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Wstęp
Jednym z trzech podstawowych celów polskiej transformacji – oprócz wprowadzenia
instytucji rynku i demokracji – był rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Komentatorzy i
socjologowie są w zasadzie zgodni, że to ostatnie zadanie zostało spełnione w stopniu
najmniej satysfakcjonującym. Struktury społeczeństwa obywatelskiego są w Polsce
stosunkowo słabe i nie stanowią równoważnego partnera dla sfery biznesu i polityki. Jest to
jedna z podstawowych przyczyn słabości polskiej demokracji i licznych problemów, z jakimi
nie radzi sobie nasze społeczeństwo. Nadmierne rozwarstwienie, bieda, patologie społeczne i
instytucjonalne, początki anomii, komercjalizacja i mediatyzacja kultury, wreszcie kryzys
życia politycznego – wszystkie te współczesne plagi niedojrzałych demokracji mają swe
źródła w niedorozwoju uczestnictwa społecznego.
Społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo aktywne, otwarte, demokratyczne,
solidarne, wolne i odpowiedzialne zarazem, nie jest strukturą łatwą do ukształtowania,
właściwie orbituje gdzieś na granicy utopii, ale jest też jedynym rozsądnym i dającym
nadzieję wyjściem z dylematów funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Tylko taki
partner jest w stanie kontrolować potężne struktury władzy politycznej i ekonomicznej oraz
łagodzić skutki różnorakich napięć wewnętrznych w społeczeństwie. Tylko on potrafi
wyzwolić społeczne rezerwy i obywatelską energię nawet w sytuacjach – wydawałoby się –
beznadziejnych kryzysów społecznych i kulturowych.
Zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego są od dawna przedmiotem
zainteresowania socjologii polskiej1. Także autor niniejszej pracy zajmuje się tą problematyka
od lat kilkunastu. Dlatego też wiele, bardziej podstawowych kwestii teoretycznych i
praktycznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego zostało tu pominiętych bądź
potraktowanych skrótowo. Odsyłam czytelnika do bogatej już literatury rodzimej na ten
temat. Książka moja traktuje bowiem o wybranym jedynie obszarze polskiej obywatelskości.
Obszarze zresztą nie w pełni i nie do końca obywatelskim, w którym kłębią się rozmaite pro- i
antyobywatelskie zjawiska i procesy, zachodzą fascynujące przemiany, zadziwia inercja
postaw i instytucji. Mam na myśli sektor organizacji społecznych i obywatelskich zwany też
trzecim sektorem lub sektorem organizacji pozarządowych.
Stanowi on jeden z kilku podstawowych obszarów przejawiania się społeczeństwa
obywatelskiego we współczesnej Polsce, którymi – oprócz sektora pozarządowego – są:
lokalne wspólnoty o mniej lub bardziej obywatelskim charakterze [Kurczewski (red.) 2003];
rozmaite ruchy społeczne (Gliński 1996), subkultury młodzieżowe i alternatywne, mniej
sformalizowane wspólnoty obywatelskie itp.; wreszcie indywidualne postawy, zachowania i
więzi obywatelskie oraz sieci zaufania społecznego (Lewenstein 2006). Podstawą dla tak
określonych enklaw obywatelskich, sprzyjającą ich oddziaływaniu na szersze kręgi
społeczeństwa, powinny być: wspólnota moralna, czyli odniesienie do wspólnego wszystkim
członkom społeczeństwa zespołu podstawowych wartości i poczucia sprawiedliwości
społecznej; oraz przyjazne, demokratyczne państwo obywatelskie, które powinno
gwarantować co najmniej sprawną demokrację proceduralną (a jeszcze lepiej
partycypacyjną), i tworzyć dzięki temu ogólne warunki dla funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego, a zwłaszcza jego tzw. miękkiej tkanki kulturowej, czyli indywidualnych

1

Zob. na ten temat klasyczne już prace Jerzego Szackiego, Andrzeja Sicińskiego czy Edmunda Mokrzyckiego, a
także bibliografię przedmiotu opracowaną przez Barbarę Lewenstein (zob. Szacki 1994; 1997; Siciński 1991;
Mokrzycki 2001; Lewenstein 2004)
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postaw obywatelskich, więzi grupowych, nieformalnych sieci społecznej solidarności i
ekspresji itp.
Wymienione tu elementy polskiego społeczeństwa obywatelskiego są ze sobą w
rozmaity sposób powiązane i oddziałują wzajemnie na siebie. Wiedza o organizacjach
pozarządowych, o charakterze ich działań, wadach i zaletach, mówi nam wiele o innych
składowych społeczeństwa obywatelskiego, ich szansach i zagrożeniach. Relacja ta jest
oczywiście zwrotna: na przykład analiza wspólnot i społeczności lokalnych czy
indywidualnych postaw obywatelskich mówi nam wiele o sektorze pozarządowym.
Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania w tej pracy są jednak, jak
zaznaczyliśmy, przede wszystkim organizacje pozarządowe. Na polskie społeczeństwo
obywatelskie będziemy więc patrzyli niejako przez pryzmat zjawisk zachodzących w trzecim
sektorze. Sektor ten jest przedmiotem zainteresowania badawczego polskich socjologów od
wielu lat, choć trzeba przyznać, że początkowo zajmowało się tą problematyką jedynie kilka
osób i ośrodków akademickich2. Obecnie dorobek naukowy jest już jednak w tej dziedzinie
dość spory, zwłaszcza jeżeli chodzi o badania ilościowe3. Studia jakościowe były w tym
zakresie mniej zaawansowane. Analizom tego typu służyło m.in. Konwersatorium
Samoorganizacja społeczna: trzeci sektor prowadzone w IfiS PAN w latach 1996- 20034.
Jakościowe badania polskich społeczników przeprowadziły Jadwiga Koralewicz i Hanna
Malewska-Peyre (1998), pojawiło się kilka cennych prac doktorskich (Chimiak 2006,
Dudkiewicz 2004). W roku 2002 przeprowadzono badania jakościowe sektora białostockich
organizacji pozarządowych5. Ważne badania realizował też Ośrodek Badania Aktywności
Lokalnej przy Stowarzyszeniu ASOCJACJE (Skrzypiec 2002; Frączak i Skrzypiec 2002).
Interesujące dane dostarczały też inne wycinkowe analizy sektora (Lewenstein i Palska 2004,
Sobiech 2003). W roku 2004 w Instutucie Spraw Publicznych powstał kwartalnik naukowy
„Trzeci sektor”. Źródłem wiedzy o organizacjach pozarządowych coraz częściej stawały się
tez studia nad społecznościami lokalnymi [Kurczewski (red.) 2003; Kurczewska (red.) 2004].
Wciąż jednak brakowało pogłębionych, szerokich badań jakościowych sektora
pozarządowego. Próbę wypełnienia tej luki podjęliśmy w roku 2003 rozpoczynając badania,
których wyniki prezentujemy w niniejszym tomie6.
Nie ukrywamy, że do badań przystąpiliśmy z określoną, dość szeroką wiedzą na temat
polskiego sektora organizacji pozarządowych. Zarówno kierujący badaniami autor książki,
jak i członkowie zespołu badawczego od lat prowadzili studia i obserwacje sektora. Wielu z
nas pracowało też intensywnie w rozmaitych organizacjach pozarządowych. Wiedza ta na
pewno usprawniła etap planowania i przygotowywania badań (np. dobór próby celowej). W
fazie realizacji badacze znający sektor mogli też sprawniej weryfikować informacje
uzyskiwane od badanych i byli bardziej kompetentni w trudnych niekiedy dialogach z
naszymi respondentami7. Wiedzieliśmy też z góry, że nie będziemy w stanie odpowiedzieć na
2

Przede wszystkim mam tu na myśli zespoły badawcze Jana Jakuba Wygnańskiego (Stowarzyszenie
Klon/Jawor) i Ewy Leś (ISP PAN), badania Doroty Ilczuk (1995), i działalność Zakładu Społeczeństwa
Obywatelskiego IFiS PAN.
3
Pionierskie, kontynuowane do chwili obecnej, są tu obszerne badania zespołu Stowarzyszenia Klon/Jawor.
4
Inicjatorami prac Konwersatorium byli Andrzej Siciński i Piotr Gliński, a współorganizatorami Barbara
Lewenstein, Jakub Wygnański, Piotr Frączak i Tomasz Schimanek. Efektem pracy Konwersatorium były m.in.
dwie publikacje zbiorowe [Gliński i in. (red.) 2002; 2004].
5
Zob. omówienie badań w rozdz. 1.
6
Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych H02E 013 24 p.t. Style działań organizacji pozarządowych w
Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Realizowany w dniach 27.05 2003 – 26.11.2005r. w Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN. Kierownik projektu: Piotr Gliński. Założenia metodologiczne i proces realizacji
badań omówione są w rozdziale 3.
7
Zdajemy sobie sprawę, że ceną związaną z przyjęciem tego rodzaju perspektywy badawczej była utrata szans,
jakie stwarza pozycja zewnętrznego, zdystansowanego obserwatora. Wieloletnie doświadczenia badawcze autora
projektu (m.in. badania stylu życia, badania nad ruchami społecznymi: zob. Gliński 1996) skłaniają jednak do
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wszelkie pytania badawcze dotyczące trzeciego sektora. Obszar rzeczywistości społecznej, w
który postanowiliśmy w sposób usystematyzowany wniknąć, jest bowiem nie tylko częściowo przynajmniej - bardzo trudno dostępny, lecz także nad wyraz obszerny i szalenie
różnorodny. Tylko podstawowych kryteriów zróżnicowania sektora pozarządowego można
wymienić co najmniej kilkanaście.
W tej sytuacji postanowiliśmy skoncentrować się na próbie odpowiedzi na kilka
jedynie zasadniczych pytań badawczych, oświetlić nieco kilka podstawowych wątków
pozarządowej rzeczywistości. Za to wątków, sądzimy, dość znaczących. Przede wszystkim
interesowały nas dwa obszary: dominujący charakter pozarządowej codzienności oraz
rzeczywisty poziom obywatelskości sektora pozarządowego, zwanego przecież potocznie
obywatelskim. Dlatego interesowała nas kategoria stylu działań organizacji, najlepiej, jak się
wydaje, oddająca charakter codzienności sektora. Dlatego postawiliśmy pytanie o pożytek
publiczny i interes polskich organizacji pozarządowych, nie zakładając bynajmniej pełnej
sprzeczności pomiędzy tymi dwoma wymiarami ludzkiego działania (skądinąd z
wcześniejszych doświadczeń i „badań pilotażowych” wiedzieliśmy, iż kategorie te często
współwystępują i współprzyczyniają się do realizacji wartości obywatelskich).
Pytanie o styl jest pytaniem o analizę, selekcję i redukcję materiału empirycznego,
prowadzące do syntetycznych wniosków. W naszym przypadku – zgodnie z założeniami - jest
to próba „słabej” typologizacji badanego zjawiska. Skrótowo syntetyzującej obszerny opis
badanej rzeczywistości. Bo prawdziwym bohaterem tej książki jest opis. Można się było
spodziewać, że zebrany materiał empiryczny z badań jakościowych będzie niezmiernie trudny
do ogarnięcia, nie mówiąc już o jakiejkolwiek próbie analizy. Okazało się ze stanowi on
przede wszystkim swoisty opis antropologiczny zjawiska pozarządowości, który poddaliśmy
interpretacji i klasycznej analizie treści (Palska 2002: 35-42), będącej w gruncie rzeczy przede
wszystkim operacją redukcji opisu swobodnego do opisu syntetycznego, dla którego
podstawową kategorią porządkującą był styl działania organizacji. W rezultacie otrzymaliśmy
prezentowaną w książce próbę typologizacji. Kategoria stylu – bo dość ogólna, a jednak
ukonkretniona, „etnograficzno-socjologiczna” - umożliwia przeprowadzenie wspomnianego
procesu redukcji opisu bez utraty jego walorów „antropologicznych”, wzbogacając rezultat o
walory skrótu, syntezy i pewne pogłębienie teoretyczne. Tak skonstruowany opis jest wciąż w
miarę analityczny, silnie związany z empirią a jednocześni trochę teoretyzujący, i umożliwia
odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych 8:
jak wygląda ich codzienność; co jest w niej najbardziej charakterystyczne, czyli jaki jest
trzeci sektor w Polsce; dlaczego jest właśnie tak, jak przedstawia nam opis zjawiska; jak
mogłoby ono wyglądać przy innych uwarunkowaniach; jakie są bariery, a jakie szanse
zmiany? Opis wskazuje na główne kryteria uwarunkowań działania organizacji, zalety,
potencjał, ale także zagrożenia, wady i bariery rozwojowe sektora. Przedstawia codzienność
sektora, jego walkę o przeżycie i utrzymanie, porażki, rozczarowania, odejścia od misji itp.
Próbuje dzięki temu odpowiedzieć na dalsze, bardziej zaawansowane pytania – o rolę
przeszłości, nowej generacji, polityki państwa w kształtowaniu organizacji obywatelskich, o
rolę akcesji do Unii Europejskiej, bariery mentalne uczestników sektora, mechanizmy
samorozwojowe, siłę i charakter wspólnotowości itd. itp. Nie wszystkie ważne kwestie są w
naszym opisie dostatecznie obecne i pogłębione – np. wpływ procesów globalizacyjnych,
uwarunkowania pokoleniowe czy regionalne. Nie na wszystko pozwalał analizowany
materiał, pewne zjawiska potraktowano marginalnie, gdyż zostały już dostatecznie opisane i
zbadane (np. metodami ilościowymi), inne (np. samoświadomość społeczników) zbyt
wykraczały poza nasz obszar zainteresowania; na pewno też wielokrotnie autora syntezy
przyjęcia tego rodzaju stanowiska za właściwe, przynajmniej w sytuacji badania rozmaitych „trudnych”
obszarów rzeczywistości społecznej.
8
Nie mnie jednak sądzić, czy w naszym przypadku udało się te założenia zrealizować.
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zawiodła socjologiczna intuicja itp. Powtórzmy raz jeszcze - prawdziwym autorem i
bohaterem tej książki jest opis. Ale za jego kształt odpowiedzialny jest badacz i socjolog.
Dominacja opisu w dużej mierze przesądziła o pewnym, widocznym w pracy,
dystansie do konceptualizacji teoretycznych. Wiele ważnych problemów teoretycznych
zostało w naszej narracji co najwyżej zauważonych i zasygnalizowanych - rzadko
rozstrzygniętych. Ale wydaje się, że przedstawione tu analizy i uporządkowany w miarę
materiał stanowią dobrą podstawę do dalszych poszukiwań teoretycznych, syntez, prób
podsumowań. Wyczerpująca teoria polskiego trzeciego sektora nie mogła być i nie jest celem
i ambicją tej książki. Przedstawiamy tu trzeci sektor, jaki jawi się w pogłębionym,
jakościowym oglądzie socjologicznym. Sądzimy, że można go scharakteryzować i opisać
poprzez dziesięć wyróżnionych tu stylów działania organizacji. A prawdziwie pogłębione
wnioski – z tak szerokiego, choć mam nadzieję usystematyzowanego materiału –
pozostawiamy do wysnucia czytelnikowi.
Drugi problem, któremu poświęcona jest ta książka dotyczy, jak wspomnieliśmy
wyżej, obywatelskości sektora pozarządowego. Związki idei społeczeństwa obywatelskiego z
sektorem pozarządowym na poziomie teorii (czy nawet ideologii) dla socjologa zajmującego
się tą problematyką są wręcz oczywiste. Funkcja obywatelska trzeciego sektora opisywana
była wielokrotnie w literaturze przedmiotu9. Konfrontacja teoretycznych założeń z empirią
nie zawsze jednak wypada korzystnie dla aktorów pozarządowych. Z taką sytuacją mamy też
do czynienia w Polsce, gdzie funkcjonuje wiele negatywnych stereotypów sektora w opinii
publicznej i wśród opiniotwórczych elit. Potoczny ogląd i dotychczasowa wiedza
potwierdzają fakt, że sektor nie wolny jest od zjawisk patologicznych i niepokojących. Są one
trudno dostępne do ujawnienia za pomocą ilościowych technik badawczych. Ich skala i treść
jest stosunkowo słabo znana. Stąd nie przypadkowo zadaliśmy sobie pytanie o obywatelskość
polskiego sektora obywatelskiego, o to jak wygląda obywatelskość sektora i jej brak? O to
czy, w jakim stopniu i jak, spełnia on kryteria obywatelskości? I dlaczego spełnienie tych
kryteriów bywa często tak trudne czy wręcz niemożliwe? Jakie są główne uwarunkowania i
przyczyny porażek i sukcesów organizacji na tym polu? I jak można by ten stan rzeczy
zmienić? Mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś zakresie, książka moja na te pytania
odpowiada.
Nie kwestionując czystych intencji większości uczestników sektora i wielkich
dokonań polskich organizacji pozarządowych, dokonań – dodajmy – realizowanych w
szczególnie trudnych warunkach działania, uważaliśmy za niezwykle istotne, także dla
samego sektora, zmierzenie się z problemem „pożytku publicznego” w sektorze „prywatnopublicznym”, jakim są organizacje pozarządowe.
Kwestia obywatelskości jako takiej jest złożona i wieloaspektowa, zajmowałem się nią
bardziej szczegółowo w innym miejscu (Gliński 2004a), a dla potrzeb analizowanych tu
badań sprowadzona została do swego podstawowego aspektu, jakim jest działanie w duchu
pożytku publicznego. Tytułowy dylemat: pożytek publiczny – interes własny, jak już
zauważyliśmy, okazał się w znacznej mierze sztuczny. Uprzedzając nieco prezentacje
wyników badań, należy zauważyć, iż złożoność życia społecznego, w tym także życia
organizacji pozarządowych, powoduje, że obie tytułowe kategorie często występują razem i
wzajemnie się uzupełniają, a realizacja interesu grupowego organizacji, rozumiana jako
obywatelska cnota pośrednia, nawet samodzielnie przyczyniać się może do osiągania celów i
kształtowania wartości obywatelskich. Nie znaczy to jednak, że polski sektor pozarządowy
wolny jest od problemu złych interesów organizacyjnych. Wręcz przeciwnie – książka nasza
dowodzi, że „brudna obywatelskość” jest wciąż znaczącym wymiarem działań sektora.
9

