
MATRYCA SZCZEGÓŁOWA 

1 |  S t r o n a

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

                                                                                                                                           

Obszar: Zarządzanie operacyjne/bieżące 

Komponent: Struktura zarządzania 
Faza A - Fundamentów 

OGIEŃ 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Kontrakty, umowy na stanowiska zarządcze (dyrektor, kierownik, koordynator) 
Uchwały zarządu upoważniające inne osoby zaangażowane w zarządzanie do podejmowania decyzji/zobowiązania/reprezentowania organizacji 
Regulaminy ciał statutowych 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Organizacja posiada formalnie zatwierdzony przez władze 
organizacji dokument opisującego wewnętrzną strukturę 
zarządzania organizacji lub poszczególnych 
projektów(spisany). Dokument zawiera: określone funkcję 
osób zaangażowanych w zarządzanie, ich obowiązki, opis 
stosunków podległości, zakres odpowiedzialności, schemat 
graficzny wydzielonych komórek organizacyjnych 

Jak w Twojej organizacji wygląda wewnętrzna struktura, co 
rozumiesz poprzez to pojęcie? Ile osób poza ciałami 
statutowymi jest zaangażowane w zarządzanie bieżące w 
organizacji? Czy posiadacie Dyrektora, kierowników 
działów/biur/koordynatorów programów? Czy przyjęty model 
zarządzania jest Twoim zdaniem dostosowany do poziomu 
rozwoju organizacji? czy jest graficzny schemat organizacyjny? 
- czy jest struktura personalna organizacji 

        

2 

W swoim systemie zarządzania organizacja nie 
dyskryminuje członków zespołu ze względu na żadną z 
pięciu przesłanek (płed/wiek/niepełnosprawnośd/wyznanie 
i orientację seksualną).  

Jak rozumiesz zapewnienie równości szans w zarządzaniu 
organizacją? Ile kobiet a ile mężczyzn jest zaangażowanych w 
zarządzanie organizacją (zarząd, rada, funkcje kierownicze w 
organizacji), czy organizacja angażuje w swoje działania osoby 
niepełnosprawne, przełożeni umożliwiają dostosowanie czasu 
i formy pracy do sytuacji rodzinnej?   

        

3 W strukturze zarządzania uwzględnione są narzędzia Czy na stronie internetowej organizacji  znajdują się          
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wykorzystujące zdobycze społeczeostwa informacyjnego 
(internet, telefon, itd.) 

informacje o osobach pełniących funkcję w organizacji(imiona 
i nazwiska wraz z funkcjami we władzach), funkcjonują adresy 
e-mail w domenie organizacji w tym do osób zajmujących się 
zarządzaniem organizacją. Czy  komunikacja internetowa jest 
wykorzystywana w zarządzaniu organizacją (grupy dyskusyjne, 
e-mail, komunikatory)? 

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 Organizacja dokumentuje podejmowanie decyzji 
W jakim stopniu decyzje podejmowane przez ciała statutowe 
(zarząd, inne) są udokumentowane uchwałami? 

        

2 

Członkowie władz  zatrudnieni w organizacji mają jasno 
rozgraniczone obowiązki wynikające z pełnienia funkcji we 
władzach organizacji od obowiązków 
projektowych/merytorycznych 

Co dokumentuje rozgraniczenie obowiązków władz 
statutowych od ich działalności na rzecz organizacji 
(nieodpłatnej, odpłatnej)? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 

POWIETRZE 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przedstawiciele władz organizacji są dostępni dla członków 
Zespołu 

Czy wszyscy pracownicy, współpracownicy, wolontariusze 
mają dostęp do członków władz organizacji i osób 
zaangażowanych w zarządzanie (dyrektor, kierownicy, 
koordynatorzy, członków zarządu)? Jaka jest procedura 
skontaktowania się z przedstawicielem Zarządu lub członkiem 
innych władz? Jak oceniacie tę procedurę 
(prosta/skomplikowana)? 

