal 
2001). W odniesieniu do tak zarysowanych motywacji można zdefiniować 
trzy grupy praktyk menedżerskich nakierowanych na promocję zachowań 
etycznych: (i) dbałość o standardy działań (perspektywa efektywności), 
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(ii) przywództwo organizacyjne (dobro wspólne) oraz (iii) sprawozdaw-
czość (normy absolutne).

Ponieważ w działalności organizacji pozarządowych najważniejszymi 
wartościami etycznymi wydają się skuteczność, profesjonalizm i użyteczność 
(Schimanek 2005), etyczność można scharakteryzować jako właściwe zarzą-
dzanie powierzonymi zasobami, w sposób przyczyniający się do realizacji 
misji. Teoretycznie organizacja działająca etycznie wie, co robi, tzn. rozumie 
potrzeby swoich beneficjentów i posiada wystarczające kompetencje, aby na 
nie właściwie odpowiedzieć. W tym kontekście pojęciem uzupełniającym 
wobec „etyczności” jest „uczciwość w działaniu”, czyli sprawiedliwa dystry-
bucja zasobów między beneficjentami pomocy. Dopiero połączenie wartości 
etycznych, uczciwości oraz kompetencji rodzi zaufanie społeczne – przeko-
nanie, że dany podmiot pozarządowy jest w stanie rozwiązywać problemy 
społeczne (Schlesinger et al. 2004).

Ważnym standardem działania etycznej organizacji pozarządowej jest 
też lojalność względem beneficjentów – ich interesów czy dobrego imienia. 
Przyjmuje się, że podmiot trzeciego sektora, zmuszony do wyboru między 
dbaniem o swój rozwój lub interes społeczny, winien zawsze koncentrować 
się na tym drugim. Dbałość o dobro odbiorców usług jest tym bardziej 
istotna, że klientem trzeciego sektora są osoby „wrażliwe” – poszkodowani 
przez los, w ciężkiej sytuacji życiowej. W takich przypadkach z jednej strony 
ryzyko nadużycia jest szczególnie wysokie, z drugiej – ze względu na dyspro-
porcje w relacjach między niosącym pomoc i jej beneficjentem – jakakolwiek 
nieprawość jest szczególnie surowo oceniana przez społeczeństwo. Ponadto 
dbałość o zachowanie norm i standardów pracy jest w trzecim sektorze 
tym trudniejsza, że nierzadko opiera się na zaangażowaniu wolontariuszy 
(Brudney, Martinez 2010).

Innym obszarem, jaki można powiązać z dbałością o etyczne standardy 
działań, jest problem konfliktów interesów w organizacji pozarządowej – 
poświęcenie i wierność misji oraz unikanie osobistych korzyści stanowią 
kamień węgielny działalności pozarządowej (Blodgett, Melconian 2012). 
Nierzadko nastawienie takie jest w trzecim sektorze tak silne, że może pro-
wadzić do negatywnych tendencji, jak tzw. cykl głodowania, czyli niereali-
stycznie wysoko wyśrubowane oczekiwania względem praktyk zarządczych 
w organizacjach pozarządowych, które uniemożliwiają ich rozwój lub wręcz 
zagrażają przetrwaniu (Goggins Gregory, Howard 2009).
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Wreszcie, konflikt interesów lub presja efektywności może budzić po-
kusę pójścia na skróty, działania na granicy lub poza prawem (Brudney, 
Martinez 2010). W tym kontekście zwraca się uwagę, że etyczna organizacja 
powinna się wykazać starannością w opracowaniu wewnętrznych praktyk 
menedżerskich, nakierowanych na wykrywanie możliwych nieprawidło-
wości (Bies, Brimer Blackwood 2007). Szczególnie wskazuje się na ochronę 
osób zgłaszających nadużycia (whistleblowers), regularne monitorowanie 
konfliktów interesów, przechowywanie dokumentacji oraz opracowanie czy-
telnych procedur zatrudniania i wynagradzania pracowników (Lee 2016).