W prezentowanej pracy przedstawiam tę kwestię skrótowo w rozdziale 3. poprzez opis specyficznych,
teoretycznych, obywatelskich właściwości i funkcji organizacji pozarządowych.
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Struktura pracy jest w zasadzie dość tradycyjna. Rozdział pierwszy poświęcony jest
rozważaniom teoretycznym na temat sektora pozarządowego w świetle podstawowych
kryteriów naszej analizy, czyli wymiaru: interes grupowy-pożytek publiczny. Rozdział drugi
stanowi wprowadzenie empiryczne do prezentacji wyników badań, obejmujące syntetyczną
analizę kondycji sektora, jego historii, barier rozwoju i zmian instytucjonalnych. Rozdział
trzeci zawiera opis koncepcji projektu badawczego, jego podstawowych założeń, metodologii
i przebiegu realizacji badań. W rozdziale czwartym, zasadniczym dla tej pracy, przechodzę
wreszcie do opisu stylów działania organizacji pozarządowych. Warto może zwrócić uwagę,
że nie jest to opis w pełni wyczerpujący. Wydaje się, że można by go jeszcze kontynuować,
dopisywać kolejne przykłady prezentowanych zjawisk, wskazywać na kolejne
uwarunkowania i powiązania. W pewnym momencie jednak prezentowany opis przerwałem,
poczułem dostateczne nasycenie przedstawionych opisów stylów.
Moja analiza na pewno nie wyczerpuje wszystkich wątków i zagadnień poruszanych w
materiale z badań. Może on posłużyć do dalszych analiz i studiów nad problematyką sektora
obywatelskiego10. Waga tej problematyki w okresie trudnych procesów kształtowania się
instytucji demokratycznych w Polsce wydaje się nie do przecenienia.
W wieńczącym książkę zakończeniu cierpliwy czytelnik znajdzie przede wszystkim
syntezę wniosków badawczych i pewne wyjaśnienia dotyczące zawartych w tomie analiz i
interpretacji.
Na koniec chciałbym podziękować tym wszystkim, bez których pomocy,
zaangażowania i inspiracji ta praca by nie powstała. Andrzej Siciński, mój wieloletni szef i
nauczyciel, ma wielki udział w ukształtowaniu moich zainteresowań badawczych i stylu
uprawiania przeze mnie socjologii. Joannie Kurczewskiej dziękuję za trud wstępnej,
zachęcającej do wielu ulepszeń, recenzji tej pracy. Barbarze Lewenstein wdzięczny jestem za
wspólne przedsięwzięcia badawcze i edytorskie z obszaru pozarządowości, które
mobilizowały mnie do dalszych studiów. Marianowi Kempnemu chciałbym podziękować ze
wiele, nieocenionych inspiracji teoretycznych i wskazówek bibliograficznych. Dzięki pracom,
które pozostawił, będę mógł dalej korzystać z jego mądrych rad.
Prawdziwymi współautorami tej książki są również moi młodsi koledzy, studenci,
doktoranci i asystenci, realizujący etap empiryczny badań i tworzący opisy interpretacyjne
studiowanych przypadków. Wspaniałe efekty ich pracy terenowej – wywiady i opisy
działania badanych organizacji – umożliwiły mi napisanie tej książki. W tym miejscu
dziękuję za to serdecznie: Beacie Borawskiej, Galii Chimiak, Małgorzacie Dmochowskiej,
Noemi Gryczko, Piotrowi Frączakowi, Arturowi Kościańskiemu, Aleksandrze Porankiewicz,
Ryszardowi Skrzypcowi i Tomaszowi Własiukowi.
Dziękuję również moim koleżankom i kolegom z Zakładu Badań Społeczeństwa
Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – Darkowi
Gawinowi, Hannie Palskiej i Annie Wyce – za przyjaźń, współpracę i częste, wartościowe,
inspiracje badawcze.
Pani Redaktor Barbarze Gruszce dziękuję za - jak zawsze - sprawną i życzliwą
współpracę i wyrozumiałość okazywaną autorowi.
Praca ta, z przyczyn oczywistych, nie mogłaby powstać bez istnienia polskiej
społeczności pozarządowej. Moja wdzięczność obejmuje więc również tysiące znanych mi i
nieznanych działaczy i uczestników polskiego ruchu obywatelskiego, szczególnie zaś tych,
którzy zgodzili się wziąć udział w naszych badaniach. Oni są rzeczywistym przedmiotem i
podmiotem tej książki. Mam nadzieję, że efekt finalny badań choćby w niewielkim stopniu
zrekompensuje im trud udziału w tym projekcie, a być może będzie również przydatny dla
pozostałych uczestników sektora.
10

Materiały empiryczne z badań zdeponowane są w archiwum danych z badań jakościowych sektora
pozarządowego w Polsce znajdującym się w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego IfiS PAN.
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Część I. Sektor pozarządowy: stan, dylematy, koncepcja.
1.Organizacje pozarządowe a pożytek publiczny.
Organizacje pozarządowe najogólniej zdefiniować można jako specyficzne,
współczesne formy samoorganizacji społecznej, struktury integrujące grupy obywateli,
charakteryzujące się względnie dojrzałą tożsamością społeczną, określonym stopniem
zorganizowania, prywatnym charakterem inicjatywy, dobrowolnością uczestnictwa,
niezależnością i niekomercyjnością a także - na ogół - znacznym udziałem wolontariatu i
istotną rolą w kształtowaniu postaw ludzkich (zarówno osób uczestniczących w
organizacjach, jak i posiadających jakikolwiek z nimi kontakt).
Zgodnie z podaną wyżej definicją ogólną, organizacje pozarządowe to instytucje
prywatne - w tym sensie, że powoływane są do życia i działają dzięki wspólnej woli
zrzeszonych w nich obywateli a nie na skutek decyzji instytucji publicznych (państwowych,
rządowych, samorządowych). Niekiedy w tym kontekście mówi się też o oddolności
powstawania organizacji pozarządowych (grass roots organizations).
Prywatny charakter organizacji pozarządowej nie oznacza jednak, że instytucja ta nie
funkcjonuje w sferze publicznej czy społecznej; przeciwnie, organizacje pozarządowe
charakteryzuje właśnie działalność w sferze publicznej i społecznej. W analizie organizacji
pozarządowych należy rozróżniać ich ontologiczny status (charakter, przynależność do
danego sektora gospodarczo-społecznego) od obszaru działalności, choć rozróżnienie obszaru
czy zakresu sfery prywatnej od publicznej nie jest zadaniem łatwym (Woźniak 2001);
zwłaszcza, że organizacje pozarządowe wywodzą się ze sfery życia prywatnego i w swym
historycznym rozwoju przeszły niejako ze sfery prywatnej do publicznej (Huebner 2002:
s.68-69).
Publiczny obszar działań organizacji pozarządowych związany jest ściśle z
charakterem celu tych działań. Są to bowiem na ogół działania podejmowane w interesie
publicznym, określane niekiedy mianem działań (organizacji) na rzecz pożytku publicznego.
Pojęcie pożytku publicznego jest kluczowe dla zrozumienia roli organizacji pozarządowych w
sferze publicznej. Pożytek publiczny określany jest ogólnie jako działalność spełniająca cele
szlachetne i społecznie użyteczne (Golinowska 1999: 11) bądź mająca na względzie cele
społecznie użyteczne i prowadzona w sferze zadań publicznych (Woźniak 2001: 13). Wydaje
się, że o pożytku publicznym organizacji pozarządowej można mówić co najmniej w trojakim
zakresie tego pojęcia.
Po pierwsze, w najszerszym sensie, jest nim każde działanie społecznie użyteczne, a
więc nie tylko działania dostarczające społeczności pewnych dóbr czy świadczeń, lecz także
pośrednio wpływające na wykształcanie się dobrych, pożytecznych cech społeczeństwa.
Po drugie, pożytkiem publicznym jest dostarczanie obywatelom konkretnych usług
czy świadczeń. Zauważmy, że w obu wyróżnionych dotychczas przypadkach pożytek
publiczny spełniany może być zarówno na rzecz szerszych grup społecznych, jak i członków
własnej organizacji. Niekiedy jednak zakres rozumienia pożytku publicznego ograniczany jest
do dwóch tylko, szczególnych ważnych dla społeczeństwa, kategorii grup: organizacji
grupujących osoby zagrożone, słabe lub poszkodowane społecznie (np. ludzi chorych,
mniejszości społeczne itp.) oraz organizacji grupujących osoby szczególnie cenne dla
społeczeństwa (np. ludzi szczególnie utalentowanych). Za tego rodzaju rozstrzygnięciem stoi
przekonanie, że rozwiązywanie problemów obu tych grup społecznych uznawane jest za
wyjątkowo istotne i pożyteczne społecznie. Innym możliwym rozstrzygnięciem jest przyjęcie
kryterium przedmiotowego czyli wyznaczenie określonych obszarów działań organizacji
pozarządowych, w których spełniane są cele pożytku publicznego, często następuje to
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poprzez określenie katalogu celów społecznie użytecznych zamieszczonego w aktach
prawnych różnego rzędu (Juszczyński 1999: 89). W tym wypadku nie jest istotne czy
organizacja działa na rzecz swoich członków czy „na zewnątrz”, lecz obszar przedmiotu jej
aktywności.
Po trzecie wreszcie, pożytek publiczny może być rozumiany jako dostarczanie
pewnych usług tylko na zewnątrz danej organizacji (jej członkowie nie korzystają z nich przynajmniej – bezpośrednio).
Jak łatwo zauważyć z powyższych uwag, wśród organizacji pozarządowych wyróżnić
można te, które w większym stopniu działają na rzecz swoich własnych członków
(organizacje interesu własnego bądź pożytku wzajemnego [Juszczyński, s.89]) oraz te, które
zaangażowane są raczej na rzecz szerszej publiczności (organizacje interesu publicznego); a
wśród organizacji pozarządowych realizujących pożytek publicznych, te, które realizują
pożytek publiczny zewnętrzny (raczej dla innych i dla realizacji wartości) oraz te, które
realizują pożytek publiczny wewnętrzny ew. własny (dla siebie, jeżeli stanowimy tzw. grupę
szczególnie ważną dla społeczeństwa). Podziały te wydają się być niejednoznaczne i rodzą
szereg komplikacji natury praktycznej i teoretycznej. Podobnie niejednoznaczny, lecz
interesujący poznawczo, jest jeszcze jeden możliwy podział organizacji pozarządowych - na
organizacje pożytku publicznego sensu stricte (realizujące interes publiczny); organizacje
samopomocowe (realizujące interes wzajemny); oraz grupy interesu (realizujące interes
własny).
Niezależność organizacji pozarządowych odnosi się do faktu, że są to podmioty
wewnętrznie wolne i nieskrępowane w swych decyzjach i wyborach; niezależne przede
wszystkim od instytucji rządowych, biznesu, sponsorów, innych organizacji pozarządowych,
instytucji religijnych, politycznych itp. W praktyce jednak niezależność organizacji
pozarządowych jest cechą w znacznym zakresie stopniowalną i trudną do zachowania.
Niekiedy jest ona silnie naruszana przez funkcjonujące zwyczaje społeczne czy rozwiązania
prawne (np. fundacje skarbu państwa, fundacje partii politycznych, fundacje zakładane przez
biznes). Dlatego też w literaturze anglosaskiej występuje wiele specyficznych określeń
charakteryzujących organizacje pozarządowe (ang. nongovernmental organizations - ngos)
nie spełniające w pełni kryterium niezależności, takich np. jak qangos (quasi nongovermental
organizations), gongos (government organized nonogovernmental organizations), dongos
(donor organized nonogovernmental organizations) czy bongos (biznes organized
nongovernmental organizations).
Niekomercyjność organizacji pozarządowych oznacza, iż są to instytucje nie
nastawione na zysk ekonomiczny (organizacja non-for-profit) bądź przeznaczające
uzyskiwane dochody wyłącznie na cele swej misji, tzw. cele statutowe (organizacja nonprofit). Natomiast często celem działania organizacji pozarządowych jest pewien efekt
pozaekonomiczny, zmiana mentalności i zachowań ludzi czy - ujmując rzecz szerzej - zmiana
społeczna. Zmiana ta ma na ogół charakter proobywatelski w dwojakim co najmniej sensie
tego słowa: polega na zmianie ludzkiej świadomości i postaw i - co za tym idzie prodemokratycznej zmianie struktur organizacji społeczeństwa. Wielu teoretyków - od
Arystotelesa, poprzez de Tocqeuvilla do Druckera czy Putnama - podkreśla fundamentalną
wręcz rolę organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu demokracji, w kształtowaniu jej
uczestniczącego i obywatelskiego charakteru.
Sektor pozarządowy w Polsce jest bardzo silnie zróżnicowany, zarówno pod
względem treści, jak i form organizacyjnych. Oprócz dużych, profesjonalnych organizacji
nowego typu, w sektorze funkcjonują stare organizacje postkomunistyczne, z których jedynie
część przechodzi proobywatelską transformację, różnego rodzaju podmioty quasiobywatelskie, a generalnie dominują małe i słabe, choć często bardzo cenne, stowarzyszenia,

10
których podstawowym problemem jest utrzymanie aktywności. Sektor różni się też
wewnętrznie, co do charakteru działań organizacji peryferyjnych i centralnych. Bardzo istotne
rozróżnienie dotyczy stopnia „obywatelskości” organizacji pozarządowych. Tylko część
działań tych organizacji związana jest z aktywnością dla dobra wspólnego, część zaś stanowi
jakąś „szarą”, „ciemną” czy „brudną” aktywność „obywatelską”, realizującą w większej
mierze bądź wyłącznie interes grupowy lub indywidualny, przeciwstawny dobru publicznemu
bądź neutralny z punktu widzenia pożytku publicznego. Zauważmy przy tym, że „brudna”
aktywność społeczna może wyrażać nie tylko „interes” jakiejś grupy, ale także (lub) „złe
wartości”, jakie wyznaje dana organizacja.
W omawianym kontekście istotne jest określenie pojęcia interesu grupowego i –
związanego z nim – pojęcia organizacji pozarządowej jako grupy interesu. „[…]na gruncie
socjologii – jak zauważa Władysław Adamski – funkcjonują różne, niekiedy wręcz rozbieżne,
definicje interesu.” (1998: 357). Na ogół jednak „interes” kojarzony jest z dążeniem do
osiągnięcia jakiejś „korzyści”, co znajduje wyraz w treści ujawnianych przez ludzi potrzeb,
celów życiowych, wartości. „Najbardziej ogólnie – podsumowuje Adamski – interes można
by więc określić jako siłę sprawczą bądź przyczynę […] decydującą o zachowaniach
jednostek i grup społecznych.” (1998: 357).
Generalnie, rozumienie „interesu” różni się, co do stopnia jego szerokości (ogólności)
i uświadomienia. W szerokim rozumieniu (np. w tradycji marksowskiej) interes odnosi się do
sytemu przekonań, ideologii, świadomości klasowej, które zapewniłyby pełną realizację
potrzeb danej grupy społecznej. W ten sposób rozumiane jest na przykład pojęcie „grupy
interesu” w teorii konfliktu Ralfa Dahrendorfa (1959). W tym ujęciu realizacja interesu
polega na dążeniu do utrzymania bądź zdobycia władzy, wpływów w społeczeństwie, a grupa
interesu pełni w gruncie rzeczy rolę grupy nacisku.
W węższym rozumieniu interes to „sytuacja pożądana z punktu widzenia jednostki,
grupy czy społeczeństwa, zapewniająca zaspokojenie ich potrzeb i aspiracji.” (Olechnicki i
Załęcki 1997).
Kwestia uświadamiania sobie interesu przez jednostki i grupy społeczne jest równie
złożona. Abstrahując już od marksowskiego kryterium obiektywności/subiektywności
interesu, które pozostaje poza sferą naszych zainteresowań, należy zauważyć, że istnieją
różne poziomy i sposoby uświadamiania sobie przez jednostki i grupy społeczne swoich
„korzyści”, „potrzeb” czy „interesów”. Jak zauważa Janusz Reykowski „[…] interes jednostki
to zjawisko złożone – nie zawsze korzyść chwilowa jest równoznaczna korzyści trwałej, a
niejednokrotnie zaspokojenie określonej potrzeby pociąga za sobą deprawację innej. Proces
emocjonalny nie może więc wyrażać równocześnie interesów podmiotu jako całości,
teraźniejszych i przyszłych. W rzeczywistości proces emocjonalny uwarunkowany jest
aktualną hierarchią stosunków w systemie regulacji, innymi słowy – uwzględnia interes
aktualnie dominujących schematów regulacji. Jeżeli osobowość człowieka jest dobrze
zintegrowana, to uwzględnienie interesu dominującej struktury jest równoznaczne z
uwzględnieniem interesów całości; w przypadku braku integracji […] reakcje emocjonalne
mogą pozostawać w zasadniczej sprzeczności z interesem całości.” (1968: 46)11
Rozważania Reykowskiego odnosiły się do jednostki, ale wydają się być,
przynajmniej częściowo, trafne również odnośnie do grupy społecznej. Tu także można
mówić o interesach w różnych perspektywach czasowych 12 i o wewnętrznej sprzeczności
różnych interesów (potrzeb) w ramach grupy. W kontekście interesującej nas tu kwestii
interesu grupowego dochodzą dodatkowe komplikacje. Po pierwsze, w ramach jednej grupy
mogą występować bardzo niekiedy zróżnicowane interesy poszczególnych jej członków (czy
11

