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POWIETRZE 

1 Struktura zarządzania 

Formalnie ustanowione są tylko 
ciała statutowe (zarząd, sąd 

koleżeoski, komisja rewizyjna, rada). 
Pracą organizacji kieruje lider 

będący jednocześnie członkiem 
Zarządu. Decyzje podejmuje organ 

do tego powołany zgodnie ze 
statutem (Zarząd, Rada, Walne). W 

organizacji nie funkcjonują struktury 
związane z bieżącym zarządzaniem. 

Bieżącą działalnością organizacji 
kieruje Prezes/Dyrektor/Kierownik/ 

inna osoba zatrudniona lub 
powołana do pełnienia takiej funkcji. 

Ustalony jest sposób zarządzania 
organizacją i przedsięwzięciami 

określający podział zadao pomiędzy 
Zarządem, osobą zajmującą się 

bieżącym zarządzaniem, kolejnymi 
poziomami odpowiedzialności. 

Organizacja posiada wewnętrzną 
strukturę, np. biura, wydzielone 
projekty/programy oraz osoby 

odpowiedzialne za poszczególne 
komórki. Podział zadao pomiędzy 
Zarządem/Dyrektorem/niższymi 

szczeblami podejmowania decyzji 
jest dostosowany do wielkości 

organizacji oraz przyjętej struktury. 
Podejmowanie decyzji jest 
dokonywane na niższych 

poziomach Członkowie Zarządu 
wspierają bieżące zarządzanie 

organizacją. 

Przedstawiciele Zarządu biorą udział w 
bieżącym zarządzaniu organizacją, np. 

spotkaniach zespołu, grup tematycznych. 
Osoby z Zarządu odpowiedzialne za 

poszczególne obszary działania 
organizacji są angażowane w 

podejmowanie strategicznych decyzji. 
Biura, wydzielone projekty/programy 

oraz ich koordynatorzy posiadają 
autonomię i biorą udział w 

podejmowaniu strategicznych decyzji.  

W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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2 Zarządzanie kadrami1 

Organizacja co do zasady opiera 
swoją działalnośd na nieodpłatnej 

pracy, akcyjnie angażuje płatny 
personel

2
. Organizacja nie posiada 

procedur i wzorów dokumentów 
dotyczących zatrudnienia

3
. 

W działaniach organizacji 
angażowany jest płatny personel. 
Organizacja posiada dokumenty 
dotyczące zatrudnianych osób i 

dokumentuje ich pracę zgodnie z 
wymaganiami prawa. 

Organizacja posiada spisane 
procedury dotyczące zatrudnienia 
osób i dokumentowania ich pracy 

dostosowane do wymagao 
konkretnego grantodawcy. 

Organizacja posiada własne wewnętrznie 
jednolite zasady dotyczące zatrudniania 
osób i dokumentowania ich pracy, bez 
względu na wymagania grantodawców. 

Dokumenty te spełniają wymagania 
poszczególnych instytucji uprawnionych 

do kontroli całej organizacji (np. PIP, ZUS, 
US, UKS, NIK), potwierdzone pozytywną 
weryfikacją podczas przeprowadzonych 

kontroli. 

W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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3 Obsługa klienta4 

Wsparcie uzyskują odbiorcy, dla 
których organizacja w danym 
momencie pozyskała środki 

zewnętrzne. 

Każdy odbiorca działao organizacji 
uzyskuje bezpośrednie wsparcie 

albo informację gdzie takie 
wsparcie może uzyskad niezależnie 
od tego czy organizacji pozyskała 
środki zewnętrzne na działania. 
Organizacja posiada procedury 

zbierania danych od odbiorców. 

Organizacja oferuje różnorodne 
wsparcie swoim klientom na 
poziomie niezbędnych potrzeb i 
adekwatne do realnych oczekiwao. 