Ze względu na koncentrację władzy, skutkującej silnym wpływem kie-
rowników na tożsamość i kulturę organizacyjną w podmiotach trzeciego 
sektora, przyjmuje się, że klimat etyczny zależy przede wszystkim od decy-
zji najwyższego kierownictwa (Jurkiewicz, Massey 1998; Venable, Wagner 
2005), alternatywnie – od jakości pracy działu HR (Valentine et al. 2013). 
Można założyć, że jest to rozwiązanie dobre z perspektywy promowania 
zachowań etycznych, ponieważ w interesie menedżerów leży replikowanie 
najlepszych wzorów postępowania (Jurkiewicz, Massey 1998), zaś działanie 
zakorzenione w wymiarze moralnym pozwala z większą łatwością wyzna-
czać wyższe standardy pracy oraz podnosić oczekiwania względem pra-
cowników (Watt Geer et al. 2008). W ten sposób nastawienie na realizację 
norm etycznych można uznać za narzędzie motywacyjne w relacjach z pod-
władnymi, zwłaszcza w kontekście trudnej pracy z ludźmi w sytuacji niemal 
permanentnego niedoboru (por. Emanuele, Higgins 2000; Venable, Wagner 
2005; Brudney, Martinez 2010).

Z drugiej strony, silny wpływ menedżerów na kształtowanie klimatu 
etycznego w organizacjach pozarządowych budzi szereg kontrowersji. Po 
pierwsze, normy etyczne powinny być celem samym w sobie, a nie jedynie 
„menedżerystycznym” środkiem do celu, odartym z prawdziwej wrażliwości 
na problemy (Srinivas 2009). Po drugie, epistemiczne zamknięcie, związane 
z przyjęciem absolutystycznego światopoglądu moralno-etycznego (charak-
terystyczne dla liderów trzeciego sektora) może stanowić barierę w dialo-
gu, współpracy i szacunku wobec innych (por. Bogacz-Wojtanowska 2007; 
Srinivas 2009).

W obliczu zarysowanych kontrowersji przyjmuje się, że najważniejszym 
zobowiązaniem etycznym w wymiarze przywództwa w organizacji pozarzą-
dowej jest dbałość o rozwój kompetencji menedżerów oraz podległych im 
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pracowników (Watt Geer et al. 2008). W ten sposób wspiera się transfor-
mację postaw etycznych w organizacji z niepewnego poziomu kary i posłu-
szeństwa na poziom trwałego systemu uniwersalnych norm postępowania 
(Kohlberg 1981, cytowany w: Jurkiewicz, Massey 1998). W tym kontekście 
należy podkreślić, że umiejętność postrzegania wyborów menedżerskich 
przez pryzmat zobowiązań etycznych (zamiast interesów) jest silnie skorelo-
wana z efektywnością menedżerską (Jurkiewicz, Massey 1998). Z tego m.in. 
powodu lekcje etyki stają się coraz istotniejszym elementem formalnego 
wykształcenia menedżerów trzeciego sektora (Brudney, Martinez 2010), zaś 
w procesie rekrutacji na najwyższe stanowiska w organizacjach pozarządo-
wych na znaczeniu zyskują elementy doświadczenia, które odnoszą się do 
wartości i etyki (Bies, Brimer Blackwood 2007).

Odnosząc się do problematyki sprawozdawczości, należy odnotować 
wysiłki podmiotów publicznych na rzecz promocji jawności i transparent-
ności w trzecim sektorze. Organizacje pozarządowe w wielu krajach muszą 
publikować informacje najczęściej dotyczące czterech wymiarów swojej dzia-
łalności: fiskalnego, procesów zarządczych, koncentracji na misji organizacji 
oraz efektywności (Brody 2001, cytowany w: Watt Geer et al. 2008). Teore-
tycznie narzucanie norm sprawozdawczości ma szereg zalet: służy ochronie 
darczyńców, beneficjentów pomocy oraz samego sektora pozarządowego; 
przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego oraz wzmacnia kontrolę 
wydatków publicznych. W Polsce takim obowiązkiem objęto organizacje po-
żytku publicznego, które od 2010 roku publikują sprawozdania merytoryczne 
i finansowe ze swojej działalności (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146).

Taka forma dążenia do przejrzystości trzeciego sektora podlega jednak 
mimo wszystko krytyce – przede wszystkim zwraca się uwagę na koniecz-
ność ponoszenia kosztów zarówno przez stronę piszącą, jak i oceniającą 
sprawozdania. Jednocześnie system sprawozdawczy nie gwarantuje popra-
wy etyczności działań, nie wpływając na statystycznie istotne ograniczenie 
malwersacji w trzecim sektorze (Irvin 2005). Głosy krytyczne piętnują także 
publiczną kontrolę organizacji pozarządowych jako zbytnio skoncentrowaną 
na spełnianiu sztywno określonych norm i regulacji, przez co trzeci sektor 
odzierany jest z podmiotowości, ogranicza się jego racjonalność menedżer-
ską i różnorodność oraz zabija innowacyjność (McCambridge 2004).