Cytuję za Andrzejem Sicińskim (2002:46).
Już Arystoteles w Etyce nikomachejskiej rozróżniał wspólnoty dla pożytku całego życia oraz wspólnoty dla
pożytków chwilowych i częściowych (podaję za: Sowa 1988: 20)
12
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podgrup). Po drugie, fakt, iż jakaś grupa ludzi ma wspólny interes (a nawet jest w stanie go
sobie uświadomić) nie oznacza, że zawsze postępuje ona zgodnie z tym interesem. Istnieje
bowiem wiele powodów, dla których tak się dzieje, a często wymieniana w tym kontekście w
literaturze logika działania zbiorowego Mancura Olsona wyjaśnia tylko niektóre z nich
(Mazur 1997: 264).
Wszystkie te ustalenia i uwarunkowania musimy mieć na uwadze konstruując
kategorię interesu grupowego organizacji pozarządowej. Dodatkowo musimy również
uwzględnić fakt różnic występujących pomiędzy grupą społeczną a organizacją pozarządową:
nie każda organizacja jest grupą, czasami w ramach jednej organizacji występuje kilka grup
(także grup interesów) o odmiennych właściwościach, czasami organizacja nie ma w ogóle
cech grupy. O rozróżnieniach tego rodzaju musimy pamiętać analizując organizacje
pozarządowe w kategoriach grup interesów. Z punktu widzenia naszej analizy, szczególnie
przydatne wydają się być wyżej prezentowane uwagi i ustalenia dotyczące perspektywy
czasowej pojęcia interesu oraz interesu „dominującego”.
Mając powyższe na uwadze, w niniejszej pracy przyjmujemy definicję organizacji
pozarządowej będącej grupą interesu w bardzo wąskim, konkretnym znaczeniu. Interesem jest
stan rzeczy, który zaspokaja bezpośrednie, krótkoterminowe potrzeby grupy (organizacji), bez
uwzględniania innych, szerszych, „dominujących” czy głębszych, potrzeb własnych, a także
interesów i potrzeb innych grup i ludzi. Dążenie do szybkiej (natychmiastowej) realizacji,
bezpośredniość i nie pogłębiony charakter pozwalają odróżnić kategorię interesu od kategorii
wartości, a zwłaszcza „wartości nadrzędnych” (Siciński 2002: 49-66).
Stąd organizacja pozarządowa będąca grupą interesu, to taka, która realizuje przede
wszystkim bezpośrednie, krótkookresowe, prywatne korzyści swoich członków (bądź/i
grupy), w sytuacji, gdy nie są one związane z pożytkiem publicznym, w celu zaspokojenia
ich/swoich potrzeb. Oczywiście jest to definicja umowna, niejednoznaczna i bardzo
zawężająca. Całkiem często bowiem „bezpośredni, krótkookresowy, prywatny” interes
członków organizacji – jak chcą tego klasyczni liberałowie - może być pośrednio związany z
realizacją pożytku publicznego. Na przykład, ktoś (jednostka lub organizacja), kto w ramach
dominujących działań organizacji dba głównie o podniesienie swoich (środowiska)
kwalifikacji zawodowych, ażeby poprawić swą pozycję rynkową i w rezultacie – materialną,
w sposób pośredni może przyczyniać się do korzyści ogólnospołecznych13. Dodatkowym
kryterium rozstrzygającym mógłby tu jeszcze być charakter intencji działającego, ale zdajemy
sobie sprawę, że jest to już kwestia bardzo spekulatywna, choć można sobie wyobrazić jej
rozstrzyganie poprzez zastosowanie odpowiednich technik badań jakościowych.
Analizowany w książce materiał empiryczny dostarcza bardzo wielu przykładów
organizacji łączących w swym działaniu jakieś formy realizacji interesu własnego z
rozmaitymi formami realizacji pożytku publicznego. Oprócz wspomnianych organizacji
wspólnotowo-samopomocowych, kształt hybrydalny z tego punktu widzenia przyjmuje np.
wiele organizacji o stylu trzeciosektorowym, stylu promieniującej enklawowości
obywatelskiej, wspólnotowo-hobbistycznym czy nawet biznesowym. Zauważmy, że
realizacja pożytku publicznego wraz z interesem własnym, albo jako jego specyficzne
dopełnienie, może być praktykowana bezpośrednio albo w sposób pośredni. Istnieje bowiem
istotne rozróżnienie pomiędzy bezpośrednimi i pośrednimi cnotami obywatelskimi (Gliński
2004a: 63-64). W pierwszym przypadku chodzi o bezpośrednie przyczynianie się do
powstawania dobra wspólnego, w drugim – cnota obywatelska jest rozumiana w klasycznym
sensie liberalnym, jako zdolność do uzyskiwania publicznych korzyści poprzez realizację
prywatnych interesów. A więc interes własny nie musi być sprzeczny z pożytkiem
publicznym, o ile spełnione są oczywiście określone warunki, np. nie szkodzenia innym
13
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ludziom, określenia zakresu pożytku publicznego itd. W każdym przypadku decyduje ocena
konkretnych faktów i uwarunkowań. Z powyższej konstatacji możemy wysnuć wniosek nieco
bardziej ogólny, że podejście liberalne i indywidualizm nie są sprzeczne z ideą
obywatelskości, a przeciwnie – właściwie pojęty indywidualizm może przyczyniać się do
powstawania dobra wspólnego, solidaryzmu społecznego i obywatelskości14.
W opozycji do wyżej przedstawionej definicji organizacji pozarządowej jako grupy
interesu, organizacja realizująca pożytek publiczny, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, to
taka, która działa dla społecznej użyteczności, ma więc na uwadze przede wszystkim
„interes” czy raczej wartości całego społeczeństwa, innych ludzi a także własnych członków,
o ile ich potrzeby mieszczą się w kategorii pożytku publicznego (grupy cenne lub
wymagające wsparcia – przypadek pożytku publicznego „wewnętrznego”). Oczywiście
określenie pożytku publicznego realizowanego przez konkretną organizację nie zawsze jest
proste, zarówno przez jej członków, jak i obserwatora z zewnątrz. W praktyce można bardzo
różnie oceniać tę samą działalność pozarządową. Często na przykład altruistyczne i
prospołeczne intencje działaczy nie przekładają się na pożytek publiczny, co ma często
miejsce wśród organizacji zideologizowanych czy parapolitycznych (patrz rozdział 4.7.). Jak
ujął to jeden z naszych badanych: odwiecznym dylematem społeczników jest, że coś by chcieli
robić ludziom dobrze, a to nie koniecznie się ludziom musi podobać (AP/1), (K)15.
Generalnie, odnosząc się do wyżej dyskutowanych ustaleń pojęciowych oraz
pamiętając o wszelkich uproszczeniach z nimi związanych, w ramach działań organizacji
pozarządowych wyróżnić można: (1) działania na rzecz pożytku publicznego (z podziałem na
(1a) pożytek publiczny „zewnętrzny” i (1b) pożytek publiczny „wewnętrzny”); (2) działania
na rzecz interesu własnego danej grupy i jednocześnie (na ogół w sposób pośredni) na rzecz
pożytku publicznego; (3) działania na rzecz interesu własnego; wreszcie (4) działania na rzecz
wartości „brudnych” organizacji (a więc nie związanych z pożytkiem publicznym).
Warto poczynić w tym miejscu dwie uwagi. Po pierwsze, przy pewnych założeniach
definicyjnych co do zakresu pojęcia „organizacje pozarządowe”, przypisywanie im „złych
wartości” może wydawać się wewnętrznie sprzeczne. Zakładamy jednak, że tego typu
„wąskoobywatelskie” definicje zbytnio zawężają zakres pojęciowy terminu i w oczywisty
sposób sprzeczne są z obrazem rzeczywistości społecznej, w której niewątpliwie istnieją
organizacje pozarządowe i wspólnoty o „brudnych” wartościach (Kurczewska i in. 1993). Po
drugie, jak wyraźnie widać chociażby z powyższych uwag dotyczących określenia i
rozróżnienia wartości „brudnych” i wartości pożytku publicznego, czy „interesu” i pożytku
publicznego, prezentowane tu rozważania na temat uwarunkowań decyzji klasyfikacyjnych
dotyczących działań organizacji pozarządowych wymagają stosowania sądów
wartościujących, a więc wszelkie konsekwencje poznawcze i praktyczne z nich wynikające
muszą również zakładać przyjęcie określonych kryteriów wartościowania oraz uwzględniać
kontekst aksjologiczny i kulturowy.
Przeprowadzenie wiarygodnych badań ustalających precyzyjne proporcje pomiędzy
wyróżnionymi wyżej typami działań na rzecz pożytku publicznego (zewnętrznego i
wewnętrznego) i interesu własnego, w skali całego sektora pozarządowego w Polsce, nie
wydaje się możliwe. Musiałyby ono łączyć w sobie walory sondażu ilościowego
(reprezentatywność) z wnikliwością technik jakościowych. Udało się natomiast zrealizować
takie przedsięwzięcie w skali lokalnej, na stosunkowo dużej próbie białostockich organizacji
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W kontekście polskiego sektora pozarządowego zob. na ten temat: Chimiak 2006.
Badane organizacje będą oznaczane w tekście akronimami: AP/1 oznacza inicjały autora wywiadu (opisu) i
numer badanego przypadku; (I) – wywiad z informatorem, liderem; (K) – wywiad z krytykiem; (OI) – opis
interpretacyjny. Dla ułatwienia orientacji w prezentowanych opisach organizacji i cytatach z wywiadów na
końcu książki znajduje się ANEKS obejmujący spis i krótkie charakterystyki wszystkich badanych w naszym
projekcie organizacji.
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pozarządowych. Było to przeprowadzone we wrześniu 2002 roku jakościowe studium sektora
pozarządowego miasta zrealizowane na próbie na tyle licznej, że praktycznie
reprezentatywnej – uprawniającej w zasadzie do analiz ilościowych uzyskanych wyników 16.
Badania obejmowały szerokie spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem
organizacji obywatelskich: ich genezę; społecznikowską biografię działaczy; główne cele
działań i misję organizacji; styl i sposoby (formy) aktywności; podstawowe trudności w
działaniu, najważniejsze sukcesy; charakter współpracy z otoczeniem (samorządem, innymi
organizacjami trzeciego sektora, politykami, biznesem, mieszkańcami itp.); ocenę funkcji,
jakie pełnią badane organizacje; oraz ocenę charakteru danej organizacji, przede wszystkim z
punktu widzenia realizacji wartości pożytku publicznego verus interes własny organizacji.
Podstawowe wyniki badań dowodzą, że organizacje białostockie przede wszystkim
realizują zasadę pomocniczości i działają samodzielnie na rzecz społeczności lokalnych,
organizując życie tych wspólnot i zaspokajając ich różnorodne potrzeby (aż 78,5%
przebadanej populacji spełnia takie funkcje) oraz zajmują się samoedukacją i kształtowaniem
kultury obywatelskiej (44,2%), a także artykułują potrzeby i interesy różnych - często tzw.
„słabych” lub szczególnie cennych społecznie - grup obywateli.
Zdecydowana większość organizacji realizuje więc cele pożytku publicznego –
wewnętrznego i zewnętrznego (60%), a jedynie mniejszość koncentruje się wyłącznie na
interesie własnym (12,8%). Ciekawą kategorię stanowi 15,7% organizacji, które realizując
wyraźnie interes własny przyczyniają się jednocześnie do osiągania celów użytecznych
publicznie. Skuteczność działań organizacji oceniana jest na ogół pozytywnie.
Ogólnie badania dowiodły z jednej strony słuszności tezy o niewielkiej skali
aktywności trzeciego sektora, z drugiej zaś strony, ukazały sektor pozarządowy w
zaskakująco pozytywnym świetle (mimo jakościowego i weryfikującego deklaratywność
badanych charakteru zastosowanej techniki badawczej17). Sektor okazał się być w
zdecydowanej większości sektorem prawdziwie obywatelskim, realizującym ważne funkcje
społeczne i działającym przede wszystkim w obszarze pożytku publicznego.
Wyniki omawianych badań wskazują, iż zbiorowa aktywność społeczna w Polsce
przybiera na ogół postać różnorakich działań obywatelskich, o zróżnicowanym jednak
natężeniu tej cechy. Najprawdopodobniej, mniejsza część organizacji posiada charakter
nieobywatelski.

2. Trzeci sektor w Polsce.
2.1. Stan sektora.
W roku 2004 zarejestrowanych było w Polsce około 53 000 organizacji
pozarządowych (45891 stowarzyszeń i 7210 fundacji). Przy przyjęciu rozszerzonej definicji
organizacji pozarządowych18 (włączając w jej zakres m.in.: związki zawodowe; partie
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Łącznie przebadanych zostało 70 organizacji pozarządowych, dobieranych celowo i warstwowo, a na
podstawie różnego rodzaju szacunków można przyjąć, że w Białymstoku istnieje (co nie znaczy, że działa) ok.
200 – 250 podmiotów pozarządowych. Badania przeprowadzone zostały w trakcie praktyk terenowych
studentów II roku Instytutu Socjologii UwB. Badaniami kierowała wraz ze mną Beata Borawska.
17
Wywiady krzyżowe z liderami i „krytykami” organizacji, uzupełniająca obserwacja uczestnicząca itp.
18
W warunkach polskich poszerzona definicja sektora pozarządowego z trudem odpowiada zakresowi realnych
działań obywatelskich; znaczna część organizacji wchodzących w jej zakres nie posiada charakteru
obywatelskiego bądź jest obywatelska w „słabym” sensie tego pojęcia. Nie realizuje np. takich funkcji
obywatelskich organizacji pozarządowych jak artykulacja potrzeb i interesów społecznych, kontrola władzy,
pomoc potrzebującym, integracja i aktywizacja wspólnot społecznych itp., lecz wyraża raczej automatyzm
przynależności (komitety rodzicielskie), interesy pracownicze (związki zawodowe), potrzeby religijne (kościoły)
czy bezpieczeństwa przeciwpożarowego (ochotnicze straże pożarne). Z powyższych względów, przedstawiona
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polityczne; ochotnicze straże pożarne, których jest ok. 14 tys.; komitety rodzicielskie czy
kościoły i związki wyznaniowe) liczba ta wynosiłaby ponad 100 tys. Należy jednak dodać, że
– według szacunków Stowarzyszenia KLON/JAWOR (odnoszących się do węższej definicji
organizacji pozarządowych) – jedynie około 2/3 zarejestrowanych organizacji prowadzi
aktywną działalność, 91% powstało po roku 1989, a 48,2% miało w roku 2004 mniej niż 5 lat,
24-30% liczy mniej niż trzy lata, a spośród tych, które zaprzestały działań, 70% „padło” już w
ciągu trzech pierwszych lat aktywności. Można przyjąć, że nieco ponad 25% polskich
organizacji pozarządowych faktycznie nie działa (nie istnieje) w porównaniu do stanu
zarejestrowanego (Dąbrowska i in. 2002; Gumkowska i Herbst 2005).
W sektorze obywatelskim zatrudnionych jest, w zależności od przyjętej definicji
zjawiska – od 64 do ponad 100 tys. osób (pełnych etatów), co stanowi – według różnych
szacunków – od 0,58% (Dąbrowska i in. 2002; Gumkowska i Herbst 2005) do 1,2% (Leś i
Nałęcz 2001) zatrudnionych poza rolnictwem. 65% organizacji nie zatrudnia żadnego stałego
płatnego personelu i funkcjonuje (jeżeli w ogóle) dzięki pracy społecznej swych członków.
Najwięcej stowarzyszeń i fundacji (według wąskiej definicji sektora) – aż 38,6% –
działa w obszarze „sport, turystyka, rekreacja i hobby”, 11,6% organizacji za najważniejsze
pole swych działań uważa kulturę i sztukę; 10,3% - edukację i wychowanie; 10,0% - usługi
socjalne i pomoc społeczną; 8,2 – ochronę zdrowia; 6,5% - rozwój lokalny; a 3,6% - ochronę
środowiska. Pozostałe pola działań realizuje mniej niż 3% organizacji. (Gumkowska i Herbst
2005: 11). Przy uwzględnieniu szerokiej definicji sektora, kolejność najbardziej popularnych
pól działań organizacji jest jednak inna. Najwięcej jest organizacji reprezentujących interesy
określonych grup zawodowych (związki zawodowe i związki pracodawców) – 18,2% (15900
podmiotów) i organizacji religijnych (kościoły i związki wyznaniowe) – 16,5%. Dopiero na
trzecim miejscu są organizacje sportowe i rekreacyjne – 14,2%, a następnie ochotnicze straże
pożarne – 13,9%. Inne „branże” pozarządowe liczą już zdecydowanie mniej niż 10% ogółu
organizacji, a większość nie przekracza 2%. (Dąbrowska i in. 2002: 15).
Z powyższych danych wynika, że zdecydowanie największą grupę polskich
podmiotów pozarządowych stanowią organizacje, których podstawowym zadaniem jest
pełnienie innych niż typowo obywatelskie funkcje, w ramach których aktywność obywatelska
przejawia się w Polsce stosunkowo rzadko. Związki zawodowe, kluby sportowe, kościoły czy
ochotnicze straże pożarne nie stanowią ostoi polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Z
badań wynika, że aktywność obywatelska koncentruje się przede wszystkim w węziej
pojętym sektorze pozarządowym, z wyjątkiem jednak – przede wszystkim - jego
najliczniejszej „branży” (sportu). Dodatkowo, paradoksalnie, organizacje przynoszące
najmniejszy efekt obywatelski, są najsilniej wspierane przez państwo. Wyniki analizy
przepływów środków finansowych z funduszy publicznych jednostek administracji centralnej
do sektora pozarządowego, wskazują na szczególnie uprzywilejowaną sytuację organizacji i
klubów sportowych (Wybrane 1999). Zjawisko to jest zresztą w znacznej mierze
spowodowane brakiem reformy sektora pozarządowego oraz brakiem wizji i spójnej polityki
państwa wobec organizacji pozarządowych, czego efektem jest z kolei zachowanie starych
postkomunistycznych struktur klientelistycznych (m.in. w sporcie) i upolitycznienie relacji
pomiędzy sektorem pozarządowym a rządowym i samorządowym.
Źródła zasilające sektor pozarządowy to przede wszystkim krajowe środki publiczne.
Stanowią one ok. 30% przychodów sektora (16,5% ze źródeł samorządowych i 13,1% ze
źródeł rządowych). Zaangażowanie środków publicznych w finansowanie sektora jest jednak
w Polsce, według różnych szacunków, ok. dwukrotnie, trzykrotnie niższe niż w krajach
Europy Zachodniej. Trzeba również zauważyć, że znaczna część środków publicznych trafia
w Polsce do organizacji postkomunistycznych i „obywatelskich” w słabym sensie tego słowa,
tu analiza dotyczyć będzie - o ile nie zaznaczymy inaczej - przede wszystkim organizacji pozarządowych
rozumianych w ich węższym, bardziej obywatelskim zakresie.
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w tym zwłaszcza – na co już wskazywaliśmy – do klubów sportowych o bardzo
ograniczonym w warunkach polskich charakterze obywatelskim.
Największą dynamikę wzrostu wykazują przychody z działalności gospodarczej,
których udział procentowy w dochodach całego sektora pozarządowego wynosił w roku 2003
20.7% i wzrósł dwukrotnie od roku 2001! Darowizny od osób fizycznych stanowią w Polsce
4,7% dochodów sektora (ale najprawdopodobniej jest to liczba mocno zaniżona, ze względu
na fakt, iż ¼ organizacji deklarujących dochody z tego źródła nie podaje kwoty
otrzymywanych darowizn), a darowizny od firm i instytucji – 7%. Dochody ze źródeł
zagranicznych, mniej więcej od roku 1997 wyraźnie malejące, w roku 2003 stanowiły 7,6%
przychodów sektora pozarządowego (Gumkowska i Herbst 2005).
Poważną barierą rozwoju sektora jest zła sytuacja finansowa większości organizacji
pozarządowych. Około70-80% polskich NGOsów nie posiada żadnego własnego istotnego
majątku, a tylko ok.20% dysponuje rezerwami finansowymi, 77% organizacji narzeka na
trudności związane ze zdobywaniem funduszy. Szacuje się, że posiadane przez sektor rezerwy
finansowe wystarczyłyby na jego funkcjonowanie jedynie przez osiem-dziewięć miesięcy.
Około ¼ nowopowstałych organizacji zaprzestaje działalności w ciągu pierwszych trzech lat
od momentu swego powstania, a trudności finansowe są najczęściej wymienianym powodem
zaprzestania tej działalności (twierdzi tak 27% organizacji, które przestały działać)
(Dąbrowska i in. 2002; Gumkowska i Herbst 2005). Zła sytuacja finansowa sektora
pozarządowego przekłada się na zarobki personelu organizacji. Wbrew szerzonym niekiedy
mitom, średnia płaca w sektorze w roku 2004 była ponad dwukrotnie niższa niż średnia płaca
w gospodarce narodowej i wynosiła 1070 PLN brutto (Gumkowska i Herbst 2005: 16).
Według bardzo ostrożnych szacunków, polski sektor pozarządowy jest co najmniej
pięciokrotnie słabszy ekonomicznie niż przeciętny sektor w krajach zachodnich (Leś i Nałęcz
2001). Sytuację pogarsza dodatkowo olbrzymie materialne zróżnicowanie wewnętrzne
sektora. Obok niewielkiej ilości bogatych organizacji (głównie o rodowodzie
postkomunistycznym i o uprzywilejowanej sytuacji wobec organizacji powstałych po roku
1989), zdecydowaną większość stanowią organizacje małe i o bardzo słabych podstawach
ekonomicznych.
Dodatkowo, niepokoi wzrost zróżnicowań dochodowych w ramach sektora
pozarządowego. W latach 2001-2003 z 15% do 21% zwiększył się odsetek organizacji
najuboższych, jednocześnie – na co zwracaliśmy już uwagę - aż dwukrotnie wzrosły dochody
organizacji z działalności gospodarczej i najprawdopodobniej wzrosła tzw. szara strefa w
zakresie dotacji indywidualnych (Gumkowska i Herbst 2005).
Ograniczony zakres partycypacyjny sektora obywatelskiego potwierdzają wyniki
sondażowych badań aktywności obywatelskiej mierzonej przynależnością oraz deklarowanym
i obserwowanym uczestnictwem Polaków w organizacjach pozarządowych o charakterze
stricte obywatelskim. Można przyjąć (badania OBOP), że w roku 1990 w działalność
obywatelskich organizacji pozarządowych zaangażowane było w Polsce około 5%
społeczeństwa (ale nie liczymy tutaj przynależności do NSZZ „Solidarność”). W roku 1995,
według badań IFiS PAN, do organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim należało
już 13% Polaków. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych można było więc mówić o
wyraźnym wzroście zaangażowania obywatelskiego społeczeństwa polskiego. Ale już w roku
1999 obserwujemy spadek partycypacji obywatelskiej do 9% (Gliński 2000), zaś dane z
badań Europejskiego Sondażu Społecznego realizowanych przez IFiS PAN w końcu 2002r.
mówią o 12,4% Polaków należących do organizacji obywatelskich.
Warto jednocześnie podkreślić olbrzymi dystans, jaki dzieli społeczeństwo polskie
pod względem aktywności obywatelskiej (mierzonej uczestnictwem i/lub członkostwem w
organizacjach) od innych społeczeństw europejskich. Polacy deklarują najniższą partycypację
obywatelską ze wszystkich 21 uwzględnionych w badaniach Europejskiego Sondażu
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Społecznego narodowości; jesteśmy na końcu grupy państw europejskich o bardzo niskiej
aktywności społeczeństwa, do której oprócz nas należą Grecja, Portugalia i Węgry; znacznie
lepiej wypadają Czesi i Słoweńcy, którzy wraz z Hiszpanami i Włochami stanowią grupę
państw o „średnio-niskim” poziomie aktywności; pozostałe przebadane państwa europejskie,
a przede wszystkim kraje skandynawskie, charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami
aktywności obywatelskiej, niekiedy 4-5-krotnie przewyższającymi poziom obywatelskiego
zaangażowania w Polsce.
Przedstawione tu dane znajdują potwierdzenie w wynikach socjologicznych badań
społeczności lokalnych prowadzonych w ostatnich latach m.in. przez Pawła Starostę, Marka
Szczepańskiego, Ryszarda Skrzypca czy zespół Jacka Kurczewskiego. Badacze ci szacują, że
aktywność obywatelska w skali lokalnej obejmuje obecnie od 5 do 10% Polaków (Starosta i
in. 2003).
W literaturze znaleźć można niekiedy znacznie odmienne dane dotyczące skali
aktywności obywatelskiej – niektóre badania, np. raporty CBOS, mówią nawet o tym, że
sięga ona 26-28% Polaków. Według badania SMG/KRC z listopada 2004 roku 20,3%
Polaków deklaruje przynależność do organizacji pozarządowej, ruchu społecznego lub
religijnego (Gumkowska i in. 2004: 13). Rozbieżności wynikają z faktu, iż przytaczane tu
wyniki badań odnoszą się do uczestnictwa społecznego rozumianego bardzo szeroko,
obejmującego np. członkostwo w partiach politycznych, związkach zawodowych,
ochotniczych strażach pożarnych czy komitetach rodzicielskich (gdzie – jak wspominałem charakter uczestnictwa rzadko, choć może coraz częściej, posiada cechy obywatelskie), gdy
badania IFiS PAN próbują szacować obszar przynależności do organizacji pozarządowych o
charakterze stricte obywatelskim. Badania SMG/KRC uwzględniają z kolei „członkostwo w
ruchach społecznych i religijnych” a nawet kampaniach obywatelskich (Gumkowska i in.
2004: 14). Nic dziwnego, że przy tak ekstensywnie traktowanym obszarze aktywności
obywatelskiej deklaracje uczestnictwa obejmują dwadzieścia i więcej procent polskiego
społeczeństwa, ale nie wydają się być one dobrym wskaźnikiem rzeczywistej aktywności
obywatelskiej.
Podsumowując dotychczasowe uwagi, należy stwierdzić, iż z badań sondażowych
wynika, że grupa „obywatelska” w społeczeństwie polskim wzrosła prawie trzykrotnie w
pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, następnie spadła mniej więcej o 1/3, by w końcu
dekady ustabilizować się na pewien czas na poziomie poniżej 10% społeczeństwa, a wreszcie
– najprawdopodobniej - wejść w fazę bardzo powolnego wzrostu. O tej ostatniej tendencji
świadczy wiele zjawisk zachodzących w sektorze pozarządowym i jego otoczeniu mniej
więcej od roku 2002, a także wyniki najnowszych badań organizacji pozarządowych i
wolontariatu.
2.2. Rozwój sektora pozarządowego po roku 1989.
Polski sektor pozarządowy kształtował się w okresie transformacji przede wszystkim
pod wpływem dwóch głównych czynników sprawczych: charakterystycznego dla wielu
ruchów społecznych i obywatelskich mechanizmu samorozwoju i samoedukacji oraz szeroko
pojętej pomocy zagranicznej.
Pierwszy czynnik polegał na oddolnej „pracy u podstaw”, społecznikowskiej
działalności pewnej części społeczeństwa, która z różnych powodów, kontynuując etos
solidarnościowy czy inteligencki, realizując etos kontrkulturowy, ale także powodowana
interesem własnym czy koniecznością samoobrony swej sytuacji życiowej19, postanowiła
19

