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Wprowadzenie
Istnienie społeczeństwa obywatelskiego zakłada poszerzoną koncepcję obywatela, którego aktywność nie ogranicza się tylko do praw i obowiązków (jak na przykład udział
w wyborach i płacenie podatków), ale który kreuje świat wokół siebie. Czyni to zazwyczaj we współdziałaniu z innymi, tworząc liczne organizacje. Obywatele mogą dla prowadzenia działań wybierać różne formy organizacyjne mieszczące się między organizacjami pozarządowymi, niemającymi charakteru zarobkowego i ukierunkowanymi na
różnorodne cele o ogólnym charakterze, do podmiotów o wyraźnie sprecyzowanych
interesach. Decydującym wskaźnikiem stopnia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
jest liczba, siła i realne możliwości działania inicjatyw społecznych oraz stopień rozwoju
ich wzajemnych relacji1.
W Polsce i na Ukrainie jeszcze dwie dekady temu obserwowano początki działań
obywatelskich i trudno było prognozować znaczny wzrost organizacji pozarządowych
w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej. Współcześnie nie sposób jest wyobrazić sobie życia społecznego bez tych aktorów. Sektor pozarządowy zwiększa swoje
znaczenie nie tylko w demokratycznych państwach zachodnioeuropejskich, ale już od
dwudziestu lat aktywnie podejmuje działania i wpływa na kształtowanie życia społecznego, rynku pracy i gospodarki narodowej w państwach, gdzie stosunkowo niedawno
zaczęła się transformacja ustrojowa. Pojawienie się gospodarki wolnorynkowej w państwach postkomunistycznych wiązało się z uwolnieniem olbrzymiej, uśpionej energii
ludzi, w sferze ekonomicznej, ale też społecznej i politycznej, na poziomie organizacji
obywatelskich.
1

A. Skrabacz, Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym Polski, Warszawa 2006, s. 61.
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Działania trzeciego sektora mają znaczenie z punktu widzenia zwiększania zysków
i efektywności, a także z perspektywy kształtowania charakteru relacji rynkowych.
Organizacje pomagają bowiem przyswoić normy prawne i kulturowe, wprowadzają
innowacyjne wzory działania lub funkcjonowania, dzięki którym tworzy się zaufanie
społeczne i kapitał społeczny, który z kolei zmniejsza koszty transakcyjne, co ułatwia
wymianę ekonomiczną i współpracę gospodarczą oraz cywilizuje konkurencje rynkową.
Ponadto, można stwierdzić, że udział w organizacjach pozarządowych nie tylko generuje zyski społeczne, ale także wpływa na wzrost kapitału ludzkiego, poprzez transfer wiedzy oraz wzrost zaufania integrację członków, współpracowników czy beneficjentów nie
tylko w niej samej, ale także w innych instytucjach i środowiskach, w których te osoby
funkcjonują2.
Organizacje pozarządowe usytuowane między rynkiem a państwem dzięki swojej
elastyczności, stałym kontaktom z obywatelami i znajomości ich potrzeb oraz tworzeniu
kapitału społecznego są ważnym partnerem w wytyczaniu drogi między skrajnym liberalizmem rynkowym a nadmierną opiekuńczością państwa. Stowarzyszenia kształtują
u swoich członków nawyki współpracy, solidarności i zaangażowania w sprawy społeczne. Stanowią i kreują tak zwany kapitał społeczny. Należy wskazać, że aktywność
jednostek jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym wymiarem kapitału
społecznego3. W niej bowiem przejawiają się również inne aspekty tego pojęcia — bez
zaufania, poczucia podmiotowości czy gotowości do działań na rzecz innych aktywność
ta nie jest możliwa. To działanie jednostek kreuje sieci społecznej interakcji, tworzy
struktury społeczne, które wprawdzie na tę aktywność wpływają, ale bez niej nie mogą
istnieć.
Ne specyfikę organizacji pozarządowych, a także odmienność od struktur przedsiębiorczych, a zatem i na odmienność zasobów ludzkich zatrudnionych w tych podmiotach wskazał jeszcze Peter Drucker:
1. Organizacje pozarządowe istnieją po to, by „czynić dobro” co oznacza, że mogą
one traktować swoją misję jako absolut moralny, a nie jak działalność gospodarczą, podlegającą rachunkowi nakładów i wyników. Nie można zorientować ich działań na generowanie wyższych zysków, gdyż „czynienie dobra” jest czymś najlepszym. Jeśli natomiast
wspomnianego dobra nie uda się osiągnąć, oznacza to jedynie, że należy podwoić wysiłki.
2. Organizacje pozarządowe uzależniają się od licznych „wyborców” w przeciwieństwie do przedsiębiorstw oferujących swoje produkty/usługi na rynku dla zysku. Dla
tych najważniejszym „wyborcą” jest klient — jego satysfakcja.
3. Organizacje pozarządowe opierają swoją działalność na budżecie, a nie na wynagrodzeniach za osiągane wyniki (wpływy do budżetu pochodzą od podatnika czy
ofiarodawcy). Powodzenie instytucji mierzy się również na tej podstawie. Pozbycie się
2 S. Golinowska, Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych, [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, red. S. Golinowska, D. Głogosz, Warszawa 1999, s. 14−18.
3 T. Kafel, Teoria i praktyka zarządzania organizacjami pozarządowym, http://janek.uek.krakow.
pl/~kzzo/2.10.pdf (dostęp: 15.03.2015).
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pewnych rodzajów działalności często pozbawia organizację pozarządową pozycji i prestiżu4.
Organizacje pozarządowe stanowią również odpowiedź na niedostateczną realizacji funkcji socjalnej oraz społecznej proponowanej przez państwo. Wykonują one wiele
ważnych dla społeczeństwa zadań. Prawidłowe funkcjonowanie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego prowadzi do stabilizacji systemu i pełnej realizacji zasad wolności
i demokracji5.
Praca w sektorze pozarządowym również charakteryzuje się określoną specyfiką, tutaj zaangażowanie polskich i ukraińskich obywateli jest bardzo podobne. Nie posiada
ona żadnych z podstawowych zalet zatrudnienia w sektorze publicznym (tj. bezpieczeństwa pracy) ani w prywatnym (wyższe zarobki), wyróżniają ją jednak duża samodzielność oraz odpowiedzialność za realizację działań, swoboda pracy, twórcze, umożliwiające rozwój podejście do wykonywania zadań, poczucie użyteczności związane z realizacją
społecznych celów, możliwość samorealizacji, elastyczny czas pracy, a także przyjazne
kontakty zawodowe związane z dobrą atmosferą pracy, partnerstwem, zgranym zespołem czy brakiem praktyk dyskryminacyjnych6. Osoba, która podejmuje pracę w organizacji pozarządowej, musi się charakteryzować dużą potrzebą niezależności, twórczym
podejściem do zadań, przekonaniem do misji organizacji, a także tolerancją wobec niepewności zatrudnienia i stałości wynagrodzenia, oraz umiejętnością samodzielnej organizacji pracy i własnego rozwoju w kontekście planowania kariery zawodowej7.
Autorka niniejszej pracy uważa, że niezbędnym wymiarem analizy roli organizacji
pozarządowych w nowych warunkach społeczno-politycznych jest charakterystyka ich
potencjału ekonomicznego i społecznego. Chodzi w szczególności o określenie liczby
organizacji społecznych oraz charakterystyki skali i form zatrudnienia w organizacjach
społecznych obu państw. Pomiar zasobów ludzkich organizacji pozarządowych pozwala
określić, jak w okresie zmiany ustrojowej ewoluuje struktura funkcjonalna sfery społecznej i jaką rolę odgrywają w niej organizacje niepubliczne i niekomercyjne. Interesujące jest porównanie skali obywatelskiej aktywności i zatrudnienia w trzecim sektorze
w dwóch sąsiadujących ze sobą, bardzo podobnych mentalnościowo i kulturowo państw:
Polski i Ukrainy. Rozwój trzeciego sektora to nie tylko wzrost liczebny. Organizacje rosły
w siłę pod względem zaangażowania obywatelskiego — liczby członków i wolontariuszy.
Charakterystyczny dla organizacji pozarządowych był też wzrost płatnego zatrudnienia
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
Dokonanie analizy porównawczej zasobów ludzkich organizacji pozarządowych
w Polsce i na Ukrainie nastręcza pewnych trudności. Problem wiąże się przede wszyst4

P. Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa 1995, s. 226.
A. Zielińska, Strategie zarządzania organizacjami pozarządowymi, file:///C:/Users/Olia/Desktop/fulltext953.pdf (dostęp: 15.01.2015).
6 E. Bogdacz-Wojtanowska, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń
krakowskich, Kraków 2006, s. 6.
7 J. Schmidt, Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych w gospodarce rynkowej w Polsce, Poznań 2010,
http://www.wbc.poznan.pl/Content/159163/PRACA%20DOKTORSKA%20Joanna%20Schmidt-zabezpieczona.pdf (dostęp: 15.01.2015).
5
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kim z odpowiednimi badaniami aktywności obywatelskiej, które byłyby prowadzone
na podstawie tej samej albo chociaż podobnej metodologii. Odmienne są także regulacje prawne związane z trzecim sektorem, co przekłada się na definiowanie określonych
form aktywności społecznej, różnią się podejścia do określenia tych samych kategorii
ludzi zaangażowanych w pracę w trzecim sektorze. Pamiętając o tych ograniczeniach
w opisie poszczególnych kategorii osób angażujących się w działalność organizacji pozarządowych, autorka wskazuje na ich funkcjonowanie w Polsce i na Ukrainie.

Kształtowanie się trzeciego sektora w Polsce i na Ukrainie
Lata 90. ubiegłego wieku miały bardzo ważne znaczenie dla kształtowania się organizacji pozarządowych. Podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie organizacje pozarządowe
zmagały się z brakiem dofinansowania, małym doświadczeniem w pracy oraz przystosowaniem się do nowych wymogów prawnych i rzeczywistości społecznej, gospodarczej
i politycznej.
Ukraina przestała być państwem zamkniętym, wprowadzono pierwsze reformy w kierunku instytucjonalizacji organizacji pozarządowych, które wielu osobom w tym czasie
kojarzyły się z partiami politycznymi. Podkreślano ich rolę w formułowaniu i planowaniu reform, prowadzeniu usług społecznych i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Głównym wyzwaniem, przed którym stały ukraińskie organizacje pozarządowe, stało
stała się poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej. Nowe warunki społeczne i polityczne
dały możliwość do konsolidacji sektora, który systematycznie przeformułowywał swoją
misję — zwłaszcza w dziedzinie praw człowieka, demokracji i budowy społeczeństwa
obywatelskiego. Nowe warunki prawne i polityczne, a także dofinansowanie międzynarodowych darczyńców umożliwiły szybki wzrost liczby organizacji — w 1996 roku było
12 tys. podmiotów (w tym związki zawodowe), a cztery lata później liczba ta przekroczyła 27 tys.8 W latach 90. XX wieku przyczyną wzrostu liczby organizacji pozarządowych
na Ukrainie był, jakby to paradoksalnie nie brzmiało, kryzys ekonomiczny związany
z upadkiem systemu gospodarki planowej. Spadek zatrudnienia w prywatnym biznesie
zaowocował zwiększeniem zatrudnienia w nowopowstałych organizacjach, często finansowanych przez zachodnie instytucje wspierające rozwój demokracji.
Pierwsze badania stanu i dynamiki rozwoju organizacji pozarządowych w Ukrainie
zostały przeprowadzone w Kijowie w 2002 roku. Na podstawie tych analiz można stwierdzić, że skala zatrudnienia w organizacjach pozarządowych maleje (czego nie można powiedzieć o zatrudnieniu w polskich organizacjach pozarządowych). Dla przykładu, odsetek organizacji pozarządowych, które posiadały stały, zatrudniony na umowę o pracę
personel, zmniejszył się z 64% w 2002 roku do 57% w 2005 roku9. Jak na ironię odbywało się to tuż po zwycięstwie obozu demokratycznego, gdy opinia publiczna w większości
8

