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Organizacja i jej rozwój 

Katarzyna Sekutowicz 

 

Organizacja nigdy nie stoi w miejscu, zawsze przechodzi przez różne fazy rozwoju. Często 

zaczyna swe działania od jednego lidera gromadzącego wokół siebie i swojej wizji grupę 

założycielską, która jest podwaliną przyszłej organizacji. A w miarę rozwijania się może 

rozrosnąd się do skomplikowanej i wielopoziomowej instytucji.  

 

Według L.E. Greinera organizacja podczas swojego rozwoju przechodzi przez pięd faz: 

1. Faza wzrostu przez kreatywnośd 

2. Faza wzrostu przez wytyczne 

3. Faza wzrostu przez delegowanie 

4. Faza wzrostu przez koordynację 

5. Faza wzrostu przez współpracę 
 

Przejściu jednej fazy w drugą towarzyszy zawsze jakaś sytuacja kryzysowa wywołana 

negatywnymi konsekwencjami, jakie w długofalowej perspektywie czasu ujawniają się w 

każdej z faz (rys. 1) 

 

 

Rys. 1 Model rozwoju organizacji L.E. Greinera 
Źródło: L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997 
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 Pierwsza faza – WZROSTU PRZEZ KREATYWNOŚD - charakteryzuje się dużą 

kreatywnością osób działających w danej organizacji/instytucji, ich zaangażowaniem                

i wkładem pracy, małą formalizacją i brakiem hierarchicznej struktury. Z czasem doprowadza 

to do rozmycia się odpowiedzialności. Rozwój organizacji powoduje, że nie można już nią 

zarządzad w sposób doraźny. Zaczynają byd potrzebne procedury określające zadania 

poszczególnych osób. Tym samym organizacja wchodzi w drugą fazę – FAZĘ WZROSTU PRZEZ 

WYTYCZNE. Budowane są regulacje wewnętrzne normujące zakres działania konkretnych 

osób zarówno działających/pracujących w organizacji, jak i nią zarządzających. Pojawiają się 

regulaminy oraz zaczyna się kształtowad formalna struktura, np. wyodrębniają się zespoły 

projektowe/programowe, zespół finansowy czy administracyjny. Sytuacja ta doprowadza do 

kryzysu autonomii. Coraz bardziej „sformalizowana” struktura wewnętrzna i jednocześnie 

scentralizowany system podejmowania decyzji sprawiają, że osoby posiadające kompetencje 

merytoryczne, ale niemające wpływu na kształt organizacji odczuwają brak samodzielności i 

ograniczone możliwości działania. Rozpoczyna się więc faza trzecia, polegająca na cedowaniu 

części kompetencji na niższe szczeble zarządzania. Jest to FAZA DELEGOWANIA. 

Koordynatorzy mają prawo do samodzielnego podejmowania decyzji związanych z 

realizowanymi przez nich projektami. Prowadzi to do decentralizacji działao, często 

blokowania ograniczonych zasobów, np. w tym samym czasie jest zaplanowana praca w 

dwóch projektach wymagająca tego samego zaplecza technicznego w postaci sali czy 

rzutnika multimedialnego. Prowadzący posiadają niewielką wiedzę na temat działao w 

innych projektach. Szczególnie jest to dotkliwe w momencie dynamicznego wzrostu 

organizacji i realizowania przez nią dużej ilości projektów. Następuje kryzys kontroli. 