        

2 
Organizacja prowadzi jawną komunikację zewnętrzną, 
oficjalne dokumenty organizacji są udostępniane na stronie 
internetowej, dostępne w siedzibie organizacji 

Czy organizacja publikuje swoje sprawozdania (merytorycznej i 
finansowe) do publicznej wiadomości, np. na stronie 
internetowej? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Zarządzanie kadrami 

Faza A - Fundamentów 
OGIEŃ 

Organizacja co do zasady opiera swoją działalnośd na nieodpłatnej pracy, akcyjnie angażuje płatny personel
1
. Organizacja nie posiada procedur i wzorów dokumentów 

dotyczących zatrudnienia 

Dokumenty obligatoryjne:  

Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin świadczeo socjalnych (wymóg w przypadku zatrudniania więcej niż 20 pracowników), Zgłoszenie lokalu do Paostwowej 

Inspekcji Pracy (wymóg zgłoszenia w ciągu 30 dni od dnia zatrudnienia osoby na umowę o pracę w danym lokalu), Wzory umów o pracę, umów zlecenie, o dzieło, umów z 

osobami samozatrudnionymi, Zakres obowiązków do umów o pracę, Dokumenty poświadczające czas pracy (pracownicy etatowi, wolontariusz), Lista obecności (pracownicy 

etatowi, wolontariusz), Dokumentacja dotycząca podróży służbowych (polecenie wyjazdu, rozliczenie kosztów przejazdy, ewidencja km, umowa na samochód prywatny 

wykorzystywany do celów służbowych), Zgłoszenie osoby do ZUS w ciągu 7 dni od pierwszego ozusowanego zatrudnienia (umowy o prace, umowy zlecenie, niektóre umowy o 

dzieło), Wydawanie co miesiąc pracownikom etatowym  dowodu ubezpieczenia/Wydawanie informacji o odprowadzonych składkach za ubezpieczenie społeczne, Ubezpieczenie 

NW wolontariuszy  (umowa do 30 dni), Akta osobowe wraz odpowiednią zawartością (pracownicy etatowi), Badania lekarskie, szkolenia BHP i PPOŻż (pracownicy etatowi), 

podpisanie umów z placówką medyczną świadczącą usług z zakresu medycyny pracy (wymóg przy pracownikach etatowych). 

Dokumenty fakultatywne: brak 

 
  

                                                      
1
 Płatny personel – pracownicy/pracowniczki  pracujący w oparciu o umowy o pracę, współpracownicy zaangażowani w oparciu o umowy zlecenie, o dzieło, samozatrudnienie 
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Faza B - Regulacji wewnętrznych 

WODA 

W działaniach organizacji angażowany jest płatny personel. Organizacja posiada dokumenty dotyczące zatrudnianych osób i dokumentuje ich pracę zgodnie z wymaganiami 
prawa. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Regulamin pracy (przy pracownikach zatrudnionych na 
umowę o pracę) uwzględnia wszystkie istotne ze względu 
na prawo pracy kwestie

2
 

W jakim stopniu wasz regulamin pracy uwzględnia wszystkie 
elementy wymagane w tym dokumencie? Czy czegoś brakuje? 
czy regulamin jest znany pracownikom, czy jest łatwo 
dostępny? Jak i kto opracował ten dokument?  

        

2 
Osoby pracujące w organizacji (odpłatny personel) 
posiadają zakres obowiązków/prac do wykonania w części 
odzwierciedlający wykonywane obowiązki. 

Kto przygotowuje zakresy obowiązków? Jak wygląda sposób 
przygotowywania obowiązków? Jak wygląda proces 
zapoznawania pracownika z jego zakresem obowiązków? W 
jakim stopniu członkowie i członkinie Zespołu znają swoje 
zakresy obowiązków oraz zakresy obowiązków innych osób? 

        

3 

Odpłatny personel jest świadomy swoich obowiązków 
związanych z dokumentowanie pracy takimi jak: 
podpisywanie listy obecności, koniecznośd wykonywania 
badao okresowych, dokumentowanie swojego czas pracy, 
uzupełniania dokumentów w aktach osobowych 

Jak rozumiesz obowiązki pracownika, co się pod tym kryje? Jak 
często pracownicy w organizacji są edukowaniu w zakresie 
swoich obowiązków dokumentujących pracę czy wynikających 
z przepisów? Jak pracownicy dokumentują swój czas pracy, 
np.. Czy podpisywana jest lista obecności? 