Na temat motywów podejmowania pracy w trzecim sektorze zob. (Koralewicz i Malewska-Peyre 1998;
Chimiak 2004)
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samodzielnie kształtować zręby samoorganizacji społecznej. Działalność tę charakteryzuje
kilka specyficznych właściwości.
Po pierwsze opiera się ona na wspaniałej, nieocenionej i ofiarnej pracy wybitnych
jednostek – lokalnych i centralnych liderów oraz uczestników ruchu pozarządowego. Pod
drugie, jak sugerują nieliczne badania, działalność ta w zdecydowanej większości
przypadków związana jest raczej z realizacją pożytku publicznego niż interesu własnego czy
grupowego, choć często łączy w sobie oba te cele (patrz rozdz.1: s.6-7). Po trzecie, i co jest
najbardziej istotne dla procesu samorozwoju sektora pozarządowego w Polsce, w sektorze
tym pierwszoplanową rolę odgrywa nurt działań kognitywnych, obejmujący różnorakie
zjawiska samoedukacji, profesjonalizacji, samorefleksji, samoregulacji czy, wreszcie,
autoanalizy – pierwsze i najobszerniejsze badania i studia socjologiczne nad polskim trzecim
sektorem prowadzą od początku lat 90. same organizacje pozarządowe (przede wszystkim
Stowarzyszenie Klon/Jawor, ale także Instytut Spraw Publicznych i Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce).
Efektem omawianych tu zjawisk był proces szybkiego dojrzewania i profesjonalizacji
znacznej części polskiego ruchu pozarządowego, polegający na: 1) przemianach form działań
organizacji; 2) rozwoju sieci informacyjnej i komunikacyjnej w ramach i na zewnątrz sektora;
3) instytucjonalizacji procesów koordynacyjnych i integracyjnych; 4) rozwoju kontaktów z
otoczeniem; 5) rozwoju instytucji obsługi i wsparcia trzeciego sektora; 6) wreszcie procesach
profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych. (Gliński i Palska 1997: 381).
Warto zaznaczyć, iż w tym fascynującym procesie samoorganizacji obywatelskiej
można odnaleźć wyraźne ślady tradycji solidarnościowej. Wielu działaczy
trzeciosektorowych wywodzi się z „Solidarności” i opozycji demokratycznej20.
Drugi czynnik rozwojowy – pomoc zagraniczna – obejmuje co najmniej cztery
wymiary: finansowy, edukacyjny (przede wszystkim organizacyjne know-how), kulturowy
(odbudowa etosu społecznikostwa) i polityczny. Ten ostatni zawiera w sobie między innymi,
specyficzny, zwłaszcza w obliczu integracji z UE, „efekt bumerangowy”, polegający na
społecznym nacisku, o charakterze pośrednim, na polskie elity polityczne poprzez elity i
standardy zachodnie.
Natomiast - co charakterystyczne - polskie elity były w procesie kształtowania się
sektora pozarządowego (może poza jego samym początkiem i okresem funkcjonowania w
rządzie Jerzego Hausnera) co najmniej nieobecne (Gliński i in. red. 2002; Frączak 2002;
Gliński 2000). Można z dużą dozą pewności powiedzieć, że o ile wiele instytucji polskiej
demokracji zaprojektowanych zostało i wprowadzonych odgórnie, o tyle polskie
społeczeństwo obywatelskie zbudowane zostało faktycznie oddolnie, z pomocą podmiotów
zagranicznych, przez pewną tylko, niewielką część naszego narodu, często wbrew jego tzw.,
elitom. Dlatego też w dużej mierze posiada charakter ograniczony i enklawowy.
Podstawową blokadą samoorganizacji obywatelskiej w Polsce jest więc niechętna
sektorowi pozarządowemu postawa większości polskich elit – nie tylko zresztą elit
politycznych, ale także kulturalnych, medialnych, biznesowych a nawet intelektualnych.
Stosunek tych kręgów do idei oddolnej samoorganizacji społecznej zawiera się w postawach
politowania i pogardliwej wyższości. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu szesnastu lat polskiej
transformacji w żadnych polskim poważnym medium nie odbyła się rzetelna debata
poświęcona kondycji polskiego społeczeństwa obywatelskiego, a publicyści i intelektualiści
nadający ton polskiemu dyskursowi publicznemu dopiero od niedawna zaczynają dostrzegać
20

Wyniki badań przeprowadzonych w grudniu 2005 roku wśród dawnych działaczy opozycji solidarnościowej
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa potwierdzają i poszerzają powyższą hipotezę, wskazując na w
części opozycyjne korzenie sektora pozarządowego: działacze podziemia z lat osiemdziesiątych „są dalej
aktywni w życiu publicznym, ale przede wszystkim w organizacjach pozarządowych (42 proc.), a nie w polityce
i administracji (10 proc.)” [Mit…2005].
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problematykę samoorganizacji społecznej21. W programach wyborczych polskich partii
politycznych pomiędzy wyborami w roku 2001 i 2005 nastąpiła co prawda wyraźna,
pozytywna zmiana co do znaczenia przypisywanego społeczeństwu obywatelskiemu
(Słodkowska 2005), to jednak analiza konkretnych zachowań i wypowiedzi polityków z lat
2001-2005 „[…]potwierdza znikome zainteresowanie większości polityków kwestią
społeczeństwa obywatelskiego […]” (Piotrowski 2005: 16).
O słabości polskiego sektora pozarządowego decydowała jednak nie tylko „zdrada
elit”. Przyczynił się do niej, jak się wydaje, specyficzny syndrom wielu niekorzystnych
zjawisk, które określić można wspólnym mianem blokad rozwoju aktywności obywatelskiej
w Polsce. Blokady te mają różnorodny charakter i genezę, a obejmują – oprócz „zdrady elit” przede wszystkim: (1) niedojrzały kształt polskiej demokracji i słabość instytucjonalnych i
legislacyjnych warunków dla kształtowania się demokracji partycypacyjnej; (2)
funkcjonowanie polskim życiu publicznym specyficznych, nieprzyjaznych sektorowi
pozarządowemu nieformalnych grup interesów, blokujących rozwój i reformy sektora (z
których najsilniejsze to: grupa „postkomunistyczna; „klientelistyczna”, „neoliberalna”,
„samorządowa”, „biurokraci”, „populiści” i „ignoranci”); (3) ogólny stan świadomości i
kultury społeczeństwa polskiego, m.in. bardzo niski poziom kapitału społecznego 22; (4)
słabości i wady wewnętrzne samego sektora pozarządowego, takie jak nieumiejętność
budowy nowoczesnej bazy członkowskiej organizacji pozarządowych, trudności z
tworzeniem wspólnej reprezentacji pozarządowej, częste łamanie standardów
samoregulacyjnych i etycznych sektora, stosunkowo niska kultura organizacyjna sektora;
zjawisko „oligarchizacji” elit sektora czy skłonność do nawiązywania relacji
klientelistycznych z otoczeniem instytucjonalno-politycznym sektora.23
2.3. Zmiana instytucjonalna.
W ostatnich latach, mniej więcej od przełomu dekad, a szczególnie po roku 2001,
obserwujemy w Polsce początki istotnej zmiany instytucjonalnej w zakresie budowy nowych
instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wydaje się, że istnieją trzy główne przyczyny tego
zjawiska.
Po pierwsze, jest nim omawiany wyżej czynnik oddolnego rozwoju sektora
pozarządowego i ściśle związana z tym procesem stała, oddolna presja przedstawicieli
środowisk pozarządowych na elity polityczne w kierunku wymuszenia zmian legislacyjnych i
instytucjonalnych korzystnych dla trzeciego sektora. Co najmniej od połowy lat 90. presja ta
przybierała formy różnorakich inicjatyw integracyjnych, instytucjonalnych oraz formalnego i
nieformalnego lobbingu.
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Jak wynika z analizy treści „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” dokonanej przez Jana Piotrowskiego,
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Blokady rozwoju sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce omawiam szerzej w
innych pracach (patrz: Gliński 2004; 2005a).

19
Od 1996 roku, co 3 lata środowisko pozarządowe organizowało Ogólnopolskie Fora
Inicjatyw Pozarządowych, na których, oprócz działań integracyjno-mobilizacyjnych,
edukacyjnych i samoregulacyjnych, bardzo silnie wpływano na władzę w kierunku dokonania
zmian proobywatelskich w państwie. Powstawały liczne pozarządowe porozumienia oraz
sieci regionalne, lokalne i branżowe, wymuszające zmiany polityki władz w tym samym
kierunku (np. Forum Inicjatyw Oświatowych, które m.in. odegrało wiodąca rolę w obronie
wielu małych szkół wiejskich przed likwidacją). Formułowano i upowszechniano stanowiska
programowe sektora w istotnych kwestiach publicznych, zwłaszcza dotyczących spraw
obywatelskich (jednym z najważniejszych dokumentów tego typu było opracowane w roku
1998 przez Stowarzyszenie na rzecz FIP Memorandum dotyczące uregulowania prawnych
warunków funkcjonowania sektora non-profit w Polsce24). Podejmowano szereg bardzo
istotnych programów pozarządowych, które wypełniały luki w polityce państwa i jako
pierwsze podnosiły ważne kwestie społeczne dowodząc profesjonalizmu organizacji
obywatelskich (np. błyskawiczna pomoc sektora dla powodzian w 1997 roku, program
budowy funduszy lokalnych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Program przeciw
Korupcji czy program Grup Obywatelskich Fundacji im. Stefana Batorego, liczne programy
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego prowadzone przez wiele innych instytucji
pozarządowych: sieć organizacji wsparcia SPLOT, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Fundację Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundację BORIS, Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności i in.).
Silnie rozwinięto instytucje informacyjne i komunikacyjne. M.in. w roku 2000
powstał pozarządowy Portal Internetowy WWW.ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie
Klon/Jawor, w roku 2004 - kwartalnik „Trzeci Sektor” wydawany przez Instytut Spraw
Publicznych, kontynuujący w bardziej „naukowej” formule tradycje pierwszego pisma
ogólnosektorowego, jakim były „Asocjacje”, wydawane od początku lat 90. przez
stowarzyszenie o tej samej nazwie. Kontynuowano badania sektora (Dąbrowska i in.;
Gumkowska i Herbst) i monitoring funduszy publicznych (Wybrane…1999). W trakcie
kolejnych Forów Inicjatyw Pozarządowych kontynuowano program monitorowania obietnic
wyborczych. Cały czas bardzo silnie lobbowano w sposób mniej formalny, uzyskując trwałe
pozycje konsultacyjne w wielu komisjach sejmowych (np. w trakcie przygotowywania ustawy
o dostępie do informacji publicznej i wielu, wielu innych) i w pracach rządowych. Mimo
niechęci polityków i administracji, sektor udowodnił swój profesjonalizm i wysoki poziom
zaangażowania. Władza nie mogła już nie dostrzegać tych osiągnięć i sprowadzać wizerunku
organizacji pozarządowych jedynie do roli filantropa czy pracownika socjalnego.
Presja oddolna wywierana na władzę i profesjonalna dojrzałość sektora
pozarządowego wsparta została po wyborach jesienią 2001r korzystnym klimatem
politycznym dla rozwoju instytucji obywatelskich, co związane było z objęciem funkcji
ministra pracy a następnie wicepremiera i ministra gospodarki przez Jerzego Hausnera. Był to
drugi czynnik sprawczy zmiany instytucjonalnej w warunkach funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce. Fakt, iż osobą, która w znacznie większym stopniu niż wielu
będących u władzy po roku 1989 byłych opozycjonistów, przyczyniła się do rozwoju
instytucji obywatelskich w wolnej Polsce, był dawny funkcjonariusz PZPR, dodatkowo
wicepremier w najgorszym chyba rządzie Trzeciej Rzeczypospolitej, stanowi jeszcze jeden
paradoks polskiej transformacji, ale zasługi Jerzego Hausnera są tu niepodważalne. Jako
pierwszy polityk tej rangi miał przygotowany program rozwoju sektora pozarządowego i
rozumiał rolę społeczeństwa obywatelskiego w demokracji, choć i jemu nie udało się
przeforsować wszystkich zapowiadanych reform.
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W wielu rządach Trzeciej Rzeczypospolitej, znajdowali się nieliczni zwolennicy
rozwoju sektora obywatelskiego, tacy jak Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki czy Bronisław
Geremek. Nie potrafili oni jednak, mimo wielu zasług, wprowadzić systemowych rozwiązań
instytucjonalnych wspierających sektor pozarządowy. W rządzie AWSu powołano nawet w
lutym 1998 podsekretarza stanu – Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi, którym został prof. Zbigniew Wodniak. Rozpoczął on, w
ścisłej współpracy z trzecim sektorem, intensywne działania na rzecz zmian legislacyjnych;
jednak nie znalazły one zrozumienia wśród ówczesnych decydentów i w marcu 1999r
minister Woźniak podał się do dymisji. Stanowisko Pełnomocnika uległo likwidacji.
Jerzy Hausner wszedł natomiast do rządu Millera z programem reform legislacyjnych,
w którym wykorzystywał swe doświadczenia z pracy doradczej w poprzednim rządzie SLD, a
przede wszystkim z prac studialnych realizowanych uprzednio w środowisku naukowym i
działaczy pozarządowych25. Charakterystyczną cechą działań Hausnera jako ministra była
ścisła współpraca z liderami sektora pozarządowego a głównymi efektami - stworzenie
zespołu urzędników ministerialnych zajmujących się problematyką organizacji
pozarządowych, powołanie departamentu pożytku publicznego i doprowadzenie do
uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w rządzie Belki powołanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i opracowanie, we współpracy z
przedstawicielami trzeciego sektora, „programu operacyjnego rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego” w ramach Narodowego Planu Rozwoju.
Trzecim czynnikiem zmiany był proces integracji Polski z Unią Europejską, który
można traktować jako swoisty element kontynuacji jednego z dwóch omawianych wyżej
mechanizmów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, jakim jest szeroko pojęta
pomoc zagraniczna. Mniej więcej od roku 1997, umownej daty rozpoczęcia wycofywania się
z Polski proobywatelskich funduszy amerykańskich (i ich przechodzenia na Wschód), stale
wzrastało finansowe i programowe zaangażowanie Unii Europejski w rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce. Programy przedakcesyjne i integracyjne UE oraz standardy unijne
dotyczące partnerskiego traktowania sektora pozarządowego (Koźlicka 1999, 2000, 2002)
coraz silniej wymuszały zmianę instytucjonalną i zmiany mentalności polskich elit a
jednocześnie wzmacniały polski sektor pozarządowy. Proces ten był dodatkowo bardzo
intensywnie wspierany przez działania samego środowiska pozarządowego, które w roku
2001 stworzyło w tym celu (głównie zresztą za pieniądze amerykańskie!) Przedstawicielstwo
Polskich NGOsów w Brukseli, usilnie lobbowało, zarówno w Brukseli, jak i w Warszawie, na
rzecz swoich interesów (np. uwzględniania organizacji pozarządowych w procesie
wykorzystywania funduszy europejskich), a także zainicjowało kilka profesjonalnych
kampanii rzeczniczych i edukacyjnych skierowanych zarówno do sektora pozarządowego
(Program łączników ds. spraw funduszy strukturalnych w regionach; program Euro-NGO),
jak i całego społeczeństwa (kampanie przedreferendalne).
Omawiane tu procesy skutkowały istotną zmianą instytucjonalną w zakresie miejsca i
roli sektora pozarządowego w państwie i społeczeństwie, na którą złożyło się kilka
podstawowych zjawisk: (1) reforma samorządu terytorialnego z roku 1999; (2) wprowadzanie
od roku 2000 nowych, choć wysoce jeszcze niedoskonałych, instytucji dialogu społecznego w
administracji (Krasuska i in. 2003; Frieske i Poławski 2003; Gliński 2004: 233-235)26; (3)
25