Z tego powodu pojawiają się głosy, że zachowaniu etycznego wymiaru 
działalności pozarządowej lepiej sprzyjałyby bardziej miękkie, elastyczne 
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formy sprawozdawczości – w tym kontekście wspomina się przede wszystkim 
o zawodowych kodeksach etycznych (zwłaszcza w dziedzinie fundraisingu) 
czy samoregulacyjnych kartach dobrych praktyk (por. Schimanek 2005; Ve-
nable, Wagner 2005; Gliński 2012; Bromley, Orchard 2015). Jednocześnie 
zwraca się uwagę, że powyższe narzędzia, pozbawione formalnego nadzoru 
i groźby sankcji, miałyby najpewniej charakter symboliczny, nie wpływając 
na kształtowanie się praktyk zarządczych w trzecim sektorze (Irvin 2005).

Patologiczne wymiary współpracy międzysektorowej

Współczesne badania dowodzą, że współpraca międzysektorowa także jest 
obarczona określonymi nieprawidłowościami, do których zalicza się opor-
tunizm (Das, Teng 1998), niejawne intencje współdziałania i manipulacje 
(Trussel 2003; Bogacz-Wojtanowska 2013a), rodzące się konflikty (Parkinson 
2006) czy kłopoty z odpowiedzialnością, zwłaszcza po stronie organizacji 
pozarządowych (Bogacz-Wojtanowska 2013a). Wśród innych niekorzyst-
nych skutków współpracy znajduje się także upaństwowienie trzeciego sek-
tora (Lipsky, Smith 1989; Rymsza 2005).

Dotychczasowe badania realizowane w Polsce wykazały występowa-
nie problemów współpracy, które skutkują tworzeniem nieprawidłowych 
relacji międzyorganizacyjnych oraz patologiami organizacji zarówno pu-
blicznych, jak i pozarządowych (Bogacz-Wojtanowska 2011, 2013). Są to 
przede wszystkim:

1. Prymat polityki nad standardami i obszarami współpracy, przeja-
wiający się w szczególności koniecznością uwzględniania lokalnych 
układów politycznych w realizacji celów statutowych i budowaniu 
kapitału politycznego na działaniach organizacji, zwłaszcza w termi-
nach wyborów.

2. Pozorowane partnerstwo, rozpoznane także w innych krajach (Brin-
kerhoff 2002), które można rozumieć jako deklarowanie równorzęd-
nych relacji, przy jednoczesnych działaniach w rzeczywistości prze-
czących zasadom równości obu stron współpracy (polityki publiczne, 
których się nie realizuje, pozorowane konsultacje).

3. Jako odmianę pozorowanego partnerstwa pokazuje się sytuacje 
szantażu moralnego, gdzie zmusza się organizacje pozarządowe do 
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przyjęcia zaproponowanych zasad, przekonując społeczność, że ci, 
którzy się z owymi zasadami nie zgadzają, nie są realizatorami czy 
nośnikami wartości, które są właściwe i potrzebne społeczności lo-
kalnej.

4. Niedotrzymywanie i nierespektowanie zawartych wcześniej umów 
ustnych, jak również zrywanie umów pisemnych prowadzi do spadku 
wzajemnego zaufania, animozji, niechęci i tworzenia się w małych 
lokalnych społecznościach równoległych światów – pozarządowego 
i publicznego.

5. W niektórych lokalnych układach społecznych tworzą się „brudne” 
sieci współpracy, które cechują się faworyzowaniem „swoich”, urucha-
mianiem nieformalnych kanałów komunikacyjnych, które pozwalają 
„swoim” monopolizować współpracę międzysektorową, zwłaszcza na 
poziomie przyznawanych dotacji, i eliminować tych, którzy w tej sieci 
nie funkcjonują.