Odpowiedzią na tę sytuację są rozwiązania polegające na rozbudowie systemu informacji 

wewnętrznej, monitoringu działao i koordynacji pomiędzy realizowanymi projektami. Jest to 

FAZA WZROSTU PRZEZ KOORDYNACJĘ. Pojawia się wówczas stanowisko kierownika biura, 

dyrektora, menedżera itp. Rolą tej osoby jest wiązanie w całośd różnorodnych działao 

podejmowanych przez organizację, ujednolicanie zapisów budżetowych w celu 

niepowielania kosztów, łączenia wielu wątków merytorycznych tak, by zapewniad 

prowadzenie działao zgodnych z misją organizacji. Następstwem tego jest koniecznośd 

rozbudowania wewnętrznej sprawozdawczości, spotkao monitorujących, co przy przymusie 

sprostania zarówno procedurom wewnętrznym, jak i grantodawczym, rodzi kryzys 
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biurokracji. Aby go przezwyciężyd, organizacja musi wdrożyd rozwiązania oparte na większej 

współpracy pomiędzy koordynatorami i zespołami projektowymi, głównie w fazie 

planowania działao. Tym samym organizacja wchodzi w fazę wzrostu przez współpracę. 

Według Greinera następny kryzys jest nieunikniony, chod jeszcze nie wiadomo, co będzie 

jego przyczyną.  

 

 Przedstawiony powyżej model nie jest jedynym opracowanym schematem rozwoju 

organizacji. Inny znany to np. model wartości konkurujących opracowany przez Roberta E. 

Quinna1. Zakłada on cztery formy organizacyjne: 

1. Kulturę adhokracji 

2. Kulturę klanu 

3. Kulturę hierarchii 

4. Kulturę rynku  

 

Na początku działania organizacji dominuje KULTURA ADHOKRACJI. Działania są 

prowadzone ad hoc (doraźnie), nie ma struktury, a jeśli jest, to brak w niej hierarchii, 

dominuje silny przywódca wizjoner. W miarę rozwoju organizacji zaczyna zastępowad ją 

KULTURA KLANU, charakteryzująca się silnym utożsamieniem się z organizacją, atmosferą 

opartą przede wszystkim na przyjacielskich relacjach. Osoby działające w zespole dużo czasu 

spędzają razem poza pracą/działalnością. Rosnąca liczba zadao, brak egzekwowania 

zobowiązao (co rzutuje na relacje przyjacielskie), spędzanie coraz więcej czasu w organizacji  

i brak często czasu na życie rodzinne, znajomych, własne zainteresowania, doprowadza        

do konieczności wypracowania struktur i procedur porządkujących pracę i gwarantujących 

równy podział obowiązków i praw. Organizacja zaczyna działad w oparciu o KULTURĘ 

HIERARCHII. Powoduje to często poczucie, że zniknęła gdzieś przyjazna atmosfera,                   

a organizacja stała się „biurem” i gdzieś zatraciła cele, które przyświecały jej twórcom.        

Aby temu sprostad, organizacja zaczyna opierad swe działania o potrzeby klienta, większą 

uwagę zwraca na jakośd oferowanych usług, na skutecznośd projektów w rozwiązywaniu 

                                                           
1
 Kim L. Cameron, Robert E. Quinn. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana - Model wartości konkurujących, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2003 
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problemów grup na rzecz, których działa. Tym samym organizacja wchodzi w KULTURĘ 

RYNKU.  

 

Podobny model rozwoju organizacji opracował Alan Kaplan2. Zakłada on, że 

organizacja przechodzi w drodze swojego rozwoju przez cztery fazy: 

1. Fazę wstępną – budowania fundamentów 

2. Fazę budowania struktur 

3. Fazę konsolidacji 

4. Fazę uczenia się i budowania samowystarczalności organizacyjnej 

 

Faza wstępna 

Jest to faza początkowa w organizacji, gdzie wszystko może się zdarzyd, ludzie są pełni 

nadziei i zmotywowani do działania. Charakteryzuje się ona dużą kreatywnością i małą 

formalizacją. Wszystko podporządkowane jest wykuwaniu wspólnej idei i nadziei na rozwój  

w określoną organizację ze swoimi usługami, personelem i siedzibą. Ludzie identyfikują się  

z daną inicjatywą, angażując się bezpośrednio i osobiście. Często zdarza się, że istnieje jeden 

charyzmatyczny lider/liderka – osoba, która nadaje wizję przedsięwzięciu, potrafi zapalid 

ludzi do swojego widzenia przyszłości. 