         

4 
Stanowiska pracy, zakres obowiązków kadry zatrudnionej 
przy projekcie jest  dostosowany do wymagao konkretnego 
sponsora 

Czy sponsor ma swoje wymagania dotyczące kadry 
projektowej oraz sposobu dokumentowania jej pracy (time 
sheety, notatki, listy)? W jakim stopniu organizacja realizuje te 
zalecenia i wymogi? 

     

                                                      
2 Regulamin pracy powinien zgodnie z Kodeksem pracy regulowad następujące kwestie: organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakooczeniu, 
wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte 
okresy rozliczeniowe czasu pracy, pracę w porze nocnej, termin, miejsce, czas i częstotliwośd wypłaty wynagrodzenia, wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, 
rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym 
zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe, obowiązki dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania 
pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy, informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników. 
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Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja posiada spisane procedury dotyczące zatrudnienia osób i dokumentowania ich pracy dostosowane do wymagao konkretnego grantodawcy. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: 
Procedura określająca zasady przyznawania premii dodatków 
Procedura rekrutacji pracowników/współpracowników/wolontariuszy 
Ocena pracownicza i systemy wspierające rozwój pracowników 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Procedury dotyczące zatrudniania osób i dokumentowania 
ich pracy są opracowaniem własnym na podstawie 
wymagad sponsora 

W jaki sposób są wykorzystywane wzory dokumentów 
sponsorów? Czy są dostosowywane do potrzeb organizacji? 
Jak wiele wzorów w obecnie realizowanych 
projektach/przedsięwzięciach było dostosowywanych do 
potrzeb organizacji o ile była taka potrzeba? 

        

2 

Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans i nie 
dyskryminuje żadnej z grup. Decydującą rolę w doborze 
osób do  zespołu, w tym na funkcje zarządcze, pełnią ich 
kompetencje. 

Jakie kryteria są przyjmowane przy zatrudnianiu nowych osób 
do pracy? Jakie są kanały dystrybucji informacji na temat 
możliwości zatrudnienia w organizacji? Co organizacja robi, 
aby informacja na temat tego, że poszukuje osób do pracy 
dotarła do grup, które maja utrudniony dostęp do informacji, 
np. osób niepełnosprawnych? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 

POWIETRZE 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Regulamin pracy i wynagradzania, zakresy obowiązków, i 
inne wew. dokumenty w znacznym stopniu uwzględniają 
specyfikę organizacji, wymagania sponsorów i organów 
kontroli. 

Co zawiera regulamin wynagradzania w Twojej organizacji 
(stanowi częśd zapisów w regulaminie pracy, czy jest osobnym 
dokumentem)? 
Jak rozumiesz w twojej organizacji spójnośd dokumentów 
dotyczących zatrudniania osób i dokumentowania ich pracy, w 
czym Twoim zdaniem się to przejawia? Jak wiele dokumentów 
w ostatnim czasie było przygotowywanych ze względu na 
kontrolę organów kontroli czy sponsora a nie miało 
zastosowania dla całej organizacji?  

        

2 

Wszystkim podmiotom kontrolującym przedstawiane są te 
same dokumenty dotyczące zatrudnianie. Wyniki kontroli są 
wykorzystywane do poprawy rzetelności i zgodności z 
prawem. 

Jak często dokumenty są przygotowywane do kontroli? Ile tych 
kontroli było w ostatnim roku? Jakie były zalecenia 
pokontrolne? W jakim stopniu udało się wdrożyd zalecenia 
pokontrolne? Ile czasu zajmuje takie przygotowanie? Jak duża 
częśd dokumentów wymaga uzupełnienia? 

     

3 

Organizacja ma osoby, którym przypisana jest 
odpowiedzialnośd za prowadzenie kadr i przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, bhp i przeciw pożarowe, badania 
lekarskie. 