W przypadku patologii organizacji pozarządowych obserwuje się:
a) uwikłanie polityczne liderów organizacji, którzy aprobują i korzystają 

z wytworzonej, niejasnej kultury współdziałania,
b) praktyki łączenia funkcji i ról zarówno w organizacjach publicznych, 

jak i pozarządowych, co prowadzi do konfliktu interesów, który nie 
jest zauważany przez samych zainteresowanych,

c) nieuczciwe praktyki w postaci nierzetelnej realizacji zadań publicznych,
d) uzależnienie od środków finansowych, powodujące podejmowanie się 

każdej aktywności, nawet niezgodnej z celami organizacyjnymi, byle 
pozyskać środki finansowe, co prowadzi nierzadko do ignorowania 
potrzeb własnych klientów w imię konieczności realizacji projektów 
czy zadań publicznych, pozwalających na wygodne funkcjonowanie 
organizacji (realizacja projektów dla nich samych, a nie dla realizacji 
celów statutowych).

Metodyka badań

Etyczne problemy współdziałania międzysektorowego zostały opisane 
w nurcie interpretatywno-symbolicznym na podstawie jakościowych ba-
dań empirycznych przeprowadzonych wśród 21 organizacji pozarządowych, 
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wywodzących się zarówno z dużych centrów miejskich (Warszawa i Kra-
ków), jak i mniejszych miejscowości (z terenu województwa małopolskiego).

Uczestnicy badania zostali wyłonieni w sposób celowy. Pierwszym kry-
terium był status pożytku publicznego – organizacje te w założeniu usta-
wodawcy miały stanowić grupę szczególnie uprzywilejowaną w relacjach 
z administracją publiczną, celem intensyfikacji współdziałania międzysekto-
rowego (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873). Ponadto, w celu ukazania różnorodności 
perspektyw współpracy, zdecydowano się na dobór uczestników z uwzględ-
nieniem trzech dychotomicznych cech organizacyjnych: wielkości (podział na 
organizacje duże, posiadające przynajmniej 6 pracowników etatowych, oraz 
organizacje małe, posiadające mniej niż 6 pracowników etatowych), wieku 
(organizacje starsze, utworzone przed 2000 rokiem; organizacje młodsze, 
utworzone po 2000 roku) oraz obszaru działania (organizacje działające tyl-
ko w Polsce oraz działające poza granicami kraju). Wielkości porządkujące 
kategorie zostały ustalone na podstawie danych statystycznych dotyczących 
trzeciego sektora w Polsce (por. Adamiak et al. 2016). W ramach każdej ka-
tegorii dychotomicznej przeprowadzono przynajmniej siedem wywiadów.

Materiał badawczy pozyskiwano za pomocą półustrukturyzowanych 
wywiadów pogłębionych, przeprowadzanych w 2015 roku z menedżerami 
podmiotów pozarządowych. Nie byli oni pytani wprost o zagadnienia etyczne; 
wynikały one z szerszego kontekstu rozmowy na temat ich wizji działalności 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki współdziałania 
międzysektorowego oraz najlepszych standardów działania. Na prośbę bada-
nych zachowano ich anonimowość. Wnioski z rozmów zostały opracowane na 
podstawie jakościowej analizy indukcyjnej, pozwalającej na scharakteryzowa-
nie tropów i prawidłowości dotyczących etycznych wyzwań kooperacji mię-
dzysektorowej, na podstawie których dokonano charakterystyki problemów 
współdziałania. Dla przybliżenia opisu posłużono się cytatami z wywiadów.

Problemy współdziałania międzysektorowego –  
wyniki badań organizacji pożytku publicznego

Największym, noszącym znamiona patologii problemem, który pojawił się 
w badaniach liderów organizacji w zakresie współdziałania, były projekty 
grantowe. Powszechnie krytykowano ich niestałość i krótkookresowość, co 
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utrudnia działanie na rzecz zmiany społecznej w odniesieniu do wyznawa-
nych przez organizacje wartości, jak również powoduje pewną patologizację 
działania organizacji, które funkcjonują od projektu do projektu. W tym 
kontekście zwracano uwagę na zmienność strategiczną sektora publiczne-
go, którą wiązano przede wszystkim z cyklami politycznymi oraz niskimi 
kompetencjami urzędników administracji:

A zwłaszcza, że jest duża niekompetencja urzędników, którzy się tym zajmują. I mie-
liśmy niejednokrotnie sytuacje takie, że jest się odsyłanym od jednego do drugiego, 
potem krąg się zamyka i nie ma odpowiedzi jasnej ani sugestii, w jaki sposób zadanie 
należy rozwiązać (Organizacja 9).