I. Bekeshkina, P. Kaźmierkiewicz, Making Ukrainian Civil Society Matter, Warszawa 2012. s. 33.
L. Palywoda, Stan i dynamika rozwytku organizacji społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy 2002−2013
roky. Za danymy doslidzennia, Kyiw 2014, s. 25.
9
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nie widziała rozwoju organizacji pozarządowych. Taki stan rzeczy może być wyjaśniony
wiarą w instytucje państwowe jako głównego budowniczego państwa oraz nietraktowania organizacji pozarządowych, jako kreujących demokratyczne społeczeństwo, lecz
tylko jako opozycji i whatchdoga na krótki czas.
W Polsce w pierwszym okresie zmian ustrojowych na poziomie deklaracji politycznych doktryna socjalistycznego państwa opiekuńczego ustąpiła miejsca modelowi społecznej gospodarki rynkowej. Według ówczesnych zapowiedzi politycznych, w nowym
ustroju Rzeczypospolitej Polskiej opartym na modelu społecznej gospodarki rynkowej
organizacje pozarządowe miały być pełnoprawnymi uczestnikami systemu gospodarczego10. W tym okresie stan wzajemnych relacji sektora publicznego i organizacji obywatelskich można określić jako zmodyfikowaną wersję modelu sprzed 1989 roku z dominującą pozycją administracji publicznej i enklawą rolą sektora obywatelskiego. Przyjęte
przez administrację rządową w pierwszej dekadzie przemian ustrojowych rozwiązania
prawno-finansowe umożliwiły organom administracji państwowej i samorządowej podejmowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami obywatelskimi, ale nie obligowały ich
do tego11.
W 1995 roku w Polsce istniało ponad 23 tys. organizacji pozarządowych, w tym około 7 tys. stowarzyszeń i 4,5 tys. fundacji. Były to organizacje formalnie zarejestrowane.
Trudno jest jednak oszacować, jaka liczba organizacji pozarządowych tego typu była
niezarejestrowana, a prowadziła swoją działalność12. W latach 1997–2005 niepokojący
był zastój, a nawet kurczenie się zatrudnienia w organizacjach pozarządowych. W tym
okresie liczba organizacji pozarządowych niezatrudniających pracowników na umowę
o pracę zwiększyła się z 75% w 1997 do 84% w 2005 roku)13. Wzrost liczby organizacji
pozarządowych w drugiej połowie dekady 2001–2010 świadczy o znacznej poprawie koniunktury obywatelskiej, mierzonej liczbą nowo powstałych organizacji, lecz nie przesądza o rzeczywistym stanie ich potencjału ekonomicznego14.
Wzrost zaangażowania społecznego w obu państwach w latach 90. XX wieku można
wyjaśnić tym, że organizacje pozarządowe stanowiły odpowiedź na niedostateczną realizację funkcji socjalnej oraz społecznej poprowadzonej przez państwo. Wykonywały
one wiele ważnych zadań dla społeczeństwa. Prawidłowe funkcjonowanie i stabilne zaangażowanie ludzi w działalności organizacji pozarządowych prowadziły do stabilizacji
systemu oraz pełnej realizacji zasad wolności i demokracji. Dlatego wzrost liczby NGO
(non-governmental organization) oraz zakresu ich działalności jest ważną determinantą
rozwoju kraju i sprzyja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie w pierwszych latach transformacji organizacjom pozarządowym w obu państwach przepisywano funkcję w obu wymiarach systemu politycznego, tj. zarówno nośnika reform
E. Leś, Organizacje non-profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle Europejskim, Warszawa 2013,

s. 138.
11
12
13
14

Ibidem, s. 141.
Ibidem, s. 59.
Ibidem, s. 60.
Ibidem.
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Znaczenie zasobów ludzkich w funkcjonowaniu
organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe, chociaż nie są nastawione na zysk, muszą pozyskiwać fundusze na realizację celów statutowych. Prowadzenie skutecznej działalności wymaga pieniędzy oraz fachowego personelu. Organizacje często konkurują między sobą
o dofinansowanie unijne, wsparcie ze środków krajowych (w tym samorządowych), czy
w przypadku polskich organizacji pozarządowych o 1%. Dlatego coraz bardziej starają
się uwidocznić swoją aktywność, wyróżnić i zaistnieć na mapie organizacji pozarządowych. Poddane są coraz silniejszej presji naśladowania organizacji gospodarczych, stają
wobec wyzwań związanych z planowaniem strategicznym, standaryzacją świadczonych
usług, ewaluacją i pomiarem skuteczności swych działań, pozyskiwaniem funduszy,
tworzeniem porozumień z interesariuszami itp. Nie dziwi więc fakt, że coraz częściej
poruszane są zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków kwestie zarządzania organizacjami pozarządowymi, w tym statusu zasobów ludzkich i możliwości zarządzania personelem15.
Specyfiką trzeciego sektora jest działalność non-profit, wiążąca się z dowartościowaniem pracujących w organizacjach osób, jako zasobów kluczowych w osiąganiu sukcesów. Misja i zaangażowanie pracowników bardzo często przesądzają o sukcesach bądź
porażkach podejmowanych działań. Personel od zawsze był więc w centrum zainteresowań trzeciego sektora, potrzeba zarządzania nim dopiero dziś staje się jednak ważną
perspektywą. Często wynika ona z faktu dążenia do efektywności, zbliżonej do podmiotów rynkowych i z ich filozofii czerpie wzorce działań. Okazuje się jednak, że proste
przeszczepienie rozwiązań stosowanych w korporacjach na grunt pozarządowy nie jest
możliwe. Wynika to ze specyfiki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a także specyfiki pracy w tym sektorze16.
Ewa Bogdacz-Wojtanowska zwraca uwagę na to, że mówiąc o zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, kilkadziesiąt lat temu można było narazić się na śmieszność.
Samo słowo „zarządzanie” było traktowane przez organizacje pozarządowe jak coś niewłaściwego — wiązane z biznesem, z którym przecież organizacje nie chciały mieć nic
wspólnego17. Współcześnie coraz większą uwagę zwraca się na nieodpłatnych i płatnych
pracowników organizacji, a kwestie zarządzania personelem, efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i pozyskiwania pracowników (szczególnie tych nieodpłatnych)
stają się z perspektywy trzeciego sektora niezwykle istotne.
15