M.in. w styczniu 2000 roku Jerzy Hausner, jako profesor krakowskiej Akademii Ekonomicznej, zorganizował
dużą ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce sektora pozarządowego.
26
22 października 2002 roku rząd polski, kierując się przykładem Unii Europejskiej i zaleceniami OECD,
przyjął dokument programowy pn. Zasady Dialogu Społecznego. Instytucje dialogu społecznego zaczęły być
intensywnie tworzone w administracji centralnej i tzw. państwowych jednostkach organizacyjnych mniej więcej
od 2000 roku. W lutym 2003 roku funkcjonowało już w Polsce 127 – a uwzględniając oddziały terenowe - 167
różnorakich rad konsultacyjnych, komisji eksperckich i zespołów społecznych tego typu (Krasuska i in. 2003).
Trudno jest obecnie jednoznacznie wskazać na prawdziwy charakter tych instytucji. Analiza materiałów
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wejście w życie w roku 2004 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
roku 2003, oraz aktywne funkcjonowanie, powołanej tą ustawą, Rady Działalności Pożytku
Publicznego; (4) rozwój ustawodawstwa stanowiącego podwaliny polskiej „ekonomii
społecznej” (przede wszystkim wprowadzenie ustawy o zatrudnieniu socjalnym i
przygotowywanie ustawy o spółdzielczości socjalnej27) oraz realizowany przez Ministerstwo
Polityki Społecznej projekt Regionalnych Funduszy Ekonomii Społecznej; (5) ustanowienie
w roku 2004 rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich28; (6) poszerzenie dostępu
organizacji pozarządowych do funduszy i programów europejskich.
Dodatkowo, olbrzymie zmiany w omawianym zakresie wprowadzić miała w
niedalekiej przyszłości (7) realizacja Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013
(program finansowania rozwoju Polski z funduszy europejskich opiewający na ok. 500 mld
PLN), którego istotnym elementem był wspomniany wyżej program operacyjny rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, notabene, jak podkreślałem, przygotowywany - co jest
pewnym novum w warunkach polskich - przy aktywnym i partnerskim współudziale
przedstawicieli sektora pozarządowego.29
Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu przedstawiona reforma instytucjonalna
pociągnie za sobą istotną i pożądaną zmianę kulturową i społeczną w zakresie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, nie jest jeszcze w pełni możliwa. Niepokoi zwłaszcza fakt, iż
część z wprowadzanych obecnie instytucji i zmian legislacyjnych zaprojektowanych jest
wadliwie (przede wszystkim dotyczy to instytucji dialogu społecznego), inne funkcjonują
ułomnie (np. ustawa o działalności pożytku publicznego czy Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich), a jeszcze innych być może nie da się w ogóle na trwale wprowadzić.
Duże znaczenie dla powodzenia tego procesu zmian mają oczywiście rozmaite,
omawiane tu, „pozainstytucjonalne” blokady aktywności, np. rozpatrywane wyżej negatywne
oddziaływanie rozmaitych grup interesów czy „ambiwalentne” postawy społeczne wobec
wartości obywatelskich, a także problemy wewnętrzne sektora pozarządowego.
Sztandarowym przykładem kłopotów natury legislacyjnej dotyczących sektora
organizacji pozarządowych, rzutującym na ewentualny sukces omawianej reformy
instytucjonalnej, są poważne problemy z wdrażaniem w życie wspomnianej wyżej Ustawy o

źródłowych wskazuje jednak, że udział w tych ciałach przedstawicieli organizacji pozarządowych nie jest regułą
(Frieske i Poławski 2003:14), instytucje te rzadko zajmują się sprawami konkretnymi i ważnymi oraz mają
bardzo ograniczone prawa podejmowania decyzji.
27
W Polsce działa obecnie blisko 30 spółdzielni socjalnych, tj. takich, które zrzeszają od 5 do 50 członków i
integrują osoby wykluczone (przede wszystkim bezrobotnych i niepełnosprawnych). Inicjatorami zakładania
tego typu spółdzielni byli Barbara i Tomasz Sadowscy, twórcy Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania.
(Matusz 2006). Co charakterystyczne i co potwierdza naszą tezę dotyczącą mechanizmów rozwojowych
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, ekonomia społeczna rozwija się głównie z inicjatywy organizacji
pozarządowych i za pieniądze zachodnie (np. w ramach Programu EQUAL).
28
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest pierwszym – ustanowionym dopiero w 15 lat po odzyskaniu
niepodległości – polskim, rządowym, centralnym funduszem finansowania społeczeństwa obywatelskiego.
Zgodnie z początkową koncepcją miał on opiewać na sumę, którą budżet państwa „zaoszczędził” na skutek
szczątkowej realizacji idei 1% (ok. 300 mln PLN) i finansować (w procedurze konkursowej) przede wszystkim
koszty instytucjonalne najlepszych organizacji pozarządowych. W rzeczywistości Fundusz dysponuje jedynie 30
mln. PLN i nie finansuje żadnych kosztów instytucjonalnych, a pierwszy konkurs grantowy, zorganizowany w
połowie 2005 roku, wywołał falę krytyki organizacji pozarządowych ze względu na „naruszenie ustalonego
harmonogramu” i „procedur kwalifikacji wniosków” (m.in. jednostronne „weryfikowanie” budżetów
zwycięskich projektów przez Departament Pożytku Publicznego MPiSS) [List 2005].
29
Niestety trudno ocenić w jakim stopniu program ten, zwłaszcza w swym wymiarze obywatelskim, będzie
kontynuowany przez nową ekipę rządową, która objęła rządy w Polsce jesienią 2005 roku. Na początku roku
2006 rząd Marcinkiewicza wycofał się z zamiaru realizacji NPR. Obecne działania w tym zakresie nie napawają
optymizmem (Hausner 2006).
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podstawowego obecnie aktu prawnego
regulującego funkcjonowanie trzeciego sektora w Polsce30.

3. Koncepcja projektu badawczego
3.1. Cel badań
Jak wskazywaliśmy wyżej, sektor organizacji pozarządowych był jednym z
najbardziej dynamicznie rozwijających się zjawisk społecznych w Polsce po roku 1989. Jest
to jednocześnie zjawisko silnie zróżnicowane wewnętrznie. Podstawowe kryteria różnicujące
dotyczą: 1) stopnia niezależności organizacji; 2) głównych obszarów ich działania; 3)
dominujących form aktywności; 4) stopnia sformalizowania; 5) sposobów finansowania; 6)
funkcji spełnianej w społeczeństwie (społecznościach lokalnych); 7) stopnia “użyteczności
publicznej” (realizacja interesów własnych vs. pożytek publiczny).
Do charakterystycznych cech organizacji pozarządowych - przynajmniej w teorii należą: innowacyjność, kreacyjność, elastyczność w działaniu, zaangażowanie i skłonność do
poświęceń u osób pracujących w tych organizacjach, dobre rozpoznanie potrzeb i problemów
społecznych (szczególnie kwestii trudnych i drażliwych społecznie), umiejętność
rozwiązywania tego typu spraw (m.in. dzięki bliskiemu kontaktowi i zaufaniu ludzi
dotkniętych danym problemem (np. bezdomnych, chorych, zmarginalizowanych itp.),
stosunkowo niskie koszty funkcjonowania (udział wolontariuszy oraz działanie nie dla zysku
- koncentracja na problemie a nie na zysku). Wszystko to powoduje, że organizacje
pozarządowe są niekiedy najlepszymi albo wręcz jedynymi instytucjami mogącymi zaspokoić
określone potrzeby ludzkie i spełniać istotne funkcje społeczne w demokracji.
Do podstawowych funkcji organizacji pozarządowych należą: artykulacja potrzeb i
interesów różnych grup społecznych (umożliwiająca uwzględnianie interesów mniejszości,
stabilizująca system społeczny); wyrażanie protestów społecznych (w tym także za pomocą
technik “nieposłuszeństwa obywatelskiego”); kontrola działań władz; uczestnictwo w
procedurach prawnych dotyczących różnorakich decyzji władz (np. zaskarżanie decyzji
lokalizacyjnych itp.); uczestnictwo w procesach przygotowywania i podejmowania decyzji
(np. projektowanie i konsultacja aktów prawnych); sygnalizowanie niebezpieczeństw i
konfliktów społecznych (element społecznego systemu wczesnego ostrzegania); samodzielne
zagospodarowywanie sfery pozasamorządowej i pozapaństwowej (realizacja własnych
programów, kontraktacja usług itp.); formułowanie alternatyw i wizji rozwojowych; wreszcie
samoedukacja i kształtowanie kultury obywatelskiej31.
Realizacja przedstawionych wyżej funkcji przesądza o obywatelskim charakterze
sektora pozarządowego i jego wielkiej roli w usprawnianiu demokracji oraz łagodzeniu
wszelkich napięć i konfliktów w nowoczesnych społeczeństwach. Tymczasem, prawne i
społeczno-polityczne warunki funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce, w tym
liczne, wspomniane wyżej, blokady jego działalności (Gliński 2004) powodują, iż znaczną
część polskich organizacji pozarządowych stanowią podmioty o nie w pełni wykształconych
właściwościach „obywatelskich”, nie spełniające wielu ważnych funkcji przypisywanych
organizacjom pozarządowym.
Celem projektu badawczego, którego wyniki analizujemy w niniejszym tomie, była
próba dokonania jakościowej charakterystyki funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce,
przedstawienie dominujących stylów działania polskich organizacji pozarządowych i
odpowiedź na pytanie czy organizacje te posiadają i wykorzystują w praktyce wyżej
przedstawione teoretyczne cechy obywatelskie i realizują wymienione wyżej funkcje
30
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Kwestie te omawiam szerszej w innych pracach (patrz: Gliński 2004; 2005a; 2006a).
Szerzej na temat funkcji organizacji pozarządowych zob. Gałązka (red.) 2005: 15-21; Gliński 2005.
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obywatelskie, czy realizują wartości pożytku publicznego, wartości obywatelskie, czy też
realizują jakieś inne wartości i interesy (a jeżeli tak, to jakie?)? Ważna była dla nas również
odpowiedź na pytanie: jakie są proporcje “nowych” i “starych” stylów aktywności w ramach
sektora? W jakiej mierze sektor ten związany jest ze sferą tradycyjnej polityki, a w jakiej
realizuje postulaty modelu demokracji uczestniczącej? Jakie są główne problemy w
funkcjonowaniu sektora? W trakcie badania weryfikowane miały być różnorakie, powstałe w
ostatnich latach, koncepcje teoretyczne dotyczące zmiany społecznej, problemów
kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego i przemian trzeciego sektora w Polsce, w
tym także koncepcje i hipotezy własne kierownika projektu, którym był autor niniejszej
książki.
Treść aksjologiczna rzeczywistości pozarządowej wydaje się szczególnie ważna w
okresie przekształceń systemowych w Polsce. Badanie miało więc również za zadanie
dostarczenie odpowiedzi na pytanie o “system wartości” trzeciego sektora w naszym kraju
oraz – to już w ograniczonym zakresie - o motywacje podejmowania działalności w sektorze
(weryfikacja wyników pionierskich w Polsce badań Koralewicz i Malewskiej-Peyre [1998]
oraz Chimiak [2006] na ten temat).
Badanie miały również za zadanie weryfikację hipotez mówiących o tym, iż: polska
klasa polityczna nie rozumie roli, jaką w nowoczesnych państwach demokratycznych pełni
niezależny sektor pozarządowy, próbuje go kontrolować bądź nie interesuje się jego
rozwojem; w kraju nie istnieje żaden spójny system współpracy pomiędzy administracją
państwową a trzecim sektorem; pozytywne zjawiska zachodzące w sektorze stanowią przede
wszystkim zasługę oddolnej aktywności krajowych uczestników ruchu organizacji
pozarządowych oraz wpływu instytucji zagranicznych, są również niejako wymuszane przez
konieczności dostosowania polskiego systemu legislacyjnego i funkcjonujących w Polsce
standardów cywilizacyjnych do poziomu ogólnoeuropejskiego, w perspektywie przyjęcia
naszego kraju do Unii Europejskiej. Zadaniem badania była także weryfikacja sformułowanej
przeze mnie w innym miejscu hipotyzy mówiącej o swoistym dojrzewaniu polskiego sektora
pozarządowego w okresie transformacji. Badanie miało również zweryfikować zasadność
hipotezy o procesach oligarchizacji polskiego sektora pozarządowego.
W końcu zasadniczym celem syntetyzującym projektu miała być, dokonana w oparciu
o analizę zebranego materiału, próba skonstruowania typologii stylów działania organizacji
pozarządowych według podstawowych kryteriów zidentyfikowanych w trakcie badań
(najbardziej prawdopodobne kryteria robocze to stopień niezależności organizacji, poziom
aktywności, stopień “oligarchizacji”, poziom “obywatelskości” i realizacji pożytku
publicznego vs. realizacja interesu jednostkowego bądź grupowego, poziom dojrzałości
działań, „zasada organizująca” działanie).
3.2. Założenia metodologiczne i realizacja badań
Zgodnie z założeniami, badania przeprowadzone zostały na celowo dobranej próbie 40
organizacji. Kryteriami doboru próby były podstawowe cechy różnicujące sektor:
zakres/miejsce działalności, stopień niezależności, rodzaj działalności, wielkość, wiek
organizacji, obecność na scenie publicznej, poziom zasobów materialnych, stopień
profesjonalizmu, wreszcie antycypowany charakter organizacji: grupy interesu vs. grupy
pożytku publicznego (grupy nacisku, grupy samopomocowe, grupy etosowe, organizacje
opiekuńcze). Przy tej liczbie kryteriów i liczbie możliwych do przeprowadzenia wywiadów
należało wyodrębnić pojedyncze bardzo starannie, celowo dobrane i wystandaryzowane przypadki i wskazać personalnie potencjalnych respondentów. Doboru konkretnych organizacji
dokonywali - po odpowiednim przeszkoleniu – uczestniczący w projekcie badacze, w oparciu
o założenia badań, na podstawie zwiadu terenowego i konsultacji z kierownikiem projektu
badawczego, dotyczącej przede wszystkim aktualnego stanu wypełnienia próby celowej.
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Niektóre organizacje zostały wskazane przez kierownika projektu i badaczy na podstawie
ogólnego rozeznania dotyczącego funkcjonowania sektora pozarządowego, a także na
podstawie konkretnej wiedzy dotyczącej określonego podmiotu obywatelskiego. Próba
została skonstruowana dość szybko i sprawnie – przede wszystkim dzięki dużej kompetencji
socjologicznej i rozeznaniu w trzecim sektorze zespołu badawczego. W trakcie selekcji
badanych organizacji spotkaliśmy się z kilkoma odmowami udziału w projekcie. Przypadki te
zostały zastąpione innymi, równoważnymi z punktu widzenia realizacji założonej próby
celowej. Badania terenowe przeprowadzone zostały w okresie od końca 2003 do początku
2005 roku.
Badacze przeprowadzający wywiady zostali dobrani spośród doktorantów i młodych
pracowników naukowych, którzy znali problematykę badań (m.in. uczęszczali na
współprowadzone przez kierownika projektu Konwersatorium w IFiS PAN: Samoorganizacja
społeczna: Trzeci sektor) i stworzyli w ich trakcie zintegrowany zespół badawczy (szkolenia,
wymiana doświadczeń w trakcie badań). Zespół liczył 9 osób, siedmioro badaczy
przeprowadziło badania 5 przypadków, jedna osoba – 4, i jedna - 1. Wywiady nagrywane
były na magnetofon a następnie przepisane. Uzupełnieniem wywiadów jakościowych była
analiza dostępnych dokumentów organizacji.
W skład zespołu badawczego wchodzli: Beata Borawska, Galia Chimiak, Małgorzata
Dmochowska, Noemi Gryczko, Piotr Frączak, Artur Kościański, Aleksandra Porankiewicz,
Ryszard Skrzypiec i Tomasz Własiuk.
Podstawową jednostkę badawczą stanowiła organizacja pozarządowa, ale informacje o
niej uzyskiwaliśmy od dwojakiego rodzaju respondentów (po dwie osoby do każdego
badanego podmiotu): (1) informatorów - liderów organizacji lub jej uczestników; (2)
informatorów z zewnątrz, określanych mianem krytyka bądź klienta. Drugi typ respondenta to
osoba, która z jakiegoś powodu dysponowała niezależną wiedzą na temat badanej organizacji.
Mógł to być ktoś, kto korzystał z usług danej organizacji, był kiedyś jej członkiem,
interesował się jej działalnością itp.; unikaliśmy jednak doboru osób kontrowersyjnych (np.,
silnie skonfliktowanych z daną organizacją, jej liderami itp.). Wiedza krytyków miała
posłużyć badaczom do weryfikacji informacji uzyskanych w trakcie wywiadu z „liderami”.
Ponieważ badanie nasze zakładało kilkakrotny kontakt z badanymi, w pewnych wypadkach
możliwe było naprzemienne przeprowadzanie wywiadów z „liderami” i „krytykami”.
Badania przeprowadzono techniką wywiadu swobodnego pogłębionego o niskim
stopniu standaryzacji. Wywiad był dwuczęściowy, część pierwsza wywiadu dotyczyła genezy
i historii funkcjonowania organizacji, druga, przeprowadzona - w zależności od możliwości po jakimś czasie (co mogło umożliwić weryfikację niektórych uzyskanych w pierwszej fazie
badań informacji) dotyczyła 22 istotnych dla tematyki badań problemów funkcjonowania
organizacji, szczegółowo zapisanych w dyspozycjach do wywiadu. Obejmowały one
następujące zagadnienia:
1) sytuację finansową organizacji, jej majątek, sposoby i źródła finansowania;
2) bariery i podstawowe problemy funkcjonowania, ocenę warunków działania;
3) motywacje do działania;
4) misję, cel organizacji;
5) poglądy i powiązania polityczne, pozycję w sferze polityki nieinstytucjonalnej;
6) kontakty z szeroko pojętym otoczeniem (samorząd, społeczność lokalna, administracja,
media, biznes, podmioty zagraniczne, Kościół, sponsorzy itd.);
7) współpracę z innymi organizacjami, z sektorem, jego organizacjami wsparcia,
organizacjami “parasolowymi” itp.;
8) ocenę tych działań;
9) przedmiot, formy, sposoby, przykłady działalności;
10) stosunek do działalności gospodarczej organizacji pozarządowych;