Innym powodem do krytyki była sprawozdawczość projektowa. Tu 
przede wszystkim zwracano uwagę na traktowanie organizacji nie jako part-
nerów, ale domyślnie podejrzanych o dokonanie nadużyć finansowych lub pe-
tentów, próbujących wyżebrać środki publiczne. W tym kontekście pojawiały 
się głosy, że spełnianie wyśrubowanych norm sprawozdawczości kosztuje 
organizacje pozarządowe wiele pracy, co przekłada się na ograniczenie ich 
zdolności organizacyjnych, a tym samym na spadek sprawności działania:

Wiadomo, że czasem jak piszemy, jak realizujemy jakieś wnioski, to czym większy 
wniosek, tym większa biurokracja i się nie chce po prostu. To sobie myślę: „dobra, 
nie piszemy, nie startujemy, to jest męczarnia, szkoda czasu”. Duży wniosek to nas 
kosztuje pracy bądź ile, a sprawozdawczość – nawet w tych mniejszych – to jest 
czasem tragiczna. Tragiczna. To zniechęca (Organizacja 18).

Konsekwencją omówionej wyżej nierównowagi relacji międzysektoro-
wych może być pokusa nadużyć ze strony przedstawicieli tak organizacji 
pozarządowych, jak i publicznych. Zwracano uwagę, że zagrożenie wynika 
przede wszystkim ze wspomnianej niestałości programów wsparcia oraz ich 
uzależnienia od decyzji politycznych, co może być zarzewiem lub pożyw-
ką dla relacji korupcyjnych bądź nepotycznych. W pierwszym przypadku 
chodzi o proceder tzw. bakszyszu lub handlowania poparciem politycznym 
w zamian za udzielenie finansowania, a w drugim – o wykorzystanie osobi-
stych relacji, zwłaszcza więzów pokrewieństwa, w uzyskiwaniu dofinanso-
wania. Często wspominanym przez rozmówców wątkiem były bliskie relacje 
między gminnymi politykami oraz prezesami lokalnych klubów sportowych, 
między którymi dochodzi do budzących etyczne wątpliwości transakcji fi-
nansowo-wizerunkowych:
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Powinni ofertę zrobić, co chcą zrobić za te pieniądze. No ale na to nie mam wpływu 
[...] tu jest tylko sport [...], bo dzięki sportowcom burmistrz został burmistrzem. Ja 
rozumiem, że on ich chce wspierać, tam idą setki tysięcy, natomiast na te pozostałe 
organizacje to idą groszowe sprawy (Organizacja 2).

Szczególnym przejawem niejasnych powiązań między sferą publiczną 
i pozarządową są przypadki tych działaczy trzeciego sektora, którzy mając na 
względzie dobro kierowanych przez siebie inicjatyw, decydują się na karierę 
polityczną (np. radnych):

Ja byłam jako radna powiatowa [...], bo mi się udało wejść do rady za trzecim razem. 
[...] Bo jak startowałam, to im uczciwie powiedziałam po co idę, z jakim celem, ile 
mam diety i tę dietę, co miesiąc, 50% wydaję – z zeszytem (Organizacja 2).

Ludzie związani z organizacjami krytykowali również szczegółowe wy-
mogi grantowe. W tym kontekście zwracali uwagę, że realizując działania 
wespół z sektorem publicznym, mają trudność z utrzymywaniem bliskich 
relacji z beneficjentami pomocy, by czuli się oni jak bliźni, a nie jak pe-
tent w urzędzie. Narzekano, że odgórnie narzucone normy świadczenia 
usług (np. czasu, który można poświęcić potrzebującym) nie pozwalają 
na indywidualne traktowanie, a tym samym prowadzą do ograniczonej 
skuteczności działań:

Jeśli chodzi o te rezultaty i projekty, to one mają swoje wytyczne – po ileś godzin 
udzielonego wsparcia na daną osobę. [...] To jest po prostu nie do przyjęcia. Bo 
ludzie się muszą skupić na papierach i na pracy z laptopem niż na tej osobie. To jest 
trudne do rozdzielenia, żeby to było zdrowe. On stale musi mieć na uwadze to, co 
ma wpisać. I to troszeczkę jest przerost formy nad treścią – przynajmniej z mojego 
punktu widzenia, ale i z ich punktu widzenia (Organizacja 5).