T. Kafel, op. cit.
D. Moroń, Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach pozarządowych, [w:] Kapitał
ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie, red. D. Moroń, Wrocław 2012, s. 3.
17 E. Bogdacz-Wojtanowska, op. cit., s. 95.
16
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Ludzie stanowią kluczowy zasób organizacji pozarządowych. Jako organizacje usługowe, skoncentrowane na działalności o charakterze prospołecznym, podmioty te najczęściej opierają swoją aktywność na kapitale ludzkim, którym dysponują, uzupełniając
go specyficzną kulturą organizacyjną. Szczególną cechą personelu organizacji non-profit
jest to, że zwykle jego większość stanowią ludzie świadczący pracę nieodpłatną, co pozwala dodatkowo na obniżanie kosztów prowadzonej działalności, ale wpływa wydatnie
na proces zarządzania zasobami ludzkimi18.
Podjęte zmiany systemowe przyczyniły się do wzrostu znaczenia tych organizacji
w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych. Jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed nowo powstałymi organizacjami pozarządowymi, było znalezienie własnego
miejsca w nowo powstałych państwach. Działalność organizacji pozarządowych oraz
zaangażowania obywateli mają określoną specyfikę w różnych państwach.
P. Gliński uważa, ze sektor pozarządowy w Polsce kształtował się pod wpływem
dwóch głównych czynników sprawczych: charakterystycznego dla wielu ruchów społecznych i obywatelskich mechanizmu samorozwoju i edukacji oraz szeroko rozumianej
zagranicznej Pierwszy czynnik charakterystyczny dla Polski polegał na oddolnej „pracy od podstaw”, społecznikowskiej działalności części społeczeństwa, która z różnych
powodów, kontynuując etos solidarnościowy czy inteligencki, realizując etos kontrkulturowy, a także powodowana interesem własnym i koniecznością samoobrony sytuacji
życiowej postanowiła samodzielnie kształtować zręby samoorganizacji społecznej19
W Ukrainie zaangażowanie w prace w organizacjach pozarządowych ma nieco inny
charakter, a także charakteryzuje się inną motywacją obywateli. Lata komunistycznych
rządów sprawiły, że brakowało podstawowych zasobów potrzebnych do swobodnego
działania społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Praca społeczna
kojarzyła się z obowiązkami wobec państwa, a obywatele nieufnie podchodzili do różnego rodzaju organizacji społecznych. Istniała pewna liczba organizacji pozarządowych,
ale były one pod opieką państwa, a więc nie spełniły w istocie samoorganizujących się
struktur, które są podstawą społeczeństwa obywatelskiego20. Po koniec lat 90. XX wieku
warunki polityczne w Ukrainie też miały swój wpływ na konsolidację sektora pozarządowego, który musiał w nowy sposób ukształtować swoje cele, szczególnie w dziedzinie
ochrony praw człowieka oraz demokratyzacji społeczeństwa. Budowanie nowego demokratycznego państwa, gdzie większość starej elity pozostała z czasów komunistycznych, wymagała ogromnego wysiłku od niezależnych organizacji pozarządowych, gdzie
zaangażowanie obywateli w pracę na ich rzecz wciąż jest silnie powiązane z sytuacją
polityczną w kraju.
18 J. Schmidt, Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych w gospodarce rynkowej w Polsce, Poznań
2010, http://www.wbc.poznan.pl/Content/159163/PRACA%20DOKTORSKA%20Joanna%20Schmidt-zabezpieczona.pdf (dostęp: 15.01.2015).
19 P. Gliński, Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesów czy pożytku publicznego, http://www.biblioteka.kijowski.pl/glinski%20piotr/grupy.pdf (dostęp: 3.02.2015).
20 M. Nowowiejski, Odradzanie się społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego w latach 1989–2008, http://www.iz.poznan.pl/news/97_PP%20nr2%20P.pdf (dostęp: 4.04.2014).
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Zdefiniowanie osób angażujących się w aktywność organizacji pozarządowych Polski
i Ukrainy, nastręcza też pewnych kłopotów, choćby ze względu na to, że kategorie, które określają aktywnych obywateli, nie są jednoznacznie zidentyfikowane, a dodatkowo
wiążą się ze sobą funkcjonalnie, a często nakładają się na siebie w tym sensie, że jedna
aktywna osoba reprezentuje przynależność do kilku kategorii. Wśród ludzi działających
w organizacjach D. Moroń wyróżnia cztery główne kategorie: członków, wolontariuszy,
funkcyjnych (czyli osoby pełniące funkcje w organizacjach, zasiadające w zarządach,
komisjach rewizyjnych czy innych statutowych organach podmiotów non-profit) oraz
płatnych pracowników21.
Ze względu na różnorodność zasobów ludzkich w organizacji non-profit istotne wydaje się wyróżnienie poszczególnych kategorii osób w nich pracujących i zaprezentowanie ich krótkiej charakterystyki w obu państwach.

Członkostwo i pełnienie funkcji w organizacjach pozarządowych
Niezwykle ważną kategorią działających w trzecim sektorze są członkowie organizacji.
Mianem tym określa się osoby, które formalnie przynależą do organizacji. O członkostwie mówi się w przypadku tych podmiotów non-profit, których status prawny dopuszcza lub wręcz wymaga posiadania odpowiedniej liczby członków. Mowa przede wszystkim o stowarzyszeniach, ale także i partiach politycznych, związkach zawodowych czy
związkach pracodawców. Członkowie — z tytułu uczestnictwa — mają określone prawa
i obowiązki, wśród których do szczególnie istotnych warto zaliczyć obowiązek płacenia
składek i pracy społecznej na rzecz organizacji22.
W Polsce przeciętne stowarzyszenie zrzesza 35 osób. Należy przypomnieć, że do założenia stowarzyszenia rejestrowego potrzebnych jest co najmniej 15 osób, natomiast
stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć już 3 osoby. Takich organizacji, które składają się
z mniej niż 15 członków, jest jednak zaledwie 4%. Cztery na dziesięć stowarzyszeń posiada 15−30 członków, kolejne 37% ma ich 31−100, a 100−250 osób zrzesza jedna dziesiąta
z nich. Bazą członkostwa liczniejszą niż 250 osób dysponuje tylko 5% stowarzyszeń23.
Na Ukrainie zgodnie z ustawą o obywatelskich zjednoczeniach z 2013 roku członkami zjednoczenia obywatelskiego24 mogą być tylko osoby fizyczne, zaś członkami spółki
obywatelskiej mogą być również osoby prawne. Ukraińskie przepisy nie nakładają szczególnych wymagań co do członkostwa w fundacji (dobroczynnej organizacji). Żeby zało21

D. Moroń, op. cit., s. 172.
Ibidem.
23 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych — raport z badania 2012, Warszawa 2013, s. 66.
24 Ustawodawstwo Ukrainy przewiduje dwie różne organizacyjno-prawne formy organizacji pozarządowej: organizacja obywatelska albo spółka obywatelska. Zgodnie z tą ustawą organizacją pozarządową
można nazywać zjednoczenie, którego założycielami i członkami są osoby fizyczne, zaś założycielami spółki
obywatelskiej mogą być tylko osoby prawa prywatnego i osoby fizyczne.
22

Wrocławskie Studia Politologiczne 18, 2015
© for this edition by CNS
WSP_18_Ksiega.indb 184