25
11) stosunek do karty etycznej sektora;
12) stosunek do zjawiska kariery w sektorze;
13) sposoby podejmowania decyzji w organizacji;
14) wiedzę obywatelską;
15) skalę działania, ilość członków;
16) realizację wartości obywatelskich (szacunek dla prawa, aktywność, zainteresowania
sprawami publicznymi, tolerancja, stosunek do realizacji dobra ogólnego itp.);
17) stosunek do tradycyjnych wartości inteligenckich;
18) poczucie wpływu na los własny i innych, tzw. „sprawstwo obywatelskie”;
19) plany na przyszłość i ocenę szans ich realizacji;
20) stosunek do zjawiska oligarchizacji w sektorze;
21) strukturę organizacyjną;
22) ocenę stopnia niezależności organizacji.
Zadaniem wywiadu było nie tylko uzyskanie wiedzy na temat działalności organizacji
społecznej i świadomości ich działaczy, ale także weryfikacja pozyskiwanych informacji
(poprzez pytania sprawdzające, celowe dopytywanie, wielokrotne drążenie tematu,
obserwacje czynione w trakcie badań, uzyskiwanie informacji na temat organizacji z innych
źródeł itp.). Dodatkowa możliwość weryfikacji wynikała oczywiście z „krzyżowego” badania
„liderów” i „krytyków”.
Badanie aktywizujące. Zakładaliśmy, że badanie nasze może przyjmować w
niektórych przypadkach charakter badania aktywizującego (Gliński 1980), to jest takiego, w
którym badany staje się współbadaczem i wspólnie z badaczem (lub nawet w znacznej mierze
samodzielnie) analizuje i bada dany problem, którego niejako jest elementem. Przede
wszystkim analizuje swoje własne doświadczenia (Wyka 1993) z działalności organizacyjnej,
udostępnia ukryte struktury poznawcze dotyczące interesujących nas fragmentów
rzeczywistości społecznej. Rolą badacza jest nie burzyć tego procesu autopoznawczego,
krytycznie go wspomagać i baczyć, by nie wybiegał on zanadto poza obszar interesujących
nas zagadnień.
Problemy etyczne. Badania jakościowe, a zwłaszcza ich wersja aktywizująca,
pociągają za sobą niebezpieczeństwo nadużyć etycznych wobec - przede wszystkim, choć nie
tylko – badanego (Gliński 1990). W naszym projekcie przyjęliśmy - tyleż istotne, co ogólne –
dwa podstawowe założenia: o możliwie szerokiej otwartości w informowaniu badanych o
celu naszych działań; oraz o nie szkodzeniu w żadnym stopniu naszym informatorom i
organizacjom, których socjologiczny portret opracowywaliśmy. Ostateczne decyzje w
kwestiach wątpliwych etycznie podejmował sam badacz w każdym konkretnym przypadku,
uwzględniając wszelkie okoliczności i uwarunkowania, a przede wszystkim odpowiadając na
pytanie, czy cena ewentualnych nadużyć etycznych, jaką płacimy za dotarcie do informacji
ważnych z punktu widzenia celu badań socjologicznych, nie jest zbyt wygórowana w
porównaniu do korzyści poznawczych i - ewentualnych, wynikających z nich – pozytywnych
bądź negatywnych dla różnych aktorów społecznych skutków praktycznych.
Opis interpretacyjny. Na podstawie analizy wywiadów sporządzone zostały przez
badaczy opisy interpretacyjne badanych organizacji, co było bardzo ważnym etapem badania.
Opis taki miał być w miarę syntetyczny, koncentrować się na podstawowych cechach
jakościowych organizacji, najbardziej charakterystycznych zjawiskach z nią związanych,
„zasadach organizujących” jej funkcjonowanie. W szczególności opis krótko odpowiadał na
pytania o: genezę organizacji, jej główne działania (formy działalności), podstawowe
uwarunkowania tych działań, misję, podstawowe funkcje pełnione przez organizację,
charakter współpracy z otoczeniem, skuteczność działań, wreszcie podstawowy styl
funkcjonowania i typ organizacji (grupa nacisku, interesu, samopomocowa, etosowa,
opiekuńcza czy pożytku publicznego - w którymś z czterech podstawowych znaczeń tego
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pojęcia). Była to więc twórcza, autorska interpretacja badanego przypadku dokonywana przez
badacza na podstawie zebranego materiału, zwięzła mini-monografia stylu działania
organizacji, a nie dokładne opisanie całego materiału zebranego w trakcie badania.
Uzyskany materiał empiryczny okazał się nad wyraz cenny i na ogół wyczerpujący, co
świadczy zarówno o profesjonalizmie badaczy, jak i zaangażowaniu w proces badawczy
samych badanych. W jednym przypadku z przyczyn technicznych wywiad nie został zapisany
na magnetofon a odtworzony z pamięci przez badacza niestety nie spełniał standardów
merytorycznych projektu badawczego i w zasadzie nie został wykorzystany w analizie.
Wywiady i opisy interpretacyjne, mimo zastosowania procedur standaryzacyjnych, różnią się
od siebie z uwagi na specyfikę poszczególnych badanych przypadków i zróżnicowany
temperament badawczy osób je realizujących. Różnice dotyczą przede wszystkim
akcentowania rozmaitych aspektów działalności organizacji pozarządowych. Niektóre
wywiady są bardzo rozbudowane i wyczerpująco omawiają wszelkie interesujące nas w
badaniach kwestie, inne są bardziej skrótowe i syntetyczne. Z różnych przyczyn materiał
obejmuje również zagadnienia niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem badań, co było na
przykład efektem konieczności nawiązania dobrego kontaktu z badanym i pozwolenia mu na
tzw. „wygadanie się”, bądź też, w kilku przypadkach, było związane ze szczególnym
zainteresowaniem badacza jakąś interesującą go szczególnie kwestią, na temat której badany
był wybitnie cennym informatorem. W materiale empirycznym z badań daje się zauważyć
pewna prawidłowość: wywiad skrótowe i syntetyczne są na ogół powiązane z bardzo
obszernymi i starannymi opisami interpretacyjnymi poszczególnych przypadków (i, niekiedy,
odwrotnie).
Zebrany materiał w postaci zapisu wywiadów (ok. 2000 stron tekstu) oraz 40 opisów
interpretacyjnych został poddany standardowej analizie treści przez kierownika projektu. Na
wyniki tej analizy rzutowały niewątpliwie bardzo silnie dotychczasowe doświadczenia i
wiedza autora na temat sektora pozarządowego w Polsce (wieloletnie badania i uczestnictwo).
Podstawowymi problemami w trakcie analizy były: (1) „opanowanie” całości materiału
empirycznego, tj. poznanie wszystkich zapisanych treści, wątków i charakterystycznych
zjawisk; (2) ich selekcja i klasyfikacja (przede wszystkim według kryteriów nasycenia i
wyrazistości; (3) ustalenie relacji pomiędzy warstwą opisową a prawdą empiryczną. Do tego
ostatniego zagadnienia przywiązywano dużą uwagę już w fazie realizacji badań (wywiady
krzyżowe, weryfikacja wywiadów przez dopytywanie i obserwacje itp.), stanowiło ono jednak
również ważny problem do rozwiązania w trakcie analizy materiału. Badacz nie mógł byś
ślepy na sytuacje, w których opis czy interpretacja materiału kłóciły się ze zdrowym
rozsądkiem. W tym sensie materiał empiryczny nie analizowany w duchu metodologicznej
teorii ugruntowanej, lecz podlegał stałej interpretacji autora. Uwzględniała ona przede
wszystkim fakt pewnego skrzywienia emocjonalno-ocennego, które siłą rzeczy
charakteryzowało zebrany materiał empiryczny i objawiało się przede wszystkim w zbyt
pozytywnym niekiedy obrazie opisywanej i interpretowanej przez badaczy i badanych
rzeczywistości społecznej. Aby uniknąć zjawiska swoistego uwiedzenia przez analizowany
materiał badawczy, autor wykorzystywał swoje doświadczenie z innych badań, analiz,
obserwacji i wieloletniego uczestniczenia w debacie na temat polskiego sektora
pozarządowego.
Część II. Style działań organizacji pozarządowych – wyniki badań.
W oparciu o ustalenia teoretyczne dotyczące problematyki stylowości (Siciński 1976;
1988) oraz wiedzę na temat rzeczywistości pozarządowej w Polsce, przyjmujemy, że style
działania organizacji pozarządowych możemy wyróżnić poprzez wskazanie zasady
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organizującej aktywność tych organizacji, określenie najbardziej charakterystycznej,
najczęściej przejawiającej się, najsilniej determinującej, cechy ich działań. Zasada ta może
odnosić się do najróżniejszych aspektów działań czy funkcji spełnianych przez organizacje
pozarządowe. Dobrym, niejako negatywnym, sposobem jej określenia, jest postawienie sobie
pytania, bez jakiej cechy, bez jakiego wymiaru swej aktywności, organizacja nie byłaby sobą
w oczach badacza (a także – być może – w oczach badanych).
Zestaw dziesięciu stylów działania organizacji pozarządowych wyłaniający się z
przeprowadzonej pod powyższym kątem analizy materiału badawczego (patrz rozdz. 3), w
żadnej mierze nie stanowi klasycznej klasyfikacji stylów aktywności organizacji. Przede
wszystkim nie spełnia kryterium rozłączności. Wiele organizacji pasuje swym stylem
działania jednocześnie do kilku z wyróżnionych niżej typów. Nie wszystkie też przedstawione
style są w równym stopniu wyraziste, widoczne, ważne. Mamy tu raczej do czynienia z
typologizacją w słabym metodologicznie sensie tego pojęcia.
W oparciu – przede wszystkim - o analizowany materiał, ale także wiedzę pochodzącą
z innych badań, wieloletnich obserwacji własnych oraz analiz wtórnych różnorakich danych
empirycznych, wyróżniliśmy we współczesnym polskim sektorze pozarządowym dziesięć
podstawowych typów i kilkanaście podtypów stylów działania organizacji pozarządowych:
(1) styl trzeciosektorowy, cechujący się na ogół nowoczesną, profesjonalną, pozarządową
tożsamością oraz poczuciem wspólnoty z sektorem; (2) styl liderski, z dominującą pozycją
obywatelskiego lidera; (3) styl nostalgiczny, charakterystyczny dla wielu organizacji
postpeerelowskich; (4) styl „nawróconego”, cechujący przetransformowane organizacje
starego typu; (5) styl fantomowy, w którym dominującą cechą jest niewykorzystanie
tkwiącego w organizacji potencjału; (6) styl promieniującej enklawowości obywatelskiej, dla
którego charakterystyczna jest wysoka jakość działalności obywatelskiej i jej wpływ na
szersze otoczenie organizacji; (7) styl parapolityczny, dla którego zasadą działania jest udział
w debacie publicznej i/lub aktywność polityczna; (8) stylu symbiotyczny, w którym podstawą
funkcjonowania organizacji jest współżycie z instytucjami zewnętrznymi wobec niej; (9) styl
biznesowy, w którym dominuje interes materialny członków organizacji: wreszcie (10) styl
wspólnotowy, dla którego zasadą organizującą życie organizacji jest budowa i
funkcjonowanie wspólnoty32.
Kolejność prezentowanych w książce stylów działania organizacji została w sposób
naturalny ukształtowana w trakcie analizy zebranego materiału. Charakterystykę stylów
zaczynamy od zjawisk najbardziej oczywistych, rzucających się w oczy, a jednocześnie
ułatwiających opisy i zrozumienie następnych typów stylistycznych.

4. Styl trzeciosektorowy
„[…] się działa od projektu do projektu” (AP/1)
Pierwszy typ stylów działania organizacji pozarządowych, jaki wyróżnić można w
oparciu o zebrany materiał empiryczny, nazwiemy stylem trzeciosektorowym. Jest on
charakterystyczny dla organizacji silnie związanych i ukształtowanych przez tworzący się w
Polsce po roku 1989 (choć w jakiejś mierze także i wcześniej - mniej więcej od czasu
32

Na podstawie innych badań i obserwacji, a także śladów i sugestii, znajdujących się w naszym materiale
badawczym, można by wyróżnić jeszcze kilka dodatkowych stylów działań organizacji pozarządowych w
Polsce, jak na przykład styl mediatyzacyjny (zdominowany zjawiskiem mediatyzacji), styl alternatywny
(określony przez poszukiwanie odmienności), styl konfrontacyjny, styl roszczeniowy czy styl „inteligencki”.
Analizowany materiał badawczy nie upoważniał jednak do skonstruowania pełnych, socjologicznych czy
antropologicznych sylwetek tego rodzaju stylów.

28
powstania tzw. Pierwszej „Solidarności”33) niezależny sektor pozarządowy. Działania wielu z
tych organizacji zdeterminowane są przez specyficzną kulturę trzeciosektorową, która
wykształciła się w tym okresie w Polsce, jako specyficzny konglomerat wzorców rodzimych przede wszystkim etosu inteligenckiego (Koralewicz, Malewska-Peyre 1996), wartości
kontrkulturowych i subkulturowych (Gliński 1996) i kulturowego dziedzictwa PRLu - oraz
wpływów zachodnich (pewien typ profesjonalizmu organizacyjnego, kultury wolontariatu i
liberalno-lewicowej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego).
Jak wskazywaliśmy w rozdziale 2, był to proces bardzo dynamiczny i złożony, w
zasadzie dokonujący się oddolnie, poza elitami, w oparciu o samodzielnie wykształconych
liderów, organizacje i projekty wsparcia oraz zagraniczne głównie programy pomocowe. Oba,
wyróżnione wyżej mechanizmy rozwojowe trzeciego sektora w Polsce (samoorganizacja i
wsparcie zagraniczne) silnie wpływały też na charakter jego kultury organizacyjnej. Pomoc
zagraniczna dostarczała wzorców i standardów kultury zachodniej. Procesy samoedukacyjne i
samorozwojowe filtrowały i przystosowywały treści zagraniczne do warunków rodzimych.
W rezultacie powstał specyficzny typ kultury trzeciosektorowej charakterystyczny dla wielu
organizacji powstałych głównie po 1989, uczestniczących w kolejnych konkursach
grantowych i realizujących pozarządowe projekty, biorących udział w różnorakich
programach i sieciach organizacji infrastrukturalnych, utrzymujących stałe kontakty z
liderami sektora i organizacjami wsparcia, uczestniczących w wewnątrzsektorowych
działaniach integracyjnych, stale korzystających z pozarządowych mediów itd.itp. Elementem
tej kultury jest swoisty - pełen zapożyczeń z nomenklatury zachodniej - język, wzory i
standardy zachowań, mody, obracanie się w określonych kręgach, znajomość ludzi i
wydarzeń, pewne umiejętności techniczne itp. Zauważmy w związku z tym, że także część
zjawisk patologicznych, z jakimi mamy do czynienia w sektorze, jego nadmierne niekiedy
zbiurokratyzowanie, znaczne uzależnienie działań od źródeł zasobów, określone
zideologizowanie, przewaga technologii organizacyjnych nad misją, nieodzwierciedlający
polskiej specyfiki „pozarządowy” język itp., posiada zachodni rodowód, przywędrowała do
Polski wraz z wsparciem zachodnich podmiotów i stanowi swoisty koszt transformacyjny.
Wyróżnić możemy, jak się wydaje, cztery podstawowe wymiary różnicujące
wewnętrznie styl trzeciosektorowy. Są to: wymiar tożsamościowy, samodzielności,
profesjonalizmu i wspólnotowości. Wszystkie te właściwości są w praktyce stopniowalne.
Organizacje realizujące omawiamy styl działania z różną intensywnością przyjmują
trzeciosektorową tożsamość, są mniej lub bardziej samodzielne wobec sektora, charakteryzują
się zróżnicowanym stopniem profesjonalizmu i poczucia pozarządowej wspólnoty.
W zasadzie warunkiem koniecznym zaliczenia danej organizacji do omawianej
kategorii powinna być jej wysoka pozycja na kontinuum przynajmniej jednego z
wyróżnionych tu wymiarów. W praktyce jednak – paradoksalnie – można spotkać też
organizacje o stylu trzeciosektorowym nieposiadające pozarządowej tożsamości, samodzielne
i niezależne wobec sektora, niezbyt profesjonalne i nie aspirujące do bycia częścią
trzeciosektorowej wspólnoty. Są to na ogół organizacje sprawnie wykorzystujące
trzeciosektorową infrastrukturę i legislację, ale żyjące jakby na uboczu sektora, a zwłaszcza
nie posiadające bezpośrednich kontaktów z pozarządowymi instytucjami wsparcia (ale
korzystające na przykład intensywnie z ogólnie dostępnej sieci informacyjnej sektora).
Przykładem takich podmiotów są niektóre opisywane niżej organizacje „uzależnione od
projektów” i „dostarczyciele usług”. Są to organizacje, które przejmują jedynie pewne
fragmenty pozarządowej kultury bycia, lecz, z uwagi na inne okoliczności, już sam ten fakt
przesądza o ich stylu działania.
33

Na temat procesów kształtowania się niezależnego sektora obywatelskiego w latach osiemdziesiątych zobacz
m.in.: Gliński 1996; Siellawa-Kolbowska 2002.

29
Najczęściej jednak, jak zauważyliśmy, styl trzeciosektorowy charakteryzuje się
wysoką intensywnością przejawiania się czterech wyróżnionych wyżej cech.
Część organizacji cechuje silna pozarządowa tożsamość, definiują się one poprzez
kulturę trzeciosektorową, utożsamiają z sektorem (jako jego część), przynależność do którego
stanowi dla nich źródło wysokiej samooceny a niekiedy w ogóle sensu funkcjonowania. Jest
to charakterystyczne zarówno dla dużych organizacji centralnych czy infrastrukturalnych,
działających czy lobbujących na rzecz sektora na scenie publicznej, jak i wielu – choć nie
wszystkich (Dudkiewicz 2004) - małych organizacji lokalnych. Te pierwsze, dodatkowo,
charakteryzuje wyraźna misja odpowiedzialności za losy polskiego sektora pozarządowego.
Te drugie przynależność do sektora traktują jako szczególny wyróżnik swej sytuacji lokalnej.
Przykładem dużej organizacji o wyraźnie trzeciosektorowej tożsamości jest na przykład znane
warszawskie Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Środowisko związane ze stowarzyszeniem Klon/Jawor ukształtowało się u progu
transformacji34 z wyraźnym i określonym celem, jakim było wspieranie i kształtowanie
rozwoju pozarządowego sektora obywatelskiego w Polsce. Działalność organizacji obejmuje
wiele form aktywności: informowanie, poradnictwo, wspieranie organizacji pozarządowych,
edukacja, publikacje, prowadzenie portalu internetowego, budowa instytucji
trzeciosektorowych, działania integracyjne i sieciowe, inicjowanie zmian, lobbowanie na
rzecz sektora, zarówno w kraju, jak i zagranicą, prowadzenie badań naukowych nad
zjawiskami obywatelskimi itd. itp. W oparciu o wieloletnią obserwację działań środowiska
Klonu35, można stwierdzić, że jest to jeden z podstawowych w Polsce podmiotów kreujących
rodzimy trzeci sektor, przede wszystkim jego rozliczne instytucje wsparcia i integracji oraz –
co interesuje nas szczególnie z punktu widzenia stylu, o którym mowa - jego tożsamość,
standardy profesjonalizacji i etos wspólnotowy. Wszystkie te wymiary stylu
trzeciosektorowego były (i są w dalszym ciągu) w sposób świadomy i systematyczny
tworzone za pomocą szeregu precyzyjnie przygotowywanych i kompetentnie realizowanych
działań i inicjatyw. Stowarzyszenie jest jednym z głównych podmiotów tworzących i
realizujących wzorce norm trzeciosektorowych. Często spotyka się nawet z zarzutem, że są to
normy zbyt „wyśrubowane”, niedostępne dla „zwykłych” organizacji. Nie miejsce tu na
szczegółową, „antropologiczną” analizę trzeciosektorowej tożsamości omawianego
stowarzyszenia i mu podobnych (wciąż czeka ona na opracowanie), należy jedynie skrótowo
zaznaczyć, że wzorzec, o którym mowa obejmuje i łączy w sobie zarówno elementy
tradycyjnego etosu inteligenckiego (zarówno w wersji romantycznej, jak i „pracy u
podstaw”)36, jak i - importowanego z Zachodu – etosu sektora pozarządowego (zarówno w
jego wersji kontynentalnej, jak i anglosaskiej oraz amerykańskiej)37. Charakter i specyficzną
atmosferę stylu działania stowarzyszenia Klon/Jawor w znacznej mierze oddaje opis
funkcjonowania warszawskiego Centrum Pozarządowego „Szpitalna” (patrz str. 96), które
stworzone zostało właśnie przez omawiane środowisko liderów polskiego trzeciego sektora.
4.1. Życie sektorem.
Charakterystyczną grupą organizacji o trzeciosektorowym stylu działania i pozarządowej
tożsamości są organizacje żyjące na co dzień kontaktami z sektorem. Ich tożsamość
potwierdzana jest niejako codziennie funkcjonowaniem w sektorze pozarządowym, wieloraką
współpracą z innymi organizacjami, przede wszystkim z organizacjami i instytucjami
34