Jak często organizacja organizuje szkolenia bhp i p.poż, lub 
wysyła na nie pracowników? Czy wszyscy pracownicy 
posiadają ważne badania lekarskie, szkolenia bhp i p.poż? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Obsługa klienta 

Faza A - Fundamentów 
OGIEŃ 

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

Dokumenty obligatoryjne:  
Polityka bezpieczeostwa informacji (danych osobowych, systemów informatycznych) 
Zgłoszenie bazy danych, w tym danych osobowych do GIODO 
Dokumenty fakultatywne: bark 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przed udzieleniem wsparcia identyfikowane są potrzeby 
odbiorcy  

Jak organizacja identyfikuje potrzeby odbiorców? W jaki 
sposób podejmowana jest decyzja do jakiego wsparcia 
skierowad osobę/podmiot?  

        

2 
Do udzielania wsparcia kierowane są osoby z organizacji, 
które są wstanie zaspokoid potrzeby odbiorcy 

W jaki sposób ustalane jest kto będzie obsługiwał danego 
klienta?  Czy pracował przy doradztwie, szkoleniach? W jakim 
stopniu kompetencje kadry w organizacji są adekwatne do 
rozwijanej działalności i potrzeb odbiorców? 

        

3 

Organizacja zbiera dane o odbiorcach usług zawierające 
wszystkie kluczowe informacje, które są wymagane bądź 
prawnie, bądź przez grantodawcę, bądź są potrzebne do 
skutecznego i dobrej jakości działania organizacji?  

Jakie dane są zbierane? Jak dużo podmiotów/osób skorzystało 
ze wsparcia organizacji? Czy zakres zbieranych danych jest 
wystarczający? Do czego wykorzystujecie zebrane dane? 

         

4 

Organizacja zapewnia zachowanie bezpieczeostwa 
przechowywania danych (odpowiednie systemy 
bezpieczeostwa, komputer nie podłączony do internetu 
zabezpieczony hasłem, dokumentacja papierowa zamknięta 

Jakie dane zbieramy o naszych odbiorcach? Czy wszystkie są 
umieszczane w bazie zgłoszonej do GIODO? W jaki sposób 
dane są przechowywane? Jak często są aktualizowane? Czy 
częstotliwośd aktualizacji jest z punktu widzenia organizacji 
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w zamykanej szafie) zgodnie z obowiązującymi przepisami wystarczająca? Co oznacza dla Was pojęcie "wystarczająca"? 

5 
Dane osób/podmiotów korzystających z usług organizacji 
nie jest przekazywana innym podmiotom bez zgody tych 
osób/podmiotów 

Czy i jakim instytucjom przekazujemy dane o odbiorcach? Czy 
sponsorom są przekazywane kserokopie list obecności, kart 
porad, itd.? Czy posiadamy pisemne zgody tych 
osób/podmiotów na przekazywanie ich danych innym 
podmiotom? 

     

6 
Organizacja posiada biuro dostępne dla zainteresowanych 
odbiorców, które czynne jest w określonych godzinach. 

Jak wygląda biuro? Czy jest czynne w określonym czasie? Czy 
zawsze jest ktoś w podanych godzinach? Czy biuro posiada 
numer telefony, fax, dostęp do internetu? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 24 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

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

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Wzory dokumentów poświadczających udzielenie wsparcia, Książka pochwał, skarg i wniosków 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Usługi/udzielane wsparcie, jest modyfikowane w zależności 
od potrzeb odbiorców 

Jak badane są potrzeby organizacji? Jak często są badane? Jaki 
wpływ badanie potrzeb ma na zmianę zakresu usług, podad 
przykład takiej sytuacji? Kto i w jaki sposób decyduje o zmianie 
w realizowanej usłudze na rzecz konkretnego odbiorcy? 

        

2 
Wsparcie jest udzielane w poszanowaniu zasad równości 
szans  

W jakim stopniu działania/usługi organizacji umożliwiają 
korzystanie z nich każdej grupie osób (np. rodzic z dzieckiem, 
osoba niepełnosprawna)? Czy organizacja zapewnia 
dodatkowe świadczenie umożliwiające korzystanie z usług 
osobom w trudnej sytuacji?  