 

W tej fazie każda osoba wkłada wiele serca we wspólnie tworzoną inicjatywę. KULTURA 

ORGANIZACJI JEST NASTAWIONA NA NIEFORMALNE ZWIĄZKI I ISTNIEJE BARDZIEJ UMOWNY 

PODZIAŁ ZADAO NIŻ SZTYWNY OPIS STANOWISK. Przywództwo jest bezpośrednie i ludzie 

wiedzą, gdzie jest ośrodek decyzyjny i gdzie mają kierowad swoje pytania i wątpliwości. 

Decyzje podejmowane są intuicyjnie, a w różnych sprawach proces decyzyjny opiera się 

bardziej na odczuciach niż na przeprowadzonej racjonalnej analizie. Taki styl podejmowania 

decyzji oznacza, że organizacja ma szansę szybko zareagowad na zmieniające się otoczenie i 

jest elastyczna. 

 

                                                           
2
 Organizational development CDRA Manual of Readings. Webpage: http://www.cdra.org.za, A. Kaplan, The 

Development of Capacity, Genewa 1999 

 

http://www.cdra.org.za/
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Jednak po pewnym czasie pojawiają się problemy. Organizacja rośnie i ludzie wzajemnie 

się nie znają, a ci dochodzący do organizacji nie doświadczyli entuzjazmu rodzenia się nowej 

inicjatywy. Potrzebne są nowe struktury podejmowania decyzji, które będą odpowiadad 

powiększaniu się organizacji. W miarę jak organizacja powiększa się, coraz więcej ludzi ma 

kłopoty z brakiem wspólnie dzielonych celów i spójnej polityki wewnętrznej. Rysuje się 

koniecznośd wyklarowania celów i wewnętrznej polityki. 

 

Faza rozwoju i struktur  

Tutaj największym wyzwaniem jest przejście z osobistego, intuicyjnego stylu działania 

do bardziej obiektywnego, czytelnego i funkcjonalnego sposobu zarządzania, dopasowanego 

do rozszerzających się celów organizacji.  

 

Bardzo ważne jest w danym momencie ponowne przedyskutowanie i stworzenie nowej 

wizji, celów i tożsamości zmieniającej się organizacji. Przy czym konieczne jest włączenie      

w ten proces wszystkich zainteresowanych. Pozwala to ludziom uniknąd częściowo lęku 

związanego z tym, co się dzieje. Na grupie zarządzającej spoczywa wielki obowiązek                 

i potrzeba klarownego przywództwa obejmującego ponowne tworzenie planów, procedur, 

celów, polityki i ewaluacji. Konieczne jest również oddelegowanie podejmowania decyzji     

do poszczególnych poziomów organizacji. 

 

KREOWANIE NOWEJ STRUKTURY WYMUSZA DOOKREŚLENIE POSZCZEGÓLNYCH RÓL, 

ZADAO I KOMPETENCJI ZAANGAŻOWANEGO PERSONELU (PŁATNEGO CZY TEŻ 

WOLONTARIUSZY). W miejsce przypisanych zadao do poszczególnych osób powstają            

np. opisy stanowisk. Umowna i dosłowna wymiana osobistego zarządzania na zarządzanie 

systemowe może wytworzyd atmosferę, w której poszczególne osoby poczują się jak trybiki 

w maszynie. Dlatego należy poświęcid wystarczającą ilośd czasu na ponowne scalenie 

wspólnej wizji, celów, a dopiero na tym trzeba budowad struktury i procedury. Potrzebny jest 

czas na przekonanie i wzbudzenie akceptacji wśród członków i członkio zespołu dla 

dokonywanych przemian. Ta faza to tworzenie się świadomej tożsamości, czyli tego          

czym ta organizacja naprawdę chce byd.  
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Jednak w zaawansowanej fazie struktur również zaczynają się różne problemy, np. 

długie zebrania, rozwlekły proces podejmowania decyzji, coraz niższa motywacja wynikająca 

ze sztywności struktur oraz zmniejszająca się innowacja w działaniu zastąpiona przez 

procedury organizacyjne. Rodzi się potrzeba upraszczania i racjonalizowania procedur.  