2015-09-15 09:15:52

Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych 185

SPOŁECZEŃSTWO

żyć zjednoczenie obywatelskie niezbędne są dwie osoby, a fundację jedna osoba (zgodnie z ustawą o charytatywnych i dobroczynnych organizacjach z 2012 roku25).
Wyniki przeprowadzonych na Ukrainie badań organizacji pozarządowych wykazały, że w 2013 roku 77% organizacji pozarządowych zadeklarowało, że faktycznie mają
członków (choć według ustawodawstwa ukraińskiego wszystkie organizacje pozarządowe powinny mieć członków). Od 1 do 10 członkami dysponuje 16% organizacji pozarządowych, 27% organizacji pozarządowych twierdzi, że zrzesza 11−30 członków, 20%
organizacji zrzesza 31−50 członków, 7% zrzesza 51−70 obywateli, a w 5% organizacji
pozarządowych aktywnych obywateli jest już 71−100 członków. Duże, zrzeszające ponad 100 członków, stanowią 25% organizacji pozarządowych26.
W badaniach polskich organizacji pozarządowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor odnotowano, że im mniejsza organizacja pozarządowa, tym
więcej osób angażuje się w jej życie. W stowarzyszeniach posiadających nie więcej niż
30 członków aktywna jest przeciętnie połowa. Wraz ze wzrastającą liczbą zrzeszonych
osób odsetek aktywnych członków spada — w największych stowarzyszeniach skupiających 250 członków aktywnych jest już tylko jedna czwarta27. Niestety, brakuje danych
statystycznych charakteryzujących aktywność obywatelską w zależności od liczby członków w ukraińskich organizacjach pozarządowych.

Władze w organizacjach pozarządowych
Ważną kategorią w organizacjach pozarządowych są osoby pełniące funkcje zarządcze.
Najczęściej, choć nie zawsze, są one członkami organizacji. Ich duże znaczenie wynika
z faktu, że zasiadając w organach, zwykle bardziej niż inni członkowie angażują się w prace organizacji. W Polsce w stowarzyszeniach i fundacjach większość najważniejszych
decyzji podejmują zarządy. Liczą one przeciętnie pięć osób i są dosyć stabilne. W połowie przypadków skład zarządu nie zmienił się w ciągu ostatnich dwóch lat. W ośmiu na
dziesięć organizacji pozarządowych w proces decyzyjny są włączone także inne osoby:
przede wszystkim członkowie w stowarzyszeniach, zdecydowanie rzadziej pracownicy
oraz wolontariusze. Jak już wskazano, w zarządzie przeciętnej organizacji zasiada pięć
osób, co dotyczy 31% stowarzyszeń i fundacji. W ponad jednej piątej (21%) przypadków
mamy natomiast do czynienia z trzyosobowym zarządem. Obecność w składzie zarządu więcej niż pięciu osób występuje w niecałych 30% organizacji, a dziesięcioosobowy
skład należy do rzadkości i występuje w tylko w 5% organizacji pozarządowych28.
25 W ukraińskim piśmiennictwie prawnym słowa „organizacja charytatywna” oraz „organizacja dobroczynna” mają bardzo podobne znaczenie. Odpowiednikami tych słów w Polsce są „organizacja charytatywna” oraz „fundacja”.
26 L. Palywoda, op. cit., s. 25.
27 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 59.
28 Ibidem.
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Warte przeanalizowania jest to, w jaki sposób w organizacjach pozarządowych zapadają najważniejsze decyzje i kto uczestniczy w ich podejmowaniu. Zgodnie w ustawodawstwem sposób podejmowania najważniejszych decyzji zależy od formy prawnej
organizacji. W fundacjach uprawnienie to należy do zarządu, a w stowarzyszeniach do
członków zabranych podczas walnego zebrania członków. To zarząd stowarzyszenia,
jako organ wykonawczy, na co dzień rozstrzyga jednak różnego rodzaju kwestie bieżące, reprezentując jednocześnie wszystkich zrzeszonych. Okazuje się, że członkowie spoza zarządu pytani są o zdanie w 73% stowarzyszeń — oznacza to, że w jednej czwartej
z nich decyzję zapadają bez ich udziału. Jeszcze rzadziej w procesy decyzyjne włączane
są osoby z zespołu: pracownicy w 36% organizacji współpracujących na stałe z płatnym
personelem, a wolontariusze zewnętrzni (niebędący członkami) — w 32% stowarzyszeń
i fundacji korzystających z ich wsparcia29. W skład zarządu organizacji pozarządowych
w Polsce mogą wchodzić przedstawiciele władz publicznych: aż 16% organizacji pozarządowych biorących udział w badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor powiedziało, że
w ich zarządach obecni są przedstawiciele władz samorządowych (radni gminy lub powiatu, członkowie sejmiku lub zarządu województwa, burmistrz, wójt, prezydent miasta,
starosta, marszałek województwa). Taka sytuacja jest zdecydowanie częściej spotykana
w stowarzyszeniach: łączenie funkcji członka zarządu z aktywnością w samorządzie występuje w 24% z nich i tylko w 5% fundacji30.
Podobnie jak w Polsce na Ukrainie najważniejsze decyzje w fundacjach i stowarzyszeniach podejmują zarządy. Większość organizacji ma zarząd (73%), pozostałe 27%
organizacji deklaruje, że ma różnego rodzaju rady (np. organ doradczy, rada nadzorcza,
zarząd, zarząd naukowy). Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem organem kierowniczym w organizacjach pozarządowych powinno być walne zgromadzenie członków,
ale pomiędzy walnymi zebraniami członków31 administracyjną rolę pełnią kolegialne
organy zarządzania, na przykład zarząd, rada, komitet wykonawczy, które są wybierane
przez walne zgromadzenia członków. Uprawnienia tych organów są również ustalane
przez walne zgromadzenia i określane w statutach. Ukraińskie badania organizacji pozarządowych nie uwzględniają analiz dotyczących pełnienia funkcji w organizacjach pozarządowych i funkcjonowania organów podmiotów trzeciego sektora.

Wolontariusze w organizacjach pozarządowych
Wolontariat to forma aktywności społecznej związana głównie z trzecim sektorem. I chociaż pracowników społecznych można spotkać w instytucjach publicznych i w sektorze
prywatnym, a oprócz tego ludzie poświęcają swoją pracę na rzecz innych bez pośrednictwa organizacji lub instytucji, to właśnie organizacje pozarządowe należą do szczególnie
powiązanych z wolontariatem. Trzeci sektor, który nie dysponuje dużą ilością zasobów
29
30
31

Ibidem, s. 60.
L. Palywoda, op. cit., s. 25.
Ibidem.