Powszechnie krytykowano także problemy z  rozliczaniem kosztów 
kwalifikowanych projektów, przez co podmioty społeczne współpracujące 
z sektorem publicznym są zmuszane albo do dokładania środków z własnej 
kieszeni (ewenement w skali europejskiej), albo do dokonywania nieetycz-
nych zabiegów księgowych w celu jak najpełniejszego rozliczenia poniesio-
nych nakładów:

Na pewno byłoby dobrze, żeby [...] finansowanie [...] dawało szansę finansowania 
organizacji jako takiej [...]. A u nas to jest tak, że [...] jest dotacja, ale wszyscy wy-
kluczają możliwość tzw. overheads. [...] Mi jest trudno tłumaczyć w Niemczech, 
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że to jest po prostu coś złego, zakazanego tutaj. I powoduje – jestem pewny, że to 
jest powszechne – różne niepotrzebne kombinacje w organizacji (Organizacja 9).

Szczególnym problemem współdziałania było oferowanie dofinansowa-
nia działań w ramach jednego konkursu zarówno sektorowi publicznemu, 
jak i pozarządowemu. W takich przypadkach przedstawiciele administra-
cji dostawali dodatkowe punkty wyłącznie za swój stan prawny, co niemal 
automatycznie wykluczało możliwość wsparcia działalności trzeciego sek-
tora. Takie fingowanie współdziałania przekłada się na erozję zaufania do 
sektora publicznego oraz budowanie postaw konkurencyjnych, co w opinii 
badanych nie tyle ogranicza zakres, ale wręcz podważa sens współpracy 
międzysektorowej:

Największa frustracja występuje wtedy, gdy... kiedy się niesprawiedliwie nie dostanie 
grantu [...] gdzie myśmy przegrali o 0,5 punktu z narodowymi instytucjami kultury. 
[...] Cztery punkty dostają. Ja przegrywam o połówkę. To znaczy, że gdyby nie było 
tego kryterium, to byśmy wygrywali wszystkie konkursy. I to jest wtedy... to jest po 
prostu masakra. Bo wtedy my tracimy wiarę w uczciwość, jaka panuje na tym rynku. 
Ja mogę przegrać, ale ja chcę przegrać w równej walce (Organizacja 19).

W tym kontekście należy odnotować głosy krytyki wobec źle zapro-
jektowanych mechanizmów dystrybucji środków publicznych, które mogą 
motywować do zakładania podmiotów pozarządowych w imię zysku, za-
miast z myślą o realizacji misji społecznej. Szczególnej krytyce poddawano 
tzw. subkonta 1%, które na wielu płaszczyznach osłabiają instytucjonalny 
rozwój trzeciego sektora, a tym samym nie przyczyniają się do budowy jego 
zdolności organizacyjnych:

To są osoby, które też zarabiają na tym – nie 100% trafia do potrzebujących. Są 
fundacje i są fundacje – taka jest prawda. Ja też się spotykam – jako mama osoby 
chorej, niepełnosprawnej – że też są fundacje takie mniejsze, które np. mają takie 
statuty, że niekoniecznie 100% trafia do dzieciaka. Mało tego, nawet nie informują 
matki, ile ona np. zebrała z 1%, tak? (Organizacja 11).

W tym kontekście należy odnotować, że przedstawiciele trzeciego sekto-
ra narzekają na ograniczoną deliberatywność procesów stanowienia polityk 
publicznych w kraju – ich zdaniem administracja postrzega organizacje po-
zarządowe nie tyle jako sposób na podniesienie jakości polityk publicznych 
czy poprawę wiarygodności swoich działań w oczach opinii publicznej, ale 
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raczej jako przeszkodę lub zagrożenie w sprawowaniu władzy. W niektórych 
przypadkach tak pozbawiona przychylności postawa władzy skutkowała 
otwartym nieposłuszeństwem ze strony podmiotów trzeciego sektora:

Ministerstwo niesłychanie rygorystycznie to traktuje – do tego stopnia, że nie odpo-
wiadają na nasze pisma, a jeżeli odpowiadają, to to jest zawsze ten sam argument. [...] 
M.in. jest zarządzenie – ono wynika z ustawy o działalności lekarskiej, o zawodzie 
lekarza – że lekarz z przychodni nie ma prawa dać choremu do ręki lek. [...] Ale 
kto z bezdomnych i ubogich pójdzie i kupi?! [...] Wobec tego pracujemy, właściwie 
łamiąc przepisy, ja to głośno mówię, w oparciu o nasz kodeks etyki lekarskiej i su-
mienie lekarza (Organizacja 14).