 

Istnieje możliwośd bieżącego 
modyfikowania proponowane wsparcia 

w zależności od sytuacji, zbadanych 
przez organizację potrzeb odbiorców i 
opinii na temat jakości oferowanych 

przez organizację usług 

W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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1
 Zarządzanie kadrami-to pojęcie określające zarządzanie pracownikami, a więc osobami wykonującymi odpłatnie różne czynności na rzecz organizacji (co do zasady nie dotyczy ono wolontariuszy, którym 

poświęcono częśd zarządzania zasobami ludzkimi. Nie zatrudnianie płatnego personelu przez organizację nie jest niczym złym, w przypadku wielu organizacji pozarządowych jest to wręcz wartością 
organizacji. Taka organizacja nie potrzebuje procedur dotyczących zarządzania kadrami, ponieważ nie zatrudnia płatnego personelu. Istotniejsze jest wtedy zwrócenie większej uwagi na matrycę 
szczegółową zarządzania zasobami ludzkimi. 
2
 Płatny personel – pracownicy/pracowniczki  pracujący w oparciu o umowy o pracę, współpracownicy zaangażowani w oparciu o umowy zlecenie, o dzieło, samozatrudnienie 

3
 Procedury/wzory dokumentów dotyczące zatrudnienia- np. wzory umów o pracę, regulamin pracy i wynagradzania, karta czasu pracy, skierowanie na badania lekarskie, itd. 

4
 Klient (odbiorca)- to każda osoba fizyczna, prawna, zwierzę wraz z właścicielem, grupa interesów, która jest odbiorcą działao danej instytucji lub  projektu/programu. 
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4 

Procedury i 
prowadzenie 
dokumentacji5 

Procedury
6
 są niesformalizowane. 

Zbieranie dokumentacji jest raczej 
nieuporządkowane.  

Spisane procedury sprzyjają 
rozwiązywaniu występujących 

problemów, jednak procedury te  
nie są modyfikowane. 

Dokumentacja jest gromadzona 
systematycznie - występują jednak 

luki i nie zawsze można w  niej 
znaleźd potrzebne dane.  

Istniejące procedury są 
uaktualniane i służą 

rozwiązywaniu występujących 
problemów. Dokumentacja jest 

pełna, gromadzona 
systematycznie i dostępna, 

niezależnie od wymagao 
grantodawców. 

Organizacja posiada dodatkowe 
procedury wspierające funkcjonowanie, 

nie wymagane prawem
7
. Procedury 

nieaktualne, nieadekwatne, nie 
potrzebne są zmieniane lub 

likwidowane.  

W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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5 

Wewnętrzna 
weryfikacja 
funkcjonowania 
organizacji 

 

Organizacja zbiera podstawowe 
dane ilościowe dotyczące 

realizowanych przez nią działao.  

Weryfikacja działao jest 
prowadzona okazjonalnie, głównie 
na potrzeby projektowe i dotyczy 

rezultatów, działao i stopnia 
osiągnięcia celów projektowych.  

 

Istnieje system weryfikacji 
prowadzonych działao, obejmuje 

on wszystkie działania w 
organizacji, nie tylko projektowe i 
wymagane przez grantodawców. 

Dane umożliwiają śledzenie 
osiągania celów i rezultatów w 

planach rocznych organizacji. Jest 
prowadzona kontrola 

wewnętrzna
8
, głównie dotyczy 

działalności projektowej. 

Oprócz weryfikacji działao organizacja 
posiada mechanizmy kontroli 

wewnętrznej (określenie jak często, co i 
przez kogo jest kontrolowane) oraz 

prowadzony jest audyt wewnętrzny
9
. 

W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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Uzyskana ilośd punktów   
Wskaźnik procentowy   

 

                                                           
5 Procedury i prowadzenie dokumentacji na potrzeby niniejszego opracowania należy traktowad jako dotyczące działalności projektowej organizacji i działalności statutowej organizacji (np. organów statutowych).  
6 Procedury, określony w sposób jednoznaczny sposób postępowania w danych  sytuacjach, np. sposób archiwizowania dokumentów, regulamin zarządu, sądu koleżeoskiego, system przyznawania premii, nagród, pochwał. 
7 Dodatkowe procedury, takie jak np. ISO, HCCP o ile nie jest wymagane dla danej organizacji, regulamin obsługi klienta. 
8 Kontrola wewnętrzna - każde działanie podejmowane przez kierownictwo, władze w celu poprawy zarządzania ryzykiem i zwiększenia prawdopodobieostwa zrealizowania ustalonych celów i zadao.  
9 Audytu wewnętrzny - działalnośd niezależna, obiektywna i doradcza, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez 
systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego. 