Wrocławskie Studia Politologiczne 18, 2015
© for this edition by CNS
WSP_18_Ksiega.indb 186

2015-09-15 09:15:53

Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych 187

32
33

SPOŁECZEŃSTWO

finansowych opiera się głównie na nieodpłatnej pracy ochotników — członków organizacji pozarządowych lub wolontariuszy32.
Aktywność ochotnicza jest traktowana przez wielu jako sposób wejścia na rynek pracy (perspektywa wolontariusza, zwłaszcza młodego) czy też forma ograniczania bezrobocia (perspektywa strukturalna, w tym element polityki państwa). Tak rozumiany
wolontariat to przede wszystkim sposób tworzenia nowych miejsc pracy.
Pewne prace wykonywane przez wolontariuszy w organizacjach nie mają odpowiednika w sektorze komercyjnym (pracownik jest zatrudniany „do wszystkiego”), niektóre
są zaś bardzo podobne do płatnych zajęć innych instytucji. Istnieją organizacje, które
zatrudniają tylko pracowników albo wyłącznie wolontariuszy, inne korzystają ze wsparcia obu tych kategorii. Niektórzy badacze twierdzą, że ta ostatnia forma zatrudnienia generuje mniejsze koszty, zapewniając jednocześnie większe zróżnicowanie umiejętności
oraz możliwość wzajemnego korzystania z doświadczeń i uczenia się.
Do czasu ustawowego regulowania wolontariatu status wolontariusza generalnie miał
charakter nieformalny. Nie określa go — jak w przypadku członkostwa — pisemna deklaracja, ale faktyczna praca dla organizacji. Sytuację tę nieco zmodyfikowały wprowadzone przepisy. Wolontariat został zinstytucjonalizowany — z działalności nieformalnej
i spontanicznej stał się działalnością legalną, określaną przez zespół praw i obowiązków
członków i korzystających z ich usług podmiotów33.
Aktem prawnym, który reguluje wolontariat w Polsce, jest ustawa z 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (UDPP), a w szczególności jej
dział III Wolontariat. Zgodnie z art. 2 UDPP wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy
na zasadach określonych w ustawie34. Wolontariat wewnętrzny — polegający na nieodpłatnej pracy członków organizacji oraz członków organów władzy ma miejsce prawie
w każdej (94%) polskiej organizacji. Przeciętnie w takie działanie jest zaangażowane siedem osób. W czterech na dziesięć przypadków w działania organizacji zaangażowanych
jest nie więcej niż pięciu takich wolontariuszy: ponad dziesięciu pracuje jednak w jednej
trzeciej35. Ponieważ fundacje nie posiadają członków, siłą rzeczy wolontariat wewnętrzny musi przyjmować w nich skromniejsze rozmiary. Za wolontariuszy wewnętrznych
można jedynie uznać społecznie pracujących członków organów. Dlatego na rzecz przeciętnej fundacji pracuje dwóch wolontariuszy wewnętrznych, ani jednej takiej osoby nie
ma już co dziesiąta organizacja36.
W Polsce można obserwować zwiększenie popularności wolontariatu zewnętrznego: obecnie ze wsparcia ze osób nienależących do organizacji ani niezasiadających w jej
władzach, decydujących się nieodpłatnie wspierać jej działania korzysta już 55% orgaD. Moroń, Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wrocław 2009, s. 13.
D. Moroń, Organizacje pozarządowe — fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2012,

s. 128.
34 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536, tekst jednolity ze zmianami.
35 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, op. cit., s. 66.
36 Ibidem, s. 80.
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nizacji pozarządowych (o 15% więcej niż w 2006 roku). Przeciętna organizacja korzysta
ze wsparcia ośmiu takich osób. Praca społeczna ma największe znaczenie dla organizacji
o najniższych budżetach, działających na niewielką skalę37.
Na Ukrainie działalność wolontariacka jest regulowana ustawą o pracy woluntarystycznej z 2011 roku38. Zgodnie z nią wolontariuszem może być osoba fizyczna, powyżej
osiemnastego roku życia, która wykonuje pracę woluntarystyczną dobrowolnie i bezpłatnie39. Ustawa mówi też o tym, że aby móc pracować z wolontariuszami, organizacja
pozarządowa powinna dostać pozwolenie — uzyskać specjalny status organizacji woluntarystycznej. Jeżeli organizacja nie posiada tego statusu, nie może korzystać z pracy
wolontariuszy. Wśród badanych organizacji pozarządowych w 2013 roku na Ukrainie
67% pracuje z wolontariuszami. Wyniki badań wykazują, że ten poziom wykorzystywania pracy woluntarystycznej jest najniższy od ostatnich kilku lat. W pracę na rzecz
organizacji pozarządowej na Ukrainie średnio angażuje się pięciu woluntariuszy, trochę większą liczbą dysponuje fundacja — dziewięciu. Średnio wolontariusz poświęca na
pracę sześć godzin tygodniowo. Najliczniejszą grupą, która angażuje się w prace nieodpłatną na rzecz organizacji pozarządowej, są beneficjenci (35%), młodzi studenci (17%),
osoby starsze (12%), a także panie domu (10%)40.
Można zaobserwować, że zaangażowanie obywateli Ukrainy w aktywność wolontariacką zależy także od sytuacji społecznej i politycznej. Nie sposób wskazać na dokładną
datę utworzenia ruchu woluntarystycznego oraz kształtowania organizacji woluntarystycznych, za początek dynamicznego rozwoju aktywności społecznej można uważać
Rewolucję Godności41, aneksję Krymu oraz wojnę na wschodzie kraju. Rozwijający się
ruch wolontariacki w znacznym stopniu wspomaga, a nawet w niektórych przypadkach
zastępuje działania państwa. Niestety, nie przeprowadzono jeszcze badań skali zaangażowania Ukraińców w działalność wolontariacką w trakcie wydarzeń na Majdanie oraz
w związku z wojną z separatystycznymi republikami na wschodzie państwa.

Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych
Ważnym zasobem ludzkim organizacji pozarządowych są pracownicy. Zatrudnienie
ułatwia realizację celów statutowych, w tym bieżącą pracę organizacji. Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że w Polsce co piąta organizacja pozarządowa (19%) zatrudnia pracowników etatowych (na cały etat lub jego część). Kolejne 21% współpracuje
37

Ibidem.
Zakon Ukrainy „Pro wolontersku dijalnist”, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (dostęp:
15.01.2015).
39 Zakon Ukrainy „Pro wolontersku dijalnist”, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (dostęp:
15.01.2015).
40 L. Palywoda, op. cit., s. 27.
41 „Rewolucja Godności” albo „Euromaidan” — seria protestów i demonstracji ulicznych przelewających
się przez Ukrainie od listopada 2013 do końca lutego 2014 roku. Główną przyczyną niezadowolenia
Ukraińców było niepodpisanie przez władze ukraińskie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.
38

Wrocławskie Studia Politologiczne 18, 2015
© for this edition by CNS
WSP_18_Ksiega.indb 188

2015-09-15 09:15:53

Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych 189

42
43
44
45

SPOŁECZEŃSTWO

z osobami, które nie mają wprawdzie podpisanych umów o pracę, regularnie, co najmniej raz w miesiącu, pracują jednak odpłatnie na rzecz organizacji (na mocy umowy
cywilnoprawnej). Praca takich osób czasem zupełnie nie różni się od pracy etatowej.
Jeżeli potraktuje się pracowników etatowych oraz pracowników regularnie wykonujących pracę jako jedną kategorię — regularnych pracowników — okaże się, że zatrudnia
ich ponad 40% polskich organizacji. Pozostałe stowarzyszenia i fundacje albo korzystają wyłącznie z pracy społecznej (45%), albo bardzo sporadycznie zlecają płatną pracę
(16%)42.
Na Ukrainie 41% organizacji pozarządowych deklarowało, że zatrudniają pracowników etatowo. Najwięcej pracowników organizacje pozarządowe zatrudniały w 2005 roku
(tuż po Pomarańczowej Rewolucji) — wówczas 57% ankietowanych organizacji deklarowało, że zatrudnia płatny personel. W badaniu z 2013 roku na taką opcję wskazało już
tylko 41% organizacji. Ten wskaźnik jest najniższy od 2002 roku, od kiedy na Ukrainie
zaczęły być prowadzone badania stanu i kondycji organizacji pozarządowych. Średnio
organizacje pozarządowe zatrudniają pięć osób, taki sam wynik dotyczący liczby zatrudnionych wykazano w 2005 roku43.
Tylko 26% organizacji pozarządowych ma pracowników na umowę o pracę na czas
nieokreślony, w 23% organizacji pozarządowych personel pracuje na kontraktach na
czas określony, zaś w 16% wyłącznie w niepełnym wymiarze godzin.
Specyfika zatrudnienia w organizacjach non-profit w Polsce i na Ukrainie jest bardzo
podobna. Niewiele organizacji zatrudnia na pełny etat i na stałe, większość bazuje na
pracy czasowej i w niepełnym wymiarze godzin. Można też wskazać na dwie charakterystyczne dla trzeciego sektora ścieżki kariery zawodowej. Pierwsza obejmuje sytuację,
w której osoba jest zatrudniona w organizacji, a dodatkowo, poza godzinami etatowymi,
pracuje społecznie na rzecz tego podmiotu. Jest więc członkiem, wolontariuszem czy też
funkcyjnym oraz zatrudnionym pracownikiem. Drugi wariant to ścieżka kariery od pracownika społecznego do płatnego zatrudnienia — najpierw na umowy cywilnoprawne,
a później na etat44.
Można wskazać jeszcze na kilka cech zatrudnienia w trzecim sektorze, charakterystycznych dla obu państw. Wiążą się one po pierwsze, ze sposobem tworzenia miejsc
pracy i rekrutacji pracowników, po drugie, z kategoriami zatrudnianych osób, po trzecie,
z powiązaniem pracy społecznej i etatowej, po czwarte, z czynnościami wykonywanymi
przez pracowników, wreszcie po piąte, z możliwościami kariery w sektorze45. Organizacje pozarządowe najczęściej tworzą miejsca pracy w chwili rozpoczynania realizacji
nowych projektów, swoich pracowników rekrutują zwykle wśród członków i wolontariuszy (którzy wówczas za wynagrodzeniem, ale i społecznie pracują dla organizacji).
Dysponując ograniczonymi środkami finansowymi, ostrożnie podchodzą do tworzenia
nowych miejsc pracy — zazwyczaj jest ich mniej niż faktycznie potrzeba, żeby dziaL. Palywoda, op. cit., s. 70.
Ibidem, s. 25.
D. Moroń, op. cit., s. 179.
Ibidem, s.178.
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łać efektywnie. W organizacjach pozarządowych przerost zatrudniania jest zjawiskiem
bardzo rzadkim46. Z jednej strony praca w organizacjach pozarządowych wyróżnia się
„efektem mnożnikowym”, atmosferą, zgranym zespołem, brakiem praktyk dyskryminujących, dużą swobodą działania, samodzielnością i odpowiedzialnością za realizację
działań. Z drugiej jednak, wynagrodzenia są tutaj stosunkowo niskie, co utrudnia utrzymywanie młodych i zdolnych pracowników. Pracy towarzyszy też pewien chaos organizacyjny, poczucie niedoboru zasobów niezbędnych do działania. Często też w trzecim
sektorze zatrudnia się pracowników od wszystkiego. Może to być sposób na zdobycie
zróżnicowanego doświadczenia zawodowego w stosunkowo krótkim czasie. Trudno tu
jednak o zrobienie kariery takiej, jakiej perspektywa rysuje się w sektorze prywatnym.
Struktura w organizacjach jest najczęściej płaska, a szanse awansu niewielkie. Barierą
dla zatrudnienia w organizacjach pozarządowych osób z grup dewaloryzowanych na
rynku pracy są ich niewystarczające kwalifikacje. Organizacje pozarządowe najczęściej
potrzebują wysoko wykwalifikowanej kadry, potrafiącej sprostować zmiennemu otoczeniu organizacji47.
Charakterystyczne dla obu państw jest to, że najbardziej pożądanymi pracownikami
dla organizacji pozarządowych są ludzie młodzi bez większego doświadczenia. Równocześnie to oni, po zdobyciu praktyki, najczęściej porzucają pracę w organizacjach pozarządowych i szukają jej w biznesie czy w instytucjach publicznych.