Wreszcie, rozmówcy zwracali uwagę na powstawanie formalnych barier 
współpracy, wynikających np. z konieczności udokumentowania odpowied-
niego doświadczenia projektowego przez organizacje pozarządowe. W tym 
kontekście akcentowano, że projektowany mechanizm wspierania rozwoju 
mniejszych inicjatyw jest w praktyce przeciwskuteczny i prowadzi do po-
głębiania nierówności w trzecim sektorze:

Tylko problem jest taki, że polskie organizacje nigdy nie miały pieniędzy na budowę 
swojej takiej capacity, czyli zdolności. I to jest pytanie. To znaczy, gdzieś tam FIO 
miało spełniać takie zadania, że miało trafiać do mniejszych organizacji i dawać im 
szanse na realizację projektów. No ale jakieś tam wkłady własne są wymagane. Poza 
tym rzadko... z reguły bardzo trudno się przechodzi te kolejne stopnie. Na ogół jest 
zasada taka, że organizacji nie daje się więcej, niż ona udowodniła, że jest w stanie 
wydać. I to jest zdrowa zasada poniekąd (Organizacja 13).

Wnioski

Etyczne problemy i zagrożenia współpracy powstają zarówno ze strony or-
ganizacji publicznych, jak i pozarządowych (por. Mitchell 2013). Zaobser-
wowano, że w apriorycznie pożądanej kooperacji międzysektorowej może 
dochodzić do efektu odwrócenia (Boudon 2008), przejawiającego się m.in. 
w, podważającym sens działalności pozarządowej izomorfizmie organizacyj-
nym czy uzależnieniu trzeciego sektora od zasobów publicznych (Mitchell 
2013). Badania potwierdziły, że tendencje te wiążą się z rozmyciem misji, 
ograniczeniem niezależności strategicznej oraz zatraceniem zdolności fund-
raisingowych (Brudney, Martinez 2010; Gliński 2012). Mimo że podmioty 
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pozarządowe wykazywały świadomość tego trendu i zwracały uwagę na 
konieczność budowania niezależnych zdolności organizacyjnych, w praktyce 
większość z nich opierała swoje działania na finansowaniu publicznym. Pro-
jekty nadal jawiły się jako atrakcyjna forma finansowania, co determinowało 
działanie strategiczne w odniesieniu do koncepcji realnych opcji i prostych 
reguł (por. Obłój 2007).

Zwraca uwagę problem nierówności międzysektorowych, gdzie orga-
nizacje pozarządowe nie są traktowane jak partnerzy, którzy mają coś do 
zaoferowania, ale jak petenci aplikujący o środki publiczne, co można uznać 
za fundamentalny problem współdziałania (por. Mitchell 2013). Kwestie 
nastawienia sprawiają, że podmiotom trzeciego sektora trudno pełnić rolę 
„pasa transmisyjnego” między państwem a obywatelem – współdziałanie 
w takiej formie nie przyczynia się do poprawy jakości polityk publicznych, 
ponieważ administracja publiczna nie jest zainteresowana wykorzystaniem 
unikatowych zasobów wiedzy eksperckiej (por. Gazley, Brudney 2007) oraz 
legitymizowaniem swoich działań w ramach procesów konsultacyjnych (por. 
Slaughter 2013). Tak eksploatacyjne nastawienie może wynikać z braku real-
nych chęci do współpracy ze strony sektora publicznego, który jest zmuszony 
do wchodzenia w relacje z organizacjami pozarządowymi wymogami, które 
w tym zakresie narzuca Unia Europejska (Cent et al. 2013).

Zaobserwowano także, że narzucanie kryteriów i podporządkowanie 
organizacji pozarządowych, wynikające z zależności finansowych, może 
upodabniać organizacje pozarządowe do partnerów publicznych. Przyj-
mowanie administracyjnego modus operandi, skoncentrowanego na lega-
lizmie działania oraz parametryzacji usług (w szczególności przyjmowanie 
nieadekwatnych wyznaczników jakości pracy, np. sztucznego w kontekście 
pozarządowym wymogu innowacyjności) może być sprzeczne z ideą pro-
mowania solidarności społecznej i wzmacniania wspólnoty obywatelskiej 
(por. Gliński 2012).