     

3 
Z odbiorcami działao organizacja utrzymuje stały kontakt w 
celu dostosowania monitorowania ich potrzeb oraz 
organizowania długofalowego wsparcia 

W jaki sposób organizacja podtrzymuje kontakt z odbiorcami 
swoich usług? Jak organizacja planuje długofalowe wsparcie 
dla odbiorców usług? W jaki sposób ustalany jest zakres 
wsparcia z odbiorcą?  
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4 

Lokal organizacji jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych lub organizacja jest wstanie zapewnid 
taki dostęp w razie potrzeby np. poprzez pomoc osób z 
organizacji 

Jak często z usług organizacji korzystają osoby 
niepełnosprawne ruchowo, z uszkodzeniem wzroku, z 
uszkodzeniem słuchu? W jaki sposób organizacja jest w stanie 
zapewnid osobom niepełnosprawnym dostęp do swojego 
biura?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Istnieje możliwośd bieżącego modyfikowania proponowane wsparcia w zależności od sytuacji, zbadanych przez organizację potrzeb odbiorców i opinii na temat jakości 
oferowanych przez organizację usług. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Standardy usług 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Organizacja świadczy wsparcie w zgodzie ze swoją misją, 
celami i wartościami oraz w zgodzie z misją, celami i 
wartościami instytucji korzystających ze wsparcia, a w 
przypadku osób indywidualnych w zgodzie z ich 
wartościami 

W jakim stopniu oferowane i uruchamiane nowe usługi są 
spójne z misją, strategią i wartościami obowiązującymi w 
danej organizacji? Jak organizacja szanuje ich prawo do 
odrębnego zdania, do samodzielności? Jak stara się ich 
uniezależnid od swojego wsparcia? Co robi, aby ich wzmocnid? 

        

2 
Opinia osób korzystających ze wsparcia jest brana pod 
uwagę 

Jak ważna jest dla organizacji opinia klientów? Czy osoby 
korzystające ze wsparcia są informowane o możliwości wpisu 
do księgi pochwał, skarg i zażaleo? Jak często korzystają z tego 
narzędzie? 

     

3 
Organizacja posiada i stosuje standardy 
usługi/funkcjonowania  

Jakie usługi są zestandaryzowane? Jak zbudowany jest 
standard? Jak powstawał standard, czy w jego tworzeniu brali 
udział odbiorcy usług? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Procedury i prowadzenie dokumentacji 

Faza A - Fundamentów 
OGIEŃ 

Procedury
3
 są niesformalizowane. Zbieranie dokumentacji jest  raczej nieuporządkowane. 

Dokumenty obligatoryjne: 
Organizacja sporządza w wymaganych terminach bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie merytoryczne za poprzedni rok, uchwałę zatwierdzającą 
sprawozdanie finansowe. Wyżej wymienione dokumenty są przekazywane do odpowiednich urzędów.

4
 

Organizacja poddaje się corocznemu audytowi (badaniu biegłego rewidenta)
5
 

Zasady archiwizacji dokumentacji 
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi 
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub posiadanie strony internetowej spełniającej kryteria BIP (o ile organizacji korzysta ze środków publicznych) 
Polityka bezpieczeostwa informacji

6
 (danych osobowych, systemów informatycznych) 

Zasady wyboru kontrahentów w przypadku planowanych zakupów (zakup sprzętu, usług gastronomicznych, hotelarskich) 
Dokumenty fakultatywne: brak 

                                                      
3
 Procedury- czynności, określenie w sposób jednoznaczny sposób postępowania w określonych sytuacji, np. sposób archiwizowania dokumentów, regulamin zarządu, sądu koleżeoskiego, system 

przyznawania premii, nagród, pochwał. 
4
Sporządzenie sprawozdao rocznych do 31 marca następnego roku oraz przekazanie go m.in.: 

 organizacje pożytku publicznego Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 

 fundacje ministrowi wpisanemu w statucie jako organ kontroli 

 urzędowi skarbowemu 

 organizacje prowadzące działalnośd gospodarczą KRS-owi 
5
 Zgodnie z Ustawą o rachunkowości dotyczy to jednostek, które w poprzednim roku spełniały co najmniej dwa z następujących kryteriów: 