 

Faza konsolidacji  

 

W tej fazie rozpoczyna się analiza, które z reguł administracyjnych trzeba zostawid,         

a które wyeliminowad. Ma miejsce powtórny dialog na temat misji i celów, a także 

użyteczności organizacji i świadczonych przez nią usług. Rodzi się koniecznośd ponownego 

zaangażowania osobistego członków zespołu i włączenia ich w myślenie o organizacji jako 

całości i ich w niej miejsca. Przy dobrze ustawionych procedurach i jasno określonych 

zasadach człowiek znowu zaczyna się jawid jako centralna wartośd. W fazie konsolidacji 

podsystemy: administracyjno-techniczny, finansowy i społeczny muszą znaleźd się                  

w równowadze.  

 

Struktura zaczyna byd bardziej płaska i zdecentralizowana, a decyzje podejmowane są 

na niższych, bardziej adekwatnych poziomach. PO FAZIE STRUKTUR KONIECZNE JEST 

PONOWNE ODBUDOWANIE DUCHA WSPÓLNOTY I ZESPOŁOWEJ PRACY, KTÓRY GDZIEŚ 

ZNIKŁ W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH. INTEGRALNA CAŁOŚD WE WNĘTRZU 

ORGANIZACJI RODZI POTRZEBĘ WIĘKSZEGO ZWRÓCENIA SIĘ NA ZEWNĄTRZ. Pojawiają się 

opinie, że ludzie w organizacji nie powinni byd jedynym punktem odniesienia skuteczności 

działao i jedynym kreatorem polityki wewnętrznej, że organizacja powinna w większym 

stopniu pełnid rolę służebną w stosunku do środowiska, grup, na rzecz których działa, i dobra 

wspólnego. To początek kolejnej fazy. 

 

Faza uczenia się i budowania stabilności  

          Na tym etapie organizacja skupia się już nie tylko na planowaniu rocznym, ale potrafi 

tworzyd długoletnie strategie i określad priorytety. Wykazuje się elastycznością                           

i dalekowzrocznością w adaptowaniu nowych rozwiązao i strategii. Dokonuje realnej 

samooceny, umie zdobyd się na samokrytykę i autorefleksję, zaś pojawiające się problemy 

wiąże raczej z własnymi ograniczeniami, nie zaś z zewnętrznymi czynnikami, których nie jest 

w stanie skontrolowad. Organizacja stara się zbudowad stabilnośd finansowo-
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administracyjno-merytoryczną i samowystarczalnośd. Nie poświęca więc całego czasu na 

wykonanie zadao. Przeznacza też czas na świadomy, ukierunkowany pod potrzeby 

strategiczne, rozwój własnego personelu, budowanie struktur i procedur, zabezpieczanie 

zasobów materialnych. Te elementy mają ogromne znaczenie, gdyż bez nich nie można 

mówid o samoregulacji i samowystarczalności. Jest to faza, w której organizacja stale się 

uczy, przystosowuje do zmiennych warunków, elastycznie reaguje na potrzeby środowiska, 

rozumie potrzebę zmian i umie je wprowadzad, inspiruje zespół do kreatywności                       

i wprowadzania innowacji. 

