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Estera PIETRAS 

WPŁYW FUNKCJI KIEROWNIKA W BUDOWANIU ATMOSFERY  

W ORGANIZACJACH NON-PROFIT 

 

Kierownik aby osiągnąć sukces niezależnie od funkcji, którą pełni, powinien posiadać wiedzę, doświadczenie oraz  umie-

jętności. Artykuł porusza kwestię cech i umiejętności dobrego przywódcy, a także wpływu  działań kierowniczych na kształto-

wanie funkcji personalnych w organizacjach non-profit. Zaprezentowano w artykule, wyniki badań przeprowadzonych w opar-

ciu o metodę ankietową, dotyczącą roli kierownika w organizacjach non-profit. Celem badań było poznanie opinii responden-

tów na temat najczęściej występujących zachowań kierownictwa w stosunku do podlegającego mu personelu. 

 

WSTĘP 

Fachowość zarządzania aktywami niematerialnymi  w dobie 
zmienności otoczenia zdało się koniecznością dla podmiotu gospo-
darczego które chce zachować sukces na rynku. Rekonstrukcja 
systemów społecznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej uzmy-
słowiła potrzebę stworzenia szerszego zakresu instytucji polityki 
społecznej niż sektor publiczny czy prywatny. Z pomocą przychodzą 
tu  organizacje non-profit  które wyróżniają  się innowacyjnością, i  
ukierunkowane są na relacje międzyludzkie, szybkie tempo rozwoju 
pracowników, elastyczność pracy oraz podmiotowe traktowanie 
pracowników. Są to także organizacje, w których coraz częściej 
zdarzają się sytuacje, gdzie pracownicy pomimo jasno wyznaczo-
nych zadań i celów, a także dużego doświadczenia i wiedzy nie są 
w stanie wykonać powierzonych im zadań [1-2].Organizacje te 
aktywnie angażują się w tworzeniu nowych możliwości  gospodar-
czych czy tworzeniu nowych miejsc pracy. Definicja organizacji 
pozarządowych zdaniem autorki odzwierciedla definicja zawarta w 
ustawie z dn.24.kwietnia 2013r  O Działalności Pożytku Publicznego 
I Wolontariacie w Polsce "organizacjami pozarządowymi są, niebę-
dące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 
przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnię-
cia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości 
prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i 
stowarzyszenia...".Organizacje non-profit poza Europą i Ameryką 
Północną również w Polsce pozostawiają coraz mocniejszy ślad. 
Polskie organizacje non-profit prowadzą bardzo różnorodne tema-
tycznie gałęzie działalności gospodarczej. Według głównego Urzędu 
Statystycznego przede wszystkim to: sport, turystyka i rekreacja, 
zajmowały w sumie 26% całej działalności. Drugą najliczniejszą 
zbiorowością w liczbie 17% były organizacje obejmujące swym 
zasięgiem sprawy zawodowe, pracownicze i branżowe. Nie baga-
telne znaczenie maiły również organizacje ratownicze ,do których 
nalezą ochotnicze straże pożarne jak WOPR, GOPR. Spośród 
wszystkich rodzajów organizacji można wyróżnić również organiza-
cje zajmujące się kulturą i sztuką (11%), edukacją wychowaniem i 
badaniami naukowym oraz pomocą społeczną i humanitarną (7%). 
Badania organizacji non-profit pokazały że ochroną zdrowia i rozwo-
jem lokalnym zajmowało się już tylko 3% organizacji. Spośród ba-
danych jednostek reszta zajmowała mniej niż 2%.Należy do nich 
zaliczyć organizacje zajmujące się ochroną środowiska, prawem i 
jego ochroną, wsparciem trzeciego sektora, rynkiem pracy, i religią. 

Główne dziedziny działalności statutowej organizacji non-profit w 
2014r według głównej dziedziny statutowej prezentuje rysunek nr.1. 

 

 
Opracowanie własne na podstawie [18]. 