 zatrudniały w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób, 

 miały sumę aktywów bilansu o wartości co najmniej 2,5 mln euro, 

 miały przychód netto o wartości co najmniej 5 mln euro. 
Ponadto Minister Finansów, Rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 285, poz. 2852), wprowadził obowiązek badania sprawozdao finansowych niektórych organizacji pożytku publicznego 
przez biegłego rewidenta (audyt). Obowiązek ten dotyczy organizacji pożytku publicznego, które nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, ale spełniają łącznie 
trzy następujące kryteria: 
 realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz 

 otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację tych zadao w wysokości co najmniej 50 tys. zł, oraz 

 osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł. 
6
 Polityka bezpieczeostwa informacji- zbiór reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia chronione zasoby i systemy informacyjne i informatyczne, w tym 

dotyczące danych osobowych znajdujących się w tych systemach. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_informatyczny
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Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Zasady wyboru kontrahentów w przypadku planowanych zakupów (zakup sprzętu, usług 
gastronomicznych, hotelarskich) 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja ma jasno spisane zasady prowadzenia i 
przechowywania dokumentacji. 

7
 

Co zawiera ten dokument? (może dotyczyd dokumentacji 
organizacji jak i konkretnych wydzielonych projektów).  

        

2 
Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji 
uwzględniają wszystkie ważne regulacje, ale różnorodne dla 
różnych grantodawców 

Czy organizacja posiada archiwum? Kto się tym zajmuje? Czy 
dana osoba została przeszkolona z zakresu archiwizacji 
dokumentów? 

        

3 
Systematycznie gromadzimy dokumentację realizowanych 
działao i funkcjonowania organizacji 

Czy organizacja dokonuje zmian zapisów dotyczących 
przechowywania dokumentów w zależności od specyfiki 
przedsięwzięcia, innych zmiennych? Czy spisane procedury są 
zbieżne z rzeczywistością? 

         

4 

Dokumentacja projektów/przedsięwzięd obejmuje co 
najmniej: dokumentację finansową, merytoryczną, 
dotyczącą osób zatrudnionych przy realizacji danego 
projektu, dokumentację uczestników danego projektu 

Co składa się na dokumentację projektu? W jaki sposób 
dokumentacja jest zorganizowana? Jak często zdarzają się luki 
w dokumentacji? Kto prowadzi dokumentację w trakcie 
projektu, kiedy trafia ona do archiwum (zamykanej szafy, 
regału w zamkniętym pomieszczenia)? 

     

5 
Organizacja upublicznia swoje sprawozdania roczne 
(merytoryczne i finansowe) na własnej stronie internetowej 

Kiedy sprawozdanie roczne umieszczane jest na stronie www? 
Czy dostępne są tam również sprawozdania z poprzednich lat? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
  

                                                      
7
 Opis sposobu przechowywania dokumentacji powinien zawierad: skład dokumentacji, sposób jej przechowywania, terminy, miejsce przechowywania 
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Faza C - Spójności 

ZIEMIA 

Istniejące procedury są uaktualniane i służą rozwiązywaniu występujących problemów. Dokumentacja jest pełna, gromadzona systematycznie i dostępna, niezależnie od 
wymagao grantodawców. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Dokumentacja jest uporządkowana w sposób umożliwiający 
znalezienie w krótkim czasie potrzebnych materiałów  

Co oznacza w twojej organizacji, że dokumentacja jest 
uporządkowana? Jak często korzysta się z przechowywanej 
dokumentacji? Ile czasu zajmuje znalezienie potrzebnych 
dokumentów? 

        

2 

Dokumentacja po zakooczonych przedsięwzięciach jest 
przechowywana w archiwum organizacji (wydzielone i 
zamknięte miejsce na przechowywanie dokumentów) oraz 
odpowiednio oznaczona 

Gdzie znajduje się w organizacji archiwum? Jakie dokumenty 
tam trafiają? Jak często jest robiony porządek w archiwum? 
Czy usuwane są z niego dokumenty, których nie trzeba już 
przechowywad? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja posiada dodatkowe procedury wspierające funkcjonowanie, nie wymagane prawem
8
. Procedury nieaktualne, nieadekwatne, nie potrzebne są zmieniane lub 

likwidowane. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja posiada np. zasady komunikacji, zastępstw, 
edukacji kadry. 