 

Jak widad według powyższych modeli organizacja zawsze przechodzi przez określone 

fazy rozwoju. Nie da się ich uniknąd czy też przeskoczyd. Nawet jeśli ich się nie zauważa, one 

istnieją i uwidaczniają się poprzez określone symptomy. Jednak będąc świadomym tych 

sygnałów, można prawidłowo na nie reagowad i nie wpadad w panikę, gdy coś zaczyna źle 

funkcjonowad. Organizacja potrzebuje stałej autorefleksji, co jest dla niej dobre i korzystne,  

a co jej szkodzi. Oczywiście istnieje możliwośd, że dana inicjatywa przeszła szybciej lub 

wolniej konkretną fazę. Istotnym czynnikiem jest np. wielkośd organizacji lub przedmiot 

działania. Jeżeli organizacja szybko rośnie i zwiększa swój zespół, musi szybciej zmierzyd się    

z tworzeniem określonych zasad i procedur. Innym jeszcze aspektem jest fakt, że duża 

organizacja w swoich różnych segmentach może byd na różnych etapach rozwoju.  

 

Przyglądając się wyżej zaprezentowanym modelom, zauważa się w nich wiele 

podobieostw. KAŻDY Z PRZEDSTAWIONYCH SCHEMATÓW ZAKŁADA, ŻE ORGANIZACJA, JEŚLI 

CHCE SIĘ ROZWIJAD, PROFESJONALIZOWAD, MUSI WZMACNIAD PROCEDURY WEWNĘTRZNE 

PRZY JEDNOCZESNYM CEDOWANIU ODPOWIEDZIALNOŚCI I DECYZJI NA NIŻSZE SZCZEBLE 

STRUKTURY ZESPOŁU. Nie oznacza to, że takie wartości jak zaufanie, spontanicznośd, 

przyjacielskie relacje są nieważne, jednak korzystając z pieniędzy publicznych oraz realizując 

cele pożytku publicznego, organizacja powinna przede wszystkim położyd nacisk na 

efektywnośd, skutecznośd i adekwatnośd działao do potrzeb grupy, na rzecz której działa. 

Kultura organizacji powinna byd także podporządkowana tym celom.  
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We wszystkich modelach tworzenie procedur, formalizacja, standaryzacja to ważne 

elementy profesjonalizacji organizacji. Organizacja może podjąd decyzję, że nie chce 

korzystad z pieniędzy publicznych, nie chce zwiększad zakresu swojego działania. Te jednak z 

organizacji, które chcą byd profesjonalne, powinny przyglądad się swojej działalności poprzez 

pryzmat porządkowania regulacji wewnętrznych, pryzmat samoregulacji. Struktura powinna 

wspierad działania merytoryczne, a nie je hamowad, czy to przez jej brak, czy też nadmierny 

rozrost.  

 

Weryfikacja adekwatności istniejącej struktury i istniejących procedur zarządczych 

w stosunku do zakresu merytorycznego działao to główny cel wewnętrznego audytu 

organizacyjnego. 

 

Do tego celu można wykorzystad istniejące Narzędzie Zarządzania Organizacją 

Pozarządową. Zostało ono opracowane w oparciu o wcześniej opisane modele. 

Wyodrębniono w nim cztery fazy rozwoju organizacji: 

 

1. Fundamentów – budowania podwalin, bardzo małej formalizacji 

2. Regulacji wewnętrznych - budowania procedur doraźnych 

3. Spójności – budowania systemów proceduralnych uwzględniających również 

zaangażowanie ludzi i ich potrzeby i aspiracje, służących do realizacji długofalowych 

strategii 

4. Zrównoważonego rozwoju – włączania do procesu zarządzania organizacją opinii 

przedstawicieli/przedstawicielek grup beneficjentów, oparcia się o wyniki ewaluacji i 

opinie klientów, budowania indywidualnych planów rozwoju dla 

pracowników/pracowniczek, uelastycznianie struktur tak, aby można było szybko 

zareagowad na zmiany w środowisku  

 

Szczegółowy opis narzędzia znajduje się na stronie internetowej www.ewaluacja.org.pl oraz 

na płycie CD załączonej do niniejszej publikacji. 

http://www.ewaluacja.org.pl/