Początkową formułą organizacyjną była Fundacja „Bez Względu na Niepogodę”, przekształcona w drugiej
połowie lat 90. w obecnie działające stowarzyszenie.
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Obserwacja uczestnicząca własna autora.
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Na ten temat zob. Koralewicz i Malewska-Peyre 1998; Chimiak 2004, 2006.
37
W języku publicystycznym można powiedzieć, że jest to konglomerat amerykańskiego profesjonalizmu z
żoliborskim etosem inteligenckim.
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infrastrukturalnymi. Niekiedy dla wykształcenia tego stylu działania organizacji wystarczy
sama świadomość jej uczestników i liderów – od czasu do czasu potwierdzana jakimś
wspólnym doświadczeniem - że są częścią ważnej trzeciosektorowej wspólnoty.
Oto jak szefowa małej organizacji lokalnej MD/3 charakteryzuje proces formowania się
jej trzeciosektorowej tożsamości: byliśmy jedyną organizacją w województwie S. na rzecz
bezrobotnych. […] I nam było strasznie ciężko i smutno, bo ani się nigdzie doszkolić, ani z
nikim się zintegrować, […] No, i w pewnym momencie, […] w dziewięćdziesiątym dziewiątym
telefon z B., zza miedzy, że tak powiem, […] że o nas gdzieś tam przeczytali, że robią takie
spotkania, że jest w województwie […] federacja stowarzyszeń, że jest tych stowarzyszeń
osiem czy dziewięć, i że nas zapraszają, łaaa!, to prawda, z otwartym sercem pojechaliśmy,
no, bo, […] no, bo – mówię - nareszcie ktoś nas chce…[…] nareszcie, gdzieś za miedzą […]
są organizacje, i to nie jedna, bo skupione w federację, a my tu biedni sami. No, i tak zaczęły
się te spotkania, federacje, później poprzez federacje utworzona została taka ogólnopolska
organizacja na rzecz bezrobotnych, w której ja jestem już drugą kadencję wiceszefową
komisji rewizyjnej, spotykamy się co jakiś czas. Siedziba jest w Łodzi, gdzie już skupiamy
czterdzieści parę takich organizacji z kraju różnych, też bezrobotnych. […] otworzyły się
horyzonty, […] stopniowo zaczęliśmy, jakby, szukać następnych źródeł informacji, łączności
[…] są takie konferencje i są FIP-y ogólnopolskie38, są FIP-y wojewódzkie i są FIP-y
powiatowe. Ja jestem organizatorem trzech FIP-ów powiatowych, współorganizatorem
dwóch wojewódzkich i uczestnikiem dwóch ogólnopolskich, o w ten sposób. […] Myśmy się
stali taką organizacją, to nasza dodatkowa misja, która jest organizacją sieciową
wspomagania, […] partnerską organizacją „Herold”. Jest taka sieć organizacji w
województwie […] (I).
Respondentka bardzo silnie utożsamia się z działaczami pozarządowymi, przejawia
wyraźne zadowolenie, że jest członkiem wspólnoty trzeciosektorowej, bardzo pozytywnie
ocenia jej liderów i uczestników, a także ich dokonania. Ludzie, którzy 10 lat temu, na
przykład, zaczynali, tworzyli te organizacje, jako pionierzy, to są ludzie typu Arek
Jachimowicz z Elbląga, to są ludzie typu Marek Borowski z Olsztyna […] inicjator i
założyciel naszej sieci „Herold”, dzięki czemu moja organizacja bardzo się rozwinęła,
bardzo, pod względem informacyjnym, to jest Jurek Boczoń z Gdańska z Fundacji Rozwoju
Wspierania tam, tej… nie pamiętam, bo strasznie długa nazwa […] to jest Zbyszek Mieruński
z Gołdapi, to jest Majka Żylińska. Zbyszek Mieruński jest dyrektorem ośrodka kultury a
właśnie cały czas ma to takie zaparcie trzeciosektorowe, pozarządowe, i utworzył Fundusz
Lokalny, takie stowarzyszenie w Gołdapi, to wszystko fajnie, prężnie działa, poklamrował to,
fajne naprawdę, świetne rzeczy robi, to jest Majka Żylińska, która też jest nauczycielem,
prowadzi własną gazetę, a dodatkowo miała ochotę sobie założyć Fundusz Lokalny jako
pozarządowiec, i świetny ma Fundusz Lokalny, dzięki właśnie jej funduszowi, my zdobyliśmy
projekt i grant z programu „dobry kontakt”, czyli utworzyliśmy tą naszą pracownię. […] Ja
się nigdy nie nacięłam na żadnej takiej organizacji. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
bardzo ładnie (wspiera – przyp. PG.) nie tylko finansowo, ale rzeczowo, informacyjnie,
publikacjami. Także, bo to nie tylko pieniądze wsparcie dają. […] Jest bardzo dużo
pozarządowców, bardzo fajnych ludzi, którzy nie są cwaniakami, którzy rzeczywiście na
pozarządówce, można powiedzieć, zjedli zęby, ale uczciwie, nie dorobili się mercedesów.
(MD/3), (I).
Warto podkreślić, że tożsamość pozarządowa, nawet małych organizacji lokalnych,
wyraźnie wykracza poza granice Polski. Wpływ Zachodu dotyczy więc nie tylko, o czym
wspominaliśmy, treści kulturowych trzeciego sektora, ale także zakresu pozarządowej
wspólnoty. Liderka organizacji MD/3 wspomina: Byłam, na przykład, na wspaniałej imprezie
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w Paryżu […] za pieniądze unijne […] zabrałam ze sobą jednego z wolontariuszy, bo akurat
mieliśmy taką okazję. […] to było drugie Europejskie Forum Społeczne, […] przez cały
tydzień były różne konferencje, spotkania, szkolenia […] i była manifestacja na zakończenie
[…] pokojowa. Policjanci gdzieś tam z boku sobie stali, ja się bałam tej manifestacji, bo to
było sto tysięcy ludzi z całego świata, ale były śpiewy, było skandowanie, nie było ani jednego
rozruchu. I to było bardzo fajne. Pozwolono nam przejść ulicami Paryża, nie wiem, sześć
kilometrów chyba, to było cudowne, ja się śmiałam, że zdeptałam Paryż na swoich własnych
stopach. Tak, że w takich rzeczach […] w konferencjach różnych jakichś międzynarodowych
ja lubię uczestniczyć, poznawać nowe działania, to co robią inni, na przykład byłam na
bardzo ciekawej, też za pieniądze unijne,[…] konferencji czterodniowej na Litwie, była tylko
kobieca, prawa kobieca. To były kobiety z biznesu, z samorządu i z organizacji
pozarządowych z Norwegii, Niemiec, Rosji, Litwy i cztery kobiety z Polski. Fantastyczna
konferencja, bardzo im się spodobały nasze wystąpienia, mi się podobały pewne rzeczy
innych. Nawiązaliśmy jakąś taką dalszą współpracę na ewentualne może przyjazdy do siebie,
Norwegia jest bardzo ładnym krajem, to można zobaczyć. (MD/3), (I).
Jak widać z powyższego przykładu, trzeciosektorowa tożsamośc związana jest na ogół
z silnym poczuciem wspólnotowości. Niewątpliwie, do wykształcenia się wśród wielu
polskich organizacji pozarządowych tego swoistego blumerowskiego „esprit de corps”
przyczyniły się wielorakie działania integracyjne i aktywizacyjne podejmowane przez
dominujące w sektorze, wielokrotnie wspominane przez cytowaną respondentkę, organizacje
infrastrukturalne39. Liczba konferencji, lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich forów
inicjatyw pozarządowych, programów, szkoleń, koalicji, konsultacji, sieci pozarządowych,
ciał i instytucji dialogu obywatelskiego itd., itp. idzie w tysiące. Stworzone zostało bogate,
sieciowe, dynamiczne środowisko infrastrukturalne, na bazie którego powstała rozbudowana
sieć interakcji pomiędzy organizacjami i uczestnikami sektora. Interakcje te posiadają
rozmaity charakter: zarówno wirtualny (quasi-interakcje internetowe), jak i emocjonalny, czy
pogłębiony-racjonalny (procesy samoedukacyjne, kształtowanie tożsamości obywatelskiej
sektora itp.). Charakterystyczne jest na przykład częste korzystanie z doskonałego portalu
internetowego WWW.ngo.pl i innych możliwości połączeń internetowych. Badania wskazują,
że w roku 2004 76 % polskich organizacji pozarządowych korzystało z Internetu w sprawach
związanych z organizacją (30% korzystało codziennie), 31% organizacji odwiedzało
wspomniany portal pozarządowy, a 10% - było jego regularnym czytelnikiem (Gumkowska i
Herbst 2005: 29-30). Przy czym należy podkreślić, że quasi-interakcje internetowe w polskim
sektorze pozarządowym na ogół nie zastępują, lecz stanowią jedynie uzupełnienie interakcji
naturalnych40. W każdym razie są podstawą do budowy autentycznej wspólnoty o cechach
obywatelskiego ruchu społecznego. Poczucie przynależności do tej wspólnoty decyduje w
znacznej mierze o wykształceniu się omawianego stylu działań organizacji pozarządowych.
Uczestnictwo we wspólnocie trzeciosektorowej może mieć, jak wskazywaliśmy,
zróżnicowany charakter. Dodatkowo, jest to na swój sposób, wspólnota częściowo
„zhierarchizowana”. Najwyżej w hierarchii stoją organizacje-autorytety i sponsorzy41. Są to
na ogół organizacje infrastrukturalne, inicjujące większość działań integracyjnoaktywizacyjnych i rozwojowych sektora. Można powiedzieć, że w jakimś sensie przyjęły one
na siebie rolę przewodzenia sektorowi. Tak też, na ogół, postrzegane są przez przedstawicieli
innych sektorów. I choć charakterystyczne są dla niektórych z nich pewne tendencje
oligarchizacyjne42, to jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że ich wysoka pozycja we
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wspólnocie trzeciosektorowej wynika przede wszystkim z czynników natury merytorycznej i
merytokratycznej – dzięki połączeniu talentów, fachowości, pracowitości i inicjatywy
wykazują się one imponującą efektywnością i sukcesami w działaniu. Ich przede wszystkim
zasługą są, wspominane wyżej, procesy samorozwojowe i samoedukacyjne sektora, jego
integracja, profesjonalizacja, zmiana instytucjonalna w otoczeniu sektora itd. itp. Przykładem
tego typu trzeciosektorowego stylu działania jest omawiane wyżej Stowarzyszenie
Klon/Jawor.
Wspólnotę trzeciosektorową, tworzą też, jak wspominaliśmy, organizacje o
zróżnicowanym poczuciu tożsamości pozarządowej, przynależności do wspólnoty czy
poziomie profesjonalizmu. Istnieją organizacje w miarę profesjonalne, szeroko korzystające z
infrastruktury sektorowej, ale są też takie, które dość selektywnie podchodzą do
funkcjonowania w sektorze i instrumentalnie, dość biernie, korzystają z infrastruktury. Są
również takie, które w ogóle niewiele korzystają z infrastruktury sektora, ale najważniejsze
dla nich jest wspomniane „bycie we wspólnocie”, które stanowi podstawę ich tożsamości i z
którego czerpią siłę do funkcjonowania (czy też jedynie do dość biernego trwania).
Niska czy lokalna pozycja organizacji, jak wskazywał przypadek opisywanej wyżej
organizacji MD/3, nie przesądza o niskiej trzeciosektorowej intensywności jej stylu działania,
choć z innych badań wynika, że „małe organizacje peryferyjne” (zwłaszcza działające w
sferze pomocy społecznej) charakteryzują się m.in. słabą tożsamością trzeciosektorową
rekompensowaną na ogół poprzez dobre relacje z lokalną społecznością i lokalnym
otoczeniem instytucjonalnym (Dudkiewicz 2004). Teza Magdaleny Dudkiewicz każe nam
wreszcie przypomnieć, że olbrzymia część polskich organizacji pozarządowych w ogóle nie
charakteryzuje się stylem trzeciosektorowym. Wróćmy jednak do charakterystyki
omawianego stylu.
Przykładem organizacji posiadającej „wymuszone” niejako związki z sektorem, jest
mała, lokalna fundacja PF/5. Szefowa fundacji, która przez wiele lat mieszkała w Warszawie,
ma dobre kontakty z ogólnopolskimi organizacjami z centrum. Jest jednak bardzo
sfrustrowana i nieufna wobec wszelkich instytucji zewnętrznych. Badacz pisze: Jeżeli chodzi
o sektor, to Fundacja (głownie z uwagi na powiązania z Warszawą) ma dobre rozeznanie.
Dostaje materiały informacyjne. Deklaruje też chęć współpracy z innymi organizacjami, ale
za brak współpracy obwinia innych - zarówno organizacje jak i samorząd: "Jednak szybko
okazało się, że samorząd chce poprzecinać więzy pomiędzy organizacjami, rozgonić nas od
siebie. Wydaje się, że gdyby takie konsorcjum powstało byłoby dla władzy dużym
zagrożeniem". (Informator 2). Jednak wizja sektora jest bardzo negatywna. "W tych
fundacjach, które mają dobre wejścia, od razu 20% tego, co dostajesz na rękę oddajesz na
fundację, my nie mamy takich możliwości." (Informator 1). Wydaje się, iż (dominuje – przyp.
PG) przekonanie, że sektor musi działać na granicy prawa, "kombinując" w najróżniejszy
sposób […]. (PF/5), (OI). Mimo negatywnej opinii o sektorze, organizacja bardzo sprawnie
korzysta z pozarządowych źródeł finansowania i funduszy publicznych przeznaczonych na
działalność trzeciego sektora. Kiedyś 80% budżetu fundacji pochodziło z Batorego, tak
naprawdę Batory nas utrzymywał. Ponieważ w tej chwili cały program kobiecy się przesunął
na Wschód, więc powiedzieli nam dziękuję. Ale teraz ze 30% budżetu załatwia nam Hausner.
Zawsze bardzo dużo dostawaliśmy z urzędu marszałkowskiego, w ostatnim roku nie
dostaliśmy nic, ale to nasza wina, bo osoby z fundacji nie złożyły po prostu na czas wniosku.
(PF/5), (I).
Innym charakterystycznym przypadkiem jest organizacja MD/4, którą określić można
mianem „życzliwego, ale zdystansowanego klienta sektora”. Badacz pisze: Świadomość
przynależności do trzeciego sektora w Zarządzie […] określiłabym jako instrumentalną –
korzysta z możliwości, jakie niesie za sobą przynależność do trzeciego sektora. Jednak nie
stara się go formalnie wzmacniać, choć uczestniczy w komitecie monitorującym zintegrowany
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program rozwoju regionalnego. Nie uczestniczy jednak w FIP-ach, nie interesuje się kartą
etyczną zasad. Przewodniczący, jak twierdzi, korzysta ze strony internetowej, szukając
różnego rodzaju szkoleń. (OI). Lider organizacji mówi: …no mamy trochę osiągnięć tam
różnego rodzaju, między innymi tam projekty niektóre były nagradzane…[…] teraz przez
fundację Boscha został projekt nasz nagrodzony […] w Niemczech była prezentacja, […]
dostaliśmy właśnie za wymianę tą polsko – niemiecką i […] mamy jednego łącznika43, taki z
NGO – sów […]…z różnymi fundacjami na przykład z Gdańska, czy tam z Gdyni,
współpracujemy, też z…jak oni się nazywają…tutaj dużo można wymieniać […] na przykład
ostatnio trening, kurs robiliśmy a propos funduszy strukturalnych…tam pisania projektów dla
organizacji pozarządowych tutaj w regionie, tam też sporo, jeśli chodzi o tą północno –
wschodnią Polskę właśnie to też mamy współpracę, to nie tak, że my się zamykamy czy nic nie
robimy, ale wręcz chcemy działać […]…współpraca tutaj jak najbardziej…[…] z
organizacjami pozarządowymi między innymi […] jestem na przykład w tym komitecie
monitorującym…[…]…zintegrowany program rozwoju regionalnego z ramienia NGO-sów
[…] (MD/4), (I).
Badany pozytywnie odnosi się do sektora i orientuje się pobieżnie w jego aktualnych
problemach: No jeśli chodzi o […] działalność to powiem, że bardzo wysoko oceniam no, bo
moim zdaniem ten trzeci sektor odwala kawał dobrej roboty i bez nich to praktycznie żadne te
urzędy […]…no państwo polskie […] nie byłyby tak efektywne jak są efektywne NGO-sy
[…]…jeśli chodzi o na przykład sytuację finansową […] to powiem tak, że to nie jest, nie
wygląda to bardzo różowo […]…w żaden sposób się nie pomaga, nawet ta ustawa o pożytku
publicznym […] to nie jest zbyt coś atrakcyjnego […] zresztą ostatnio były notowania jakieś a
propos tego jednego procenta, to jest całe śmieszne, że większość ludzi po prostu formalności
nawet to zabijają, […] jeżeli powstanie może jakaś baza […] to będzie wpływało do bazy […]
a nie będzie wracało do państwa […] będzie stworzony taki fundusz, gdzie organizacje będą
mogły składać […] jakieś projekty, ubiegać się o dofinansowanie to już będzie ciekawiej,
[…]…państwo nasze nie pomaga zbytnio no dla tego trzeciego sektora, bo nawet, […] firmie
na przykład bardziej opłaci się utylizować niektóre rzeczy niż oddać dla społecznych
organizacji, […]. To, to jak może być nam łatwo w ten sposób…To dobrze, że są te projekty,
ale […] wiadomo ciężko jest się utrzymać[…]…licząc tylko i wyłącznie na granty […] Ale ja
powiem tak – jeśli chodzi o odwiedzanie tej strony (chodzi o portal ngo.pl – przyp. PG) to
śledzę tą stronę jak najbardziej, często staram się to robić, bo bardzo dużo ze szkoleń czy
innego rodzaju korzystamy z tego […] jeśli chodzi o bazę, bo tutaj też mamy w Białymstoku
jedną […] to nawet szkolenia różnego rodzaju, czy tam jeszcze jakieś…jakieś zapytania są,
czy coś w tym stylu, to jak najbardziej pomagają […]…a z takich rzeczy, to nie wiem
co…karty zasad to nie wiem…może […]…coś słyszałem…tam wiem, że tego…ale co, dzisiaj
Pani nie opowiem konkretnie. (MD/4), (I).
Wydaje się, że styl trzeciosektorowy, jak słusznie zauważył badacz, ma tu charakter
instrumentalny, jest stosunkowo mało wyrazisty i nie obejmuje na przykład poczucia
pozarządowej wspólnotowości, co w omawianym przypadku wynika z faktu, że organizacja
MD/4 charakteryzuje się równocześnie innym stylem działania, o cechach wspólnotowoetosowych (patrz rozdział 4.10). Taka sytuacja ma często miejsce w organizacjach
ideologicznych, etosowych i wspólnotowych, które jednocześnie sprawnie, mniej lub bardziej
profesjonalnie, funkcjonują na „rynku pozarządowym”.
Zauważmy, że z uwagi na wspominane wyżej oddolne procesy samorozwojowe
sektora, dość często styl trzeciosektorowy danej organizacji związany jest z jej genezą. Wiele
organizacji powstało dzięki wsparciu lub z wyraźnej inspiracji szeroko pojętego sektora
pozarządowego bądź instytucji publicznych realizujących programy pozarządowe, i ten fakt
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wywarł znamienne piętno na ich działalności. Wsparcie, o którym mowa, mogło przybierać
rozmaite formy i być związane z działalnością najróżniejszych organizacji i sieci
infrastrukturalnych, funkcjonowaniem programów aktywizacyjnych, konkursów grantowych
itp. W początkowej fazie rozwoju polskiego sektora pozarządowego większość tego typu
inspiracji posiadała rodowód zagraniczny, poźniej pojawiało się coraz więcej –
wspominanych w rozdziale 2. – inicjatyw i programów polskich. Obecnie dużą rolę w
powoływaniu nowych organizacji44 odgrywają fundusze europejskie, ale operatorami
aktywizacji sektora są i będą w przyszłości głównie (Narodowa Strategia Rozwoju i Program
operacyjny społeczeństwa obywatelskiego włączony do „obszaru” Kapitał Społeczny, lub
jakieś nowe formy tych projektów) instytucje rodzime.
Przykładem organizacji powołanej z inspiracji pozarządowej instytucji niemieckiej
jest związek stowarzyszeń RS/5. Jego prezes tak wspomina genezę organizacji: Inicjatywa
powołania […] forum organizacji socjalnych, tzn. takiego związku stowarzyszeń, czyli
reprezentanta organizacji socjalnych na terenie województwa, pojawiła się w listopadzie
1997 r. w czasie konferencji, którą organizowaliśmy we współpracy z niemiecką organizacją
Parytetowym Związkiem Socjalnym Północnej Nadrenii Westfalii. Gość z Niemiec opowiedział, w jaki sposób funkcjonują struktury organizacji socjalnych w Niemczech. Mówił o
działaniach związku stowarzyszeń, jakim jest Związek Parytetowy. Mówił o reprezentacji, o
wspieraniu organizacji członkowskich, o współpracy z administracją publiczną. I w czasie tej
konferencji, 11 organizacji uczestniczących w tym spotkaniu zainteresowało się ta ideą i
stwierdziło, że jest w stanie włączyć się w pomysł budowania takiej reprezentacji organizacji
socjalnych na terenie województwa. I po półrocznym okresie, kiedy organizacje się spotykały,
kiedy poznawały swoje metody działania, bazę lokalową, techniczną, kiedy nawiązywały się
już jakieś kontakty pomiędzy tymi ludźmi, organizacje stwierdziły, że można zalegalizować
prawnie taką strukturę związkową. Tak też się stało. […] Organizacjami założycielskimi były
3 stowarzyszenia45, a w chwili obecnej zrzesza 83 organizacje z terenu województwa
śląskiego. Na początku borykaliśmy się z problemami organizacyjnymi. W jaki sposób zacząć
pracować, pozyskiwać pierwsze środki na funkcjonowanie takiego związku. Jednak tutaj,
powiem szczerze, pomogła nam administracja i udało nam się dostać pierwszy grant ze
środków europejskich. Ze strony organizacji nie było większych problemów. Raczej duże
zaangażowanie z ich strony, wiara w to, że tworzenie reprezentacji, grupy nacisku na zmiany,
na poprawę sytuacji organizacji, na podniesienie jakości działania tych organizacji.
(RS/5),(I).
Omawiana organizacja, m.in. z uwagi na swój infrastrukturalny charakter, jest silnie
zintegrowana i związana z trzecim sektorem. Jak pisze badacz, jest organizacją dobrze
ugruntowaną w realiach polskiego 3-go sektora, zarówno merytorycznie (znajomość
podstawowych zasad regulujących jego funkcjonowanie), jak i operacyjnych (poprzez
przynależność do istniejących w sektorze struktur organizacyjnych, relacje z innymi
organizacjami). Potrafi sformułować własne, często krytyczne stanowisko wobec tego, co w i
wokół sektora się dzieje. Generalnie stosunek do najważniejszych problemów, jak Ustawa o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, federalizacja sektora, zjawiska patologiczne
i oligarchizacja sektora jest ambiwalentny. (RS/5), (OI). Lider organizacji na pytanie o
wartości, jakimi kierują się osoby aktywnie działające w polskich organizacjach
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Ilościowe badania sektora wskazują, że w roku 2004 około ¼ aktywnych organizacji powstało w ciągu
ostatnich trzech lat (Gumkowska i Herbst 2005: 9). Obserwacja uczestnicząca obejmująca funkcjonowanie
instytucji wsparcia sektora (np. uczestnictwo w komisjach przyznających dofinansowanie w konkursach
grantowych) sugeruje, że znaczna część nowopowstałych organizacji wywoływana jest niejako do istnienia
przez nowe możliwości uzyskania finansowania związane z dużymi konkursami grantowymi.
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Taka mała liczba założycieli wynikała z wymogów formalnych. Tylko tyle organizacji było w stanie w
krótkim czasie dopełnić wymogu formalnego zgłoszenia uczestnictwa w związku stowarzyszeń.
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pozarządowych, odpowiada, co prawda, że są to bezinteresowność, altruizm, solidarność,
chęć działania, zaangażowanie. Ale na pytanie Czy wg P. w sektorze istnieje jakaś elita,
organizacje i działacze ważniejsi, tworzący jakąś swoistą oligarchię? odpowiada:
Z pewnością jest. To znaczy jest to „Warszawa”. Tam jest zlokalizowana grupa działaczy i liderów. „Papieży”. Osoby związane ze SPLOTem. Głownie organizacje warszawskie, które ze
sobą współpracują oraz ich działacze, którzy są wymiennie w tych organizacjach. Te organizacje ściągają dużo pieniędzy. Mają przetarte ścieżki dotarcia do funduszy. To też powoduje,
że inne organizacje nie mają dostępu do tych środków. Głównie kojarzy się Warszawa. Natomiast, jeśli chodzi o regiony, czy nasz region, to ja nie znam takiej organizacji, która miałaby
wyłączność w jakimś obszarze. W sferze usług społecznych strukturą, która ma lepsze dojścia,
i z którą liczą się władze samorządowe jest Caritas […], który ściąga bardzo dużo pieniędzy i
ma dobra pozycję i układy. Mają taki monopol. Nawet w tej chwili toczy się dyskusja czy
Caritas w ogóle nie przejmie świadczenia usług socjalnych w kraju. Mają odpowiednie
dojścia poprzez Kościół. (RS/5), (I).
Jak zauważa badacz, prezentowane jest tu bardzo specyficzne, i dość często spotykane
w świadomości działaczy pozarządowych, rozumienie zjawiska oligarchii, jako generowania
dużych środków finansowych przez […] organizacje […] W mniejszym stopniu wywieranie
wpływu na decyzje. (RS/5), (I).
Jak widać, mimo silnych związków z sektorem i wyraźnie trzeciosektorowej
tożsamości oraz kultury działania, omawiana organizacja interpretuje „wspólnotę” sektora w
kategoriach różnic i konkurencji. Badacz pisze: relacje z organizacjami pozarządowymi
przybierają postać jawnego lub ukrytego konfliktu czy rywalizacji, choć nie jest to stan
dominujący. Głównym konkurentem, przynajmniej na poziomie regionalnym, wydaje się
Caritas […]. Nie do końca jasne są stosunki z pozostałymi organizacjami infrastrukturalnymi
działającymi w regionie. W mniejszym stopniu konkurentem są organizacje członkowskie i
podstawowe, które jednak w konkurencji o te same środki z reguły stoją na straconej pozycji.
W przypadku relacji z organizacjami infrastrukturalnymi i Caritas, chodzi w tym samym
stopniu o rząd dusz, co o dostęp do środków finansowych. (RS/5),(OI).
Przykładem innej organizacji realizującej styl trzeciosektorowy, stworzonej i
ukształtowanej w dużej mierze przez instytucje zewnętrzne, jest fundacja BB/2. Została ona
powołana, pod inną jeszcze nazwą, w roku 1992, przez Radę Miejską w S. W latach
dziewięćdziesiątych zakwalifikowano ją do współpracy w ramach programu grantowego USA
ID, prowadzonego w Polsce przez operatora amerykańskiego Academy of Educational
Development (AED). Jak mówi badana: właśnie myśmy z nimi współpracowali w takich
dziedzinach, jak […] tworzenie koalicji do zwalczania alkoholizmu w gminie. Pisaliśmy też
książkę na ten temat. I później właśnie jak postała, z tego AED, Akademia Filantropii w
Polsce, to nam zaproponowano również udział, żeby stworzyć Fundusz Lokalny. […]
Poprzednia fundacja zajmowała się głównie pomocą społeczną. […] Natomiast Fundusz
Lokalny zakładał, że to nie będzie tylko prowadzenie jakiejś określonej działalności, ale w
ogóle zbieranie środków i tworzenie tak zwanego kapitału żelaznego na potrzeby jakby całego
regionu, całej tutaj… rozwiązywania wszystkich potrzeb lokalnej społeczności. A więc równo,
i w edukacji, i oświacie, i sporcie, turystyce. (BB/2), (I).
Wejście organizacji do programu polskich funduszy lokalnych silnie określiło jej
trzeciosektorową tożsamość, wspólnotowy i profesjonalny styl działania. Badacz zauważa, że
Jak twierdzi lider, działalności fundacji sprzyja to, że „opiekuje się” nią Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce, że należy do sieci Funduszy Lokalnych (dzięki czemu może wymieniać
się z innymi Funduszami doświadczeniami), jak również to, że może liczyć na wsparcie
Urzędu Miejskiego w S. (BB/2), (OI). […] dla nas takim źródłem szkoleń – mówi liderka
organizacji - to jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Tworzymy taką sieć organizacji
i właśnie Funduszy Lokalnych. I w tym roku również […] ta sieć pozyskała środki unijne na
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przeciwdziałanie marginalizacji życia społecznego. I w ramach tego programu my będziemy
mieli możność brać udział w warsztatach, jak wyszkolić, pozyskać wolontariuszy, jak ich
przygotować do roli takiego zbierania pieniędzy. […] na przykład za pośrednictwem
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce dajemy stypendia takie muzyczne, „Agrafka
Muzyczna”. […] Przyjeżdżają do nas Słowacy, byli ich goście. Uczą się jak współpracować z
samorządem na naszym przykładzie. Ostatnio mieliśmy Chorwatów […] poprzez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce. Oni tutaj kierują i chcą nas wesprzeć. […] (BB/2), (I).
Na pytanie o podstawowe czynniki sprzyjające działalności fundacji respondentka
odpowiada: No, chyba to, że mamy takiego powiedzmy strategicznego, że tak powiem
opiekuna, sponsora, którym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. To, że mamy sieć
tych wszystkich organizacji, tych naszych Funduszy Lokalnych, że się spotykamy i że mamy
właśnie taką wymianę doświadczeń. Między innymi wydaje się też taki comiesięczny kurier
emailowy, gdzie się opisuje wszystkie takie ważniejsze wydarzenia, jakie się w ciągu miesiąca
wydarzyły w danej organizacji. No to, to jest na pewno to. No to, że mamy takie oparcie
tutejszych jednak władz. (I).
Podsumowując opis interpretacyjny organizacji BB/2, badacz zauważa, że Choć nie da
się zaprzeczyć, że Fundacja […] działa prężnie i skutecznie, to zastanawia jednak jej
zależność od Rady Miejskiej. (OI). Liderka organizacji twierdzi jednak: No, teraz zdobywamy
środki z różnych źródeł, to nam pozwala na jakiś taki stopień (niezależności – przyp. PG). Bo
nie jesteśmy tak całkiem zależni całe życie od fundatora, nie? Bo nawet korzystamy, tam
powiedzmy, w jednej szóstej z ich dotacji. I to, że zdobywamy z innych źródeł, no to daje nam
takie poczucie, że jesteśmy niezależni. Chociaż rada się tam chwili, że jesteśmy ich
organizacją, przez nich założoną. No i nic dziwnego, bo gdybyśmy nie mieli sukcesu, to by się
nie chwalili, ale chwalą się, że założyli taką organizację. (BB/2), (I).
W omawianym przypadku geneza organizacji i silne związki z instytucją wsparcia,
choć zagrażają uzależnieniem, pełnią jednocześnie funkcję ochronną przed popadnięciem w
zależność od innej instytucji zewnętrznej – samorządu lokalnego. Wydaje się, że przyjęcie
trzeciosektorowego stylu działania może stwarzać szansę na zbudowanie bardziej
partnerskich relacji organizacji z innymi instytucjami, umożliwia alternatywne kontakty i
absorbcję zróżnicowanych zasobów. Jest to bowiem generalnie styl nadający tożsamość,
wzmacniający poczucie wspólnotowości i niezależności. Niestety nie zawsze oznacza to
również wzmocnienie samodzielności organizacji.
Jak można było zauważyć w przypadku funduszu BB/2, istotnym
niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą pozarządowa geneza organizacji i jej silne związki z
sektorem, jest podatność na uzależnienie od zewnętrznego świata instytucji, w tym także
instytucji pozarządowych lub wspierających sektor, prowadzące często do niesamodzielności
organizacji lub zaniku jej aktywności46 w momencie utraty wsparcia.
Decydującą rolę pozarządowej instytucji zewnętrznej w kreowaniu działań
organizacji, ale także pewne niebezpieczeństwa z tym związane, podkreśla badacz omawianej
wyżej organizacji RS/5: Niewątpliwie dużą rolę w powstaniu organizacji i jej funkcjonowaniu
odegrał i dalej odgrywa partner niemiecki. Uczestnictwo przedstawiciela Związku
Parytetowego w pierwszej konferencji, a przede wszystkim deklaracja gotowości włączenia
się w prace nad powołaniem odpowiedniej struktury należy uznać za decydujący czynnik
motywujący członków-założycieli do zaangażowania się w to przedsięwzięcie. Wizja korzyści,
jakie może przynieść współpraca ze stroną niemiecką przesądziła o powstaniu struktury.
Także w późniejszym okresie rola partnera nie uległa zmniejszeniu, tak w wymiarze
merytorycznym, jak finansowym czy organizacyjnym. Jak stwierdza Informator „Dzięki
naszemu partnerowi możemy w miarę dobrze przechodzić przez różnego rodzaju dziury
46