Jakie dokumenty nie wymagane przez sponsorów posiada 
organizacja? Jak one wyglądają, czemu służą? 

        

                                                      
8 Dodatkowe procedury, takie jak np. ISO, HCCP o ile nie jest wymagane dla danej organizacji, regulamin obsługi klienta. 
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2 
Pracownicy mogą brad udział w konstruowaniu i 
modyfikowaniu procedur 

Kto określa/formułuje powstające procedury? W jaki sposób 
dokonuje się zmian procedur? Jak często się to robi? 

     

3 
Procedury nieaktualne, nieadekwatne i niepotrzebne są 
likwidowane. 

Jakie procedury uważasz za nieadekwatne i niepotrzebne? Jak 
często obowiązujące procedury weryfikuje się pod tym kątem? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Wewnętrzna weryfikacja funkcjonowania organizacji 

Faza A - Fundamentów 
OGIEŃ 

Organizacja zbiera podstawowe dane ilościowe dotyczące realizowanych przez nią działao. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Weryfikacja działao jest prowadzona okazjonalnie, głównie na potrzeby projektowe i dotyczy rezultatów, działao i stopnia osiągnięcia celów projektowych. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Weryfikacja działao wynika z oczekiwao i wytycznych 
grantodawców. 

Kto jest odpowiedzialny za weryfikację danych w 
przedsięwzięciach lub całej organizacji? Co i w jaki sposób jest 
sprawdzane? 

        

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 4 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

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

9
, głównie dotyczy działalności projektowej. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne:  
Opis sposobu weryfikacji działao organizacji/poszczególnych projektów 
Opis zasad dokonywania kontroli wewnętrznej 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

                                                      
9
 Kontrola wewnętrzna - każde działanie podejmowane przez kierownictwo, władze w celu poprawy zarządzania ryzykiem i zwiększenia prawdopodobieostwa zrealizowania 

ustalonych celów i zadao.  
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LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Systematycznie i w sposób zorganizowany prowadzona jest 
kontrola wewnętrzna obejmująca zarówno sferę finansów 
jak i merytorycznych aspektów funkcjonowania 
organizacji/projektów.  

Co jest weryfikowane podczas kontroli wewnętrznej? Ile taka 
kontrola trwa jak często się ją przeprowadza? Kto ją dokonuje? 
Komu przedstawiane są raporty z takiej kontroli jeżeli są 
przeprowadzane? 

        

2 

W przypadku projektów finansowanych ze źródeł 
pozyskanych przez organizację potwierdza nie tylko 
podstawowe osiągnięcia, ale wszelkie aspekty realizacji 
projektu: uczestników, osiągnięcie rezultatów i celów, 
przeprowadzenie działao w określony w projekcie sposób. 

Co reguluje sposób dokumentowania działao? Czy organizacja 
posiada sposób dokumentowania także tych aspektów, 
których nie wymaga i nie określa sponsor. 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Oprócz weryfikacji działao organizacja posiada mechanizmy kontroli wewnętrznej (określenie jak często, co i przez kogo jest kontrolowane) oraz prowadzony jest audyt 
wewnętrzny

10
. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przeprowadzany audyt wewnętrzny pozwala ocenid i 
doskonalid skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, 
kontroli i zarządzania organizacją. 

Kto i jak często przeprowadza w organizacji audyt 
wewnętrzny? Jakie dziedziny audyt obejmuje? Czy wyniki 
audytów są porównywalne (robione tymi samymi metodami z 
ujęciem tych samych obszarów)? 

        

                                                      
10 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. 
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2 
Dokumentacja działao, kontrola wewnętrzna i audyt 
wewnętrzny stanowią logiczną całośd weryfikującą 
funkcjonowanie organizacji i realizację działao statutowych.  

W jaki sposób dokumentacja działao, kontrola wew., audyt 
wewnętrzny uzupełniają się? Czy przeprowadzana czynności 
mają wpływ na poprawę funkcjonowania organizacji, sposób 
działania Zarządu oraz osób zajmujących się zarządzaniem w 
organizacji? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
 