W toku badań potwierdzono problem kosztów sprawozdawczości (por. 
Irvin 2005). Badani akcentowali sztuczność wymogów, które są traktowane 
wyłącznie w sposób proceduralny (wg zasady legalizmu działania sektora 
publicznego; por. Mieszkała 2013), a tym samym nie stanowią fundamentu 
ewaluacji, która mogłaby się przyczynić do rozwoju praktyk zarządczych 
w podmiotach pozarządowych oraz poprawy sprawności ich działania (por. 
Irvin 2005).
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Zwrócono uwagę, że ze względu na wymogi projektowe wokół sektora 
publicznego powstają nieformalne sieci powiązań – kliki, które nie będąc 
poddane presji konkurencji, mają dostęp do potężnych zasobów finanso-
wych (por. Gliński 2012). Fakt ten nie tylko nie sprzyja poprawie efektywno-
ści działań, ale może także prowadzić do erozji zaufania do idei współdziała-
nia międzysektorowego oraz do trzeciego sektora en masse (por. McDougle, 
Lam 2014). Tego typu bariery, jakkolwiek mogą wydawać się zrozumiałe 
z perspektywy administracji, można uznać za sprzeczne z ideą inkluzywno-
ści, którą w działalności pozarządowej często uznaje się za mającą większe 
znaczenie od profesjonalizmu i sprawności działania (por. Bogacz-Wojta-
nowska 2007).

Zaobserwowano, że ze względu na znaczenie finansowania publicznego 
w działalności trzeciego sektora, menedżerowie organizacji pozarządowych 
wchodzą w bliskie relacje z przedstawicielami administracji. Działanie takie 
jest przejawem nieetycznego partykularyzmu oraz mentalności folwarcznej, 
gdzie poszukuje się rozwiązań służących wyłącznie dobru jednej organizacji, 
a nie zbiorowej korzyści społecznej. W ekstremalnych przypadkach docho-
dzi do połączenia ról w sektorze pozarządowym i samorządzie, co stanowi 
wyraźny przejaw konfliktu interesów. Pobłażliwość, z jaką ludzie związani 
z organizacjami odnosili się do takiego procederu, może świadczyć o braku 
świadomości linii demarkacyjnej między funkcjami w różnych sektorach, 
co w wymiarze kulturowym lokuje Polskę bliżej krajów rozwijających się 
aniżeli rozwiniętych (por. Lewis 2010).

Zwrócono także uwagę, że kooperacja międzysektorowa nie tylko nie 
buduje zdolności organizacyjnych trzeciego sektora, ale może być postrze-
gana jako nieetyczna forma wykorzystania zdolności fundraisingowych jego 
przedstawicieli. Ma to związek z problemem rozliczania kosztów kwalifiko-
wanych oraz koniecznością ponoszenia (coraz wyższych) wkładów własnych 
przy realizacji projektów. Proceder ten można uznać za potwierdzenie zjawi-
ska „cyklu głodowania” (por. Goggins Gregory, Howard 2009), jednak jego 
przyczyn należy szukać nie tyle w samych organizacjach pozarządowych, 
co w patologicznym nastawieniu podmiotów publicznych do współpracy, 
które nie tylko korzystają ze swojej uprzywilejowanej pozycji finansowej, 
ale także eksploatują etyczne zobowiązanie podmiotów trzeciego sektora 
do realizacji misji zmiany społecznej.
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Synopsis:

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Jan Meisel-Dobrzański: Between a Conflict  
of Interests and Dirty Networks: Problems and Pathologies of Cooperation 

Between Public Organisations and NGOs

Intensification of intersectoral collaboration poses a range of challenges for the ethical dimension 
of non-profit management. As the public administration imposes its own priorities and means of 
conducting tasks, there is a growing threat for the value-driven identity of the third sector. The re-
versal effect resulting from a close collaboration might not only strengthen unfavourable tendencies 
observed among both public and non-profit organizations, but also create all new types of ethical 
issues and dilemmas.

The aim of the paper is to describe and analyse areas, where pathologies resulting from collab-
oration between non-profits and the public sector might appear. Basing on qualitative research con-
ducted among 21 non-governmental organizations with „public benefit” status, a range of such side 
effects was identified. As a consequence, the paper introduces managerial perspective on possible 
ethical challenges for non-profits leadership, resulting from collaboration with public organizations.

Keywords:  non-governmental organizations, intersectoral collaboration, ethics, pathologies.
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