1. KIEROWNIK W ORGANIZACJACH 
POZARZĄDOWYCH 

Według S. Spałek,  wybór kierownika, jego wiedza oraz kompe-
tencje w największym stopniu wpływają na sukces projektu [9]. 
Organizacje non-profit poszukują wykfalifikowanych kierowników, 
którzy profesjonalnie zarządzają i wdrażają nowe pomysły. Sku-
teczny kierownik organizacji non-profit to osoba, która posiada i 
potrafi wykorzystać następującą wiedzę: 
– wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania organizacjami 

non- profit; 
– wiedzę na temat oczekiwań i założeń pracowników oraz umie-

jętności i wiedzę charakterystyczną dla danego obszaru 
[8,11,12]. 
Okazuje się że to właśnie człowiek wraz z umiejętnościami, do-

świadczeniem i zdolnościami jest najmocniejszą stroną organizacji. 
Majątek w postaci wiedzy i doświadczenia to zdecydowanie większa 
wartość niż kapitał materialny. Dlatego też  wartość organizacji, 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Cel
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zysk
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oprócz tradycyjnego kapitału materialnego przedstawia również 
kapitał intelektualny [10].  

Osoby, które stoją na czele organizacji pozarządowych i kierują 
ich działalnością określa się mianem przywódców bądź też liderów. 
Przywództwo jest związane z umiejętnością zmieniania określonych 
celów w rzeczywistość [13,14]. Posiadają również predyspozycje do 
łatwego prowadzenia innych do wytyczonych celów. Idealny przy-
wódca to osoba która posiada autorytet i ludzie chcą  za nią pójść. 
Kierownik w organizacji non-profit stanowi przeciwieństwo szefa, 
któremu ludzie muszą się podporządkować. Dobre przywództwo 
wymaga więc:  
–  wnikliwej znajomości motywacji popychających ludzi do działa-

nia, 
–  charyzmy zarażającej innych podnieceniem i energią [16]. 
– Wyróżnić można cztery typy przywódców: 
–  przywódca demokratyczny, 
– łaskawy despota, 
– demagog, 
– dyktator [3]. 
Dwaj pierwsi (przywódca demokratyczny, łaskawy despota) – dzia-
łają z pobudek ogólnospołecznych. Za przywódcą demokratycznym 
ludzie chcą podążać z własnej woli, gdyż tak jak on kierują się 
dobrem ogółu, a także akceptują jego osobowość. Motywy łaska-
wego przywódcy pozostają podobne, lecz ludzie podążają za nim 
pod pewnego rodzaju naciskiem. Przyczyną tego jest styl kierowa-
nia, który sprawia że podążający za nim ludzie twierdzą że jest to 
lepsza sytuacja niż niewiadoma w razie zmiany przywódcy. Dema-
gog potrafi jednak przekonać ludzi do swoich racji i spowodować, 
aby poddali się jego władzy dobrowolnie. Dyktator natomiast swoją 
władze buduje na strachu [4]. Cechy osobiste i umiejętności dobre-
go przywódcy przedstawiono w tabeli 1. 

W organizacji non-profit podobnie jak w innych organizacjach 
kierownik jest jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za 
realizację projektu oraz osiągnięcie wyznaczonych celów. 

Funkcjonowanie organizacji non-profit wzmocnione o zastoso-
wanie kapitału intelektualnego osoby zarządzającej kształtuje kultu-
rę wiedzy tworząc infrastrukturę zarządzania wiedzą, i ułatwia wyko-
rzystanie celów tworzenia wartości [10]. 

Podstawą sukcesu każdego projektu realizowanego w organi-
zacji non- profit jest wzajemna współpraca kierownika i członków 
zespołu projektowego. Z tego względu osoba pełniąca taką funkcję 
musi posiadać umiejętność współpracy z zespołem i kierować pod-
władnymi tak, aby postępowali zgodnie z jego zamierzeniami . 

2. ROLE PRZYWÓDCZE KIEROWNIKA 

W słowniku PWN określono termin kierownika jako” osobę za-
rządzająca jakimś działem, zespołem ludzi”[19]. Kierownik aby 
osiągnąć zamierzony sukces, powinien wykazać się kompetencją i 
wyjątkowymi umiejętnościami. Zarząd stanowi część organizacji, i z 
uwagi na to odpowiada za jej zorganizowanie w realizacji zamierzo-
nych planów. Warto wspomnieć w tym miejscu o wpływie kierownika 
na atmosferę panującą w organizacji. Powszechnie wiadomo że 
dobra atmosfera  wpływa na jakość pracy. Na dobrą atmosferę ma 
również wpływ oprócz pracowników osoba zarządzająca persone-
lem. Nieodłącznym czynnikiem  jest współpraca miedzy personelem 
a osobą zarządzającą, dzięki czemu wzajemnie wpływają na siebie i 
swoje samopoczucie. Ponieważ członkowie zarządu to zazwyczaj 
osoby pracujące nieodpłatnie, kluczową kwestią staje się poświęce-
nie czasu i sił na działanie. Do wykonania zadań niezbędne są więc 
inne osoby z wiedzą i doświadczeniem. Dzięki takiemu zróżnicowa-
niu charakterów, kreatywności i innowacyjności planowane zadania 
są realizowane. Zatem kierownikowi organizacji  pomagać  będzie 
umocnienie więzów z przedstawicielami reprezentującymi różne 
interesy. Wynikiem takiej dobrej współpracy i przywiązania emocjo-
nalnego od organizacji jest efektywna praca i gotowość do niej  
całej grupy. Członków organizacji motywować będzie do pracy idea 
społeczna  a nie czynnik ekonomiczny. Według H. Mintzberga,  
menedżerowie pełnią dziesięć różnych ról, zaliczanych do trzech 
podstawowych kategorii, które zaprezentowano w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Role kierowników w organizacji [6,10] 

Kategoria Role kierowników 

INTERPERSONALNA 
(międzyludzka) 

– Reprezentacyjna – witanie gości, reprezentowanie 
org. Na zewnątrz  

– Przywódcza – zatrudnianie, nagradzanie, karanie, 
szkolenie pracowników  

– Łącznik między ludźmi w organizacji  

INFORMACYJNA 

– Monitor – menedżer zbiera informacje dotyczące 
swojego działania i otoczenia  

– Rzecznika – przekazuje informacje o organizacji na 
zewnątrz  

DECYZYJNA 

– Stara się udoskonalać organizację  
– Przeciwdziała zakłóceniom  
– Efektywnie alokuje zasoby potrzebne do osiągnięcia 

założonych celów  
–  Ciągle negocjuje z otoczeniem zewnętrz-

nym(dostawcy) i wewnętrznym(zw. zawodowe)  

 
Członkowie zarządu są zobowiązani podejmować ważne decy-

zje dotyczące przyszłości organizacji, promując ją i jej działania,  
pozyskując fundusze na dalszy rozwój organizacji. Z uwagi na to 
mają oni kluczową rolę w zarządzaniu wewnątrz  organizacji budu-

Tab. 1. Przymioty dobrego dowódcy [15 ]. 
Dobry przywódca 

Cechy osobiste przywódcy Umiejętności przywódcy 

1. Pozytywny stosunek do świata 1. Umiejętność rozmowy 

2. Sympatia dla ludzi 2. Zdolność oceny problemów 

3. Otwartość  3. Umiejętność organizowania spotkań 

4. Uczciwość 4. Wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji 

5. Wewnętrzna dyscyplina 5. Umiejętność opracowywania strategii 

6. Myślenie twórcze  6. Umiejętność zdobywania funduszy 

7. Elastyczność  7. Wiedza dotycząca pozyskiwania informacji i umiejętność ich selekcji  

8. Dojrzałość sądów 8. Umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich 

9. Odwaga w postępowaniu 9. Umiejętność współpracy z mediami 

10. Oddanie pracy 10. Umiejętność oceny potrzeb członków organizacji 

11. Wytrwałość  11. Znajomość wydarzeń historycznych i ich wpływu na teraźniejszość 

12. Wrażliwość na potrzeby innych  12. Umiejętność współpracy z innymi instytucjami 

13. Wzbudzanie zaufania 13. Orientacja w mechanizmach polityki 

14. Wielkoduszność 14. Umiejętność słuchania i mówienia 

15. Ciekawość 15. Umiejętność kierowania zespołem 

16. Poczucie humoru 16. Umiejętność utrzymania władzy 
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jąc równocześnie  wizerunek organizacji na zewnątrz. Z autopsji 
wiadomo że kadra zarządcza musi delegować zadania i skupiać się 
na roli przywódczej. 

3. STUDIUM PRZYPADKU 

Celem podjętych badań było uzyskanie wiadomości w kwestii 
udziału kierownika w budowaniu relacji i dobrej atmosfery z pracow-
nikami w organizacji non-profit. Aby znaleźć odpowiedzi na te pyta-
nia przeprowadzono badania  związane z rolą kierownika. W tym 
celu zastosowano metodę  badawczą jaką jest ankieta. Zastosowa-
no narzędzie badawcze jakim jest kwestionariusz ankiety. Przy 
pomocy techniki badawczej posłużono się ankietą indywidualną. 
Badania przeprowadzono w jednej z organizacji pozarządowych w 
Częstochowie. Przeprowadzenie badań obejmowało dostarczenie 
osobiście 20 kwestionariuszy ankiet.  Kwestionariusz ankiety składał 
się z 15 pytań dla badanej grupy respondentów. Był on anonimowy 
co zwiększyło prawdopodobieństwo udzielenia trafnych odpowiedzi. 
Po upływie terminu 9dni, nastąpiło zbieranie kwestionariuszy ankiet. 
Otrzymane wyniki badań pozwoliły sformułować wnioski na temat 
tego, jaka jest wiedza respondentów w zakresie roli kierownika i 
zajmowanej przez niego funkcji i jaki to ma wpływ na atmosferę 
panującą w organizacji. W artykule zamieszczono  tylko wybrane 
pytania i zaprezentowano niektóre wyniki badań. 

4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

Pierwszym etapem przeprowadzonych badań była wystosowa-
na prośba do pracowników organizacji non-profit o wypełnienie 
niniejszej ankiety, która posłużyła  do przeprowadzenia badań na 
temat: „rola kierownika w budowaniu funkcji personalnych w organi-

zacjach non-profit”. Niniejsza ankieta była anonimowa i została 
wykorzystana włącznie do celów statystycznych. Warto zauważyć 
że wykonane badania są wstępne i zostaną w najbliższym czasie 
pogłębione. 

Zestawienie zbiorcze wyników badań ankietowych przedsta-
wiono w tabeli 3. 

Zamierzeniem przeprowadzonych badań empirycznych było 
poznanie opinii respondentów na temat najczęściej występujących 
zachowań kierownictwa w stosunku do podlegającego mu persone-
lu, a także poznanie cech idealnego kierownika. Zastosowana w 
badaniach ankieta badała wpływ roli kierowania w organizacjach 
non-profit i umożliwiła określenie relacji między zachowaniem kie-
rowników a pracowników. 

Na pytanie „Czy kierownik przejmuje się Państwa dobrem?”, aż 
45% badanych odpowiedziało, że kierownik stara się o dobro pra-
cowników, co świadczy o pozytywnym wpływie roli kierowania w 
organizacjach non-profit. Respondenci odpowiadając wskazali iż 
kierownictwo w badanej organizacji pozwala pracownikom na pod-
jęcie decyzji i liczy się z ich opinią. Kierownik musi liczyć się ze 
zdaniem pracowników oraz im ufać, ponieważ to od nich zależy 
wykonanie danego zadania. Tak odpowiedziało ok. 50% pracowni-
ków organizacji. Dzięki temu zostaje zachowany stabilny układ 
między kierownikiem, a samym pracownikiem. Pracownicy mogą 
wykonywać swoje zadania samodzielnie, bez konieczności ciągłej 
kontroli ze strony przełożonego, który ocenia dopiero efekty ich 
działań po zakończeniu zadania. Przeprowadzana jest dyskusja na 
temat zrealizowanych celów i zadań. Tak twierdzi ok. 70% ankieto-
wanych. Według 45% ankietowanych to kierownik ustala priorytety, 
natomiast kierownik również inspiruje pracowników, aby angażowali 
się w realizację zadań (30%). 60% respondentów deklaruje, że 

Tab. 3. Wyniki badań ankietowych 

Nr 
 pyta-

nia 
Treść pytania Treść odpowiedzi 

Ilość  
osób 

% 

1. 
W jaki sposób w Państwa organizacji 
zostaje wybrany/powołany Kierownik? 

a. Kierownikiem jest założycielem organizacji 18 90 

b. Wybór oddolny 1 5 

c. Wybór odgórny 1 5 

2. 
Czy kierownik zachęca Państwa, aby 

wyrażali Państwo swoje opinie i uwagi na 
tematy dotyczące celów/zadań? 

a. Zawsze 13 65 

b. Często 3 15 

c. Raczej nie 2 10 

d. Zdecydowanie nie 2 10 

3. 
Czy kierownik przejmuje się Państwa 

dobrem? 

a. Stara się  9 45 

b. Raczej tak 6 30 

c. Raczej się nie interesuje dobrem pracowników 5 25 

4. 

Proszę zaznaczyć, które z wymienionych 
kompetencji menedżerskich posiada Kie-
rownik (zarządzający organizacją) w Pań-

stwa organizacji. 

a. Rozwijanie możliwości pracowników  10 50 

b. Dzielenie się przywództwem 5 25 

c. Tworzenie pozytywnych relacji partnerskich w zespole 3 15 

d. Kształtowanie wspólnej wizji w organizacji 2 10 

5. 
W jaki sposób podejmowanie są ważne 

decyzje przez kierownika w Państwa orga-
nizacji? 

a. Kierownik daje swobodę w podejmowaniu decyzji 5 25 

b. Kierownik ufa pracownikom i pozwala im działać 10 50 

c. Kierownik umożliwia pracownikom podejmowanie decyzji 5 25 

6. 
Proszę zaznaczyć najczęściej występujące  

zachowania kierownictwa w Państwa 
organizacji 

a. Kierownik jasno  ustala priorytety 9 45 

b. Kierownik inspiruje pracowników, aby angażowali się w realizację zadań 6 30 

c. Kierownik tworzy i przekazuje konkretne zadania  3 15 

d. Kierownik opracowuje skuteczną strategię realizacji zadania 2 10 

7. 
Proszę zaznaczyć najczęściej występujące 

zachowania kierownictwa w Państwa 
organizacji. 

a. Kierownik traktuje współpracowników jak partnerów, a nie konkurentów 12 60 

b. Kierownik buduje pozytywne relacje partnerskie w całej organizacji 3 15 

c. Kierownik łączy swoją organizację, przekształcając ją w skuteczny zespół 5 25 

8. 
W jaki sposób wyznaczane są cele/zadania 

w Państwa organizacji?  

a. Cele wyznaczane są wspólnie przez pracowników 13 65 

b. Cele wyznaczane są wspólnie przez pracowników, jednak ostateczną decyzję podejmuje Kierownik 3 15 

c. Cele wyznacza Kierownik po konsultacji z pracownikami 3 15 

d. Cele wyznacza Kierownik bez konsultacji z pracownikami 1 5 

9. 
W jaki sposób rozliczana jest realizacja 

zadań w Państwa organizacji?  

a. Sporządzane są raporty po zakończeniu zadania 2 10 

b. Dyskusja jako forma rozliczenia 14 70 

c. Nie rozlicza się realizacji celów/ zadań 4 20 

10. 
Czy według Pana /i/ występuje porozumie-
nie między kierownikiem a pracownikami? 

a. tak 18 90 

b. raczej tak 2 10 

d.  nie 0 0 
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kierownik traktuje współpracowników jako partnerów, a nie konku-
rentów, 25%, że kierownik łączy swoją organizację, przekształcając 
ją w skuteczny zespół. Duże znaczenie ma tworzenie przekonania o 
wzajemnym zaufaniu oraz swobody działania dla pracowników. 
Możliwe jest to dzięki przepływowi informacji między pracownikami i 
kierownictwem. 90% respondentów twierdzi, że występuje porozu-
mienie między kierownikiem a pracownikami w badanej organizacji. 

PODSUMOWANIE 

W organizacji non-profit kierownik może pozwolić sobie na to, 
by podwładni sami podejmowali decyzje. Wiele zależy od ich do-
świadczenia zawodowego oraz kwalifikacji. Respondenci deklaro-
wali, że kierownik konsultuje z nimi wszystkie etapy zadań i pozwala 
im wypowiadać się na omawiany temat. Natomiast  kierownik nie 
lubi sam podejmować decyzji, przenosząc część odpowiedzialności  
na pracowników.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 
kierownik kieruje daną organizacją non-profit w sposób demokra-
tyczny. Zwraca szczególną uwagę zarówno na wykonywanie celów, 
zadań, jak i na stosunki panujące w podlegającej mu grupie pra-
cowników. Posiada również cechy kierownika demokraty, który 
stara się połączyć cele organizacji z potrzebami pracowników. 

Kierownik, który przyjmuje demokratyczny styl kierowania two-
rzy warunki do budowania atmosfery wzajemnego zaufania, zachę-
cając przy tym współpracowników do dyskusji i podejmowania 
wspólnych decyzji odnośnie zadań.  
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The role of the manager in building personal functions  
in non-profit organizations 

Manager to succeed independently of the function in 

which it is located, must have certain roles and skills. The 

article raises the question of qualities and skills of good 

leaders, and what influenced managerial activities on the 

development of HR functions in non-profit organizations. The 

results of research conducted on the basis of the method of 

polling, on the role of manager in non-profit organizations. 

Their aim was to find out respondents' opinions about the 

most common behavioral management in relation to subject 

him to the staff and get to know the characteristics of the 

ideal manager. 
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