Jak wskazywaliśmy wcześniej, ok. 25-30% zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych zaprzestało
działalności.
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budżetowe, kryzysy finansowe”. W opinii Krytyka finansowe zaangażowanie Związku
Parytetowego stabilizuje działalność […], „co jednak nie jest zbyt dobre dla organizacji
członkowskich”, ponieważ nie sprzyja rozwojowi struktury, która zbyt często ogranicza się do
realizacji programów niemieckich, nie zawsze odpowiadających lokalnej specyfice. Jak
stwierdza, „De facto tej współpracy pomiędzy Związkiem Parytetowym w postaci
poszczególnych organizacji członkowskich, co miało być celem tego przedsięwzięcia, a
organizacjami, tu bez pośrednictwa (organizacji RS/5 – przyp. PG) nie ma. Jest współpraca
central.” Pojawia się zatem pytanie czy niewątpliwy wpływ partnera niemieckiego na
funkcjonowanie organizacji nie przekroczył granicy uzależnienia?
W omawianym przypadku mamy do czynienia z uzależnieniem trójstopniowym:
partner niemiecki – związek stowarzyszeń – organizacje lokalne, przy czym najbardziej
zagrożona jest samodzielność i trzeciosektorowa aktywność tych ostatnich. Badacz pisze:
krótki okres formowania się organizacji, integrowania członków-założycieli, wskazuje, że
głównym celem było utworzenie podmiotu wyposażonego w nieskrępowaną zdolność operowania w obrocie prawnym. Powierzchowna integracja członków zdaje się owocować alienacją struktury wobec swoich członków, na co zwraca uwagę Krytyk stwierdzając, że „Tam nie
ma wizji strategicznej, która by odpowiadała na sposób myślenia organizacji. To znaczy, że
organizacje członkowskie nie czują się członkami (związku stowarzyszeń – przyp. PG) w
sposób wystarczający. Moim zdaniem, nie są w wystarczający sposób angażowane w proces
wypracowania strategii, do czego ta organizacja ma służyć”. Zarówno Informator jak i
Krytyk wskazują, że tylko co 3-cia organizacja członkowska jest aktywna i angażuje się w
działalność struktury. Informator wyjaśnia to „konsumenckim” podejściem, a Krytyk
„słabością” organizacji członkowskich. (RS/5), (OI).
Niebezpieczeństwo zbytniego uzależnienia od sektora pozarządowego i brak zdolności
do samodzielnego funkcjonowania widoczne są również w działalności małej, szkolnej
organizacji BB/1. Została ona stworzona przez duży zewnętrzny program pozarządowy
pilotowany przez organizacje centralne i praktycznie cała jej działalność opiera się na
uczestnictwie w różnorakich imprezach i programach inspirowanych i przygotowywanych z
zewnątrz. W zasadzie powstało to na podstawie takiej inicjatywy urzędu miejskiego - mówi
liderka organizacji - Został opracowany w urzędzie miejskim projekt Szkolnych Klubów
Europejskich, on był sfinansowany z PHARE i zakładał szkolenia zarówno wśród uczniów, jak
i nauczycieli. […] potem właśnie spośród tej grupy przeszkolonych osób w poszczególnych
szkołach zaczęły się wyłaniać kluby. […] I już w maju w naszej szkole został powołany Klub
Europejski. […] I oficjalnie zostało takie zawiadomienie o utworzeniu klubu wysłane do
Komitetu Integracji Europejskiej […] stałym elementem od początku powstania naszego
klubu są wyjazdy na paradę Schumana do Warszawy. […] mieliśmy to referendum
młodzieżowe, młodzi głosują. Wyniki, protokół poszedł do tej centralnej młodzieżowej komisji
[…] trzymamy właśnie informatory, to co udało mi się zdobyć, to co dostałam na przykład z
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, z Centrum Informacji Europejskiej co dostałam
[…] znaczy wydaje mi się, że właściwie chyba największym takim sukcesem to jest właśnie
udział, czy sukcesy w tym konkursie „Europa w Szkole”. Bo jest to konkurs ogólnopolski, w
którym biorą udział wszystkie szkoły z całej Polski i kończy się właśnie tym finałem
centralnym, który odbywa się zawsze wtedy, kiedy jest parada Schumana. W tym samym dniu,
gdzieś tam na Zamku Królewskim jest podsumowanie tego konkursu. Więc, no dla nas nawet
sam fakt, że prace są kwalifikowane do eliminacji centralnych to już jest zdecydowany sukces.
A jeżeli mamy takie sukcesy trzy lata z rzędu, no to na poziomie gimnazjum rzadko się to
zdarza. […] Brałam udział również w takim szkoleniu w Białymstoku, właśnie dla opiekunów
szkolnych klubów europejskich, więc mieliśmy tam taką możliwość wymiany uwag,
doświadczeń, tego co robimy, jakichś tam pomysłów, jakichś przedsięwzięć właśnie, które
podejmują opiekunowie z Białegostoku i w ogóle tutaj z rejonu podlaskiego […] Tak, że było
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to na przykład dla mnie bardzo dobre. Trochę jakichś takich informatorów dostaję czasami z
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Przychodzą jakieś broszurki, informatory, coś tam
zawsze można z tego wygrzebać, poszukać, powymyślać. W Internecie teraz to Centrum
Edukacji Obywatelskiej, które było inicjatorem referendum, ono zamieszcza jakieś takie
propozycje działań, scenariusze zajęć. Więc tam, od czasu do czasu coś tam korzystam. W
ubiegłym roku przy Urzędzie Miejskim było powołane takie gminne centrum informacji
europejskiej, myśmy tam chodzili właśnie z młodzieżą na takie spotkanie właśnie
informacyjne. Dosyć ciekawe zajęcia były przeprowadzone właśnie dla młodzieży klubowej.
Ale również stamtąd dostałem jakieś tam ulotki, informatory, dwa, ze dwa scenariusze zajęć.
Tak, że, no, to jest takie poszukiwanie w różnych możliwych źródłach. No, ale przecież
człowiek nie jest Omnibusem, musi z czegoś korzystać. (BB/1), (I). Prezentowana tu
pobieżnie, bardzo cenna, jak się wydaje, działalność obywatelska, przesiąknięta jest wyraźnie
pozarządowym entuzjazmem, ale brak instytucjonalnej niezależności (patrz styl
symbiotyczny) i samodzielnej, zindywidualizowanej tożsamości, przesądza raczej o
niemożności utrzymania się omawianej organizacji bez wsparcia zewnętrznego.
Ważnym elementem kultury trzeciosektorowej formującej analizowany tu styl
działania organizacji pozarządowych