Podsumowanie
Ukraina i Polska, które w latach 90. XX wieku prawie jednocześnie zaczęły transformację ustrojową i znajdowały się mniej więcej na tym samym szczeblu rozwoju, charakteryzują się teraz nieco odmiennym podejściem do tworzenia organizacji pozarządowych
i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, analiza zasobów ludzkich organizacji wskazuje jednak na duże podobieństwo sytuacji trzeciego sektora w obu.
W Polsce powstawanie organizacji pozarządowych miało silną podstawę i wsparcie
w ruchu Solidarności, Kościele katolickim i demokratycznej opozycji. Szybko przyjęto
prawne regulacje kształtujące status organizacji pozarządowych, a podmioty te rozwijały
aktywność na różnych polach i angażowały obywateli w swoją działalność. W Ukrainie
proces kształtowania społeczeństwa obywatelskiego zaczął się nieco później. Władza
traktowała organizacje pozarządowe nieufnie, bo widziała w nich zagrożenie i opozycję
dla swoich działań. Regulacje dotyczące funkcjonowania sektora non-profit przyjęto tu
później niż w Polsce, a ze względu na niestabilną sytuację polityczną w Ukrainie działania organizacji pozarządowych wciąż w dużym stopniu wiążą się z pracą na rzecz praw
obywatelskich oraz kształtowania demokracji.
Przybliżenie zasobów ludzkich w organizacjach pozarządowych pozwoliło na wykazanie, że w obu państwach funkcjonują one dość analogicznie. W sytuacji ograniczo46
47

E. Bogdacz-Wojtanowska, Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, Warszawa 2005, s. 8.
Ibidem, s. 7.
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nych zasobów finansowych organizacje pozarządowe tworzą miejsca pracy podobnie
— w chwili rozpoczęcia nowych projektów, a co za tym idzie, preferują elastyczne formy
zatrudnienia, na czas określony (często na czas trwania projektu) oraz oparcie na pracy
nieodpłatnej co jest dla nich efektywniejsze ekonomicznie i ma kluczowe znaczenie dla
prowadzonych działań. Zasoby ludzkie w trzecim sektorze cechują się określoną specyfiką. Wyraża się ona różnorodnością personelu, ich cechami osobowymi, motywacjami
i wynikającym z tego funkcjonowaniem związanym ze sposobem zarządzania i budowania relacji w organizacjach.
Nie istnieje i nie powinien chyba istnieć jeden wzorzec zatrudnienia w trzecim sektorze. Zależy to przede wszystkim od samej organizacji, ale również i od uwarunkowań
prawnych oraz makroekonomicznych. Ważne jest także kryterium obszaru działalności organizacji pozarządowej oraz typ realizowanych przez nią programów. Odpłatna
praca w organizacjach pozarządowych z obu państw przyjmuje różne formy: od luźnego współdziałania na podstawie pojedynczych, sporadycznych zleceń przez regularną
współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych aż po zatrudnienie etatowe.
Aby efektywnie działać w zakresie określonych w statutach celów, organizacje pozarządowe potrzebują też wsparcia ze strony pracy nieodpłatnej: wolontariuszy i członków organizacji. Chociaż formalnie większość organizacji pozarządowych ma charakter
członkowski i zrzesza wielu ludzi, to tylko część z nich faktyczne angażuje się w działania, pozostałych natomiast, poza formalnym członkostwem, niewiele łączy z działalnością organizacji pozarządowej. Wolontariat zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie jest
ważną formą działalności i aktywności obywatelskiej. Pracownicy społeczni są ważnymi
kreatorami codziennego życia sektora non-profit, a także uczestnikami realizowanych
projektów organizacji społecznych, bez nich wiele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego nie dałoby rady sprawnie realizować postawionych celów.

Bibliografia
Bekeshkina I., Kaźmierkiewicz P., Making Ukrainian Civil Society Matter, Warszawa 2012.
Bogdacz-Wojtanowska E., Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, Warszawa 2005.
Bogdacz-Wojtanowska E., Zarzadzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Kraków 2006.
Drucker P., Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa 1995.
Golinowska S., Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych, [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, red. S. Golinowska, D. Głogosz, Warszawa, 1999.
Leś E. Organizacje non-profit w nowej polityce społecznej Polsce na tle Europejskiej, Warszawa 2013.
Moroń D., Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym w trzecim sektorze, [w:] Kapitał ludzki i społeczny. Kierowanie i zarządzanie, red. D. Moroń, Wrocław 2012.
Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wrocław 2009.
Moroń D., Organizacje pozarządowe — fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2012.
Palywoda L., Stan i dynamika rozwytku organizacji społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy 2002–2013 roky.
Za danymy doslidzennia, Kyiw 2014.
Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych — raport z badania
2012, Warszawa 2013.

Wrocławskie Studia Politologiczne 18, 2015
© for this edition by CNS
WSP_18_Ksiega.indb 191

2015-09-15 09:15:53

192  Olga Svystun
Skrabacz A., Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym Polski, Warszawa, 2006.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz.1536, tekst jednolity ze zmianami.

SPOŁECZEŃSTWO

Źródła internetowe
Gliński P., Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesów czy pożytku publicznego,
http://www.biblioteka.kijowski.pl/glinski%20piotr/grupy.pdf.
Kafel T., Teoria i praktyka zarządzania organizacjami pozarządowym, http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/2.10.pdf.
Nowowiejski M., Odradzanie się społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego w latach 1989–2008, http://www.iz.poznan.pl/news/97_PP%20nr2%20P.pdf.
Schmidt J., Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych w gospodarce rynkowej w Polsce, Poznań 2010,
http://www.wbc.poznan.pl/Content/159163/PRACA%20DOKTORSKA%20Joanna%20Schmidt-zabezpieczona.pdf.
Zakon Ukrainy „Pro wolontersku dijalnist”, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.
Zielińska A., Strategie zarządzania organizacjami pozarządowymi, doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/29.

Human resources in non-governmental organizations.
Comparative analysis of Poland and Ukraine
Keywords: non-governmental organization, Poland, Ukraine, human resource management, civil engagement
Summary
While working in NGOs is associated with social work, work for others, charity work; proactive, non-governmental organizations are still a place of professional work for a very large number of people. The activities of non-governmental organizations in each country involve a lot of people as members, employees,
officers, and volunteers. Human resources in NGOs are a very valuable, but at the same time very specific,
asset. This article is an attempt to demonstrate the specificity of human resources in the Polish and Ukrainian non-governmental organizations. It is also interesting to understand the motivation of social activists
engaging in charitable work in both countries. Currently in Poland civic activities are mainly caused by
social targets and activities, while in Ukraine we currently observe a large increase in civic activity as a result
of the political situation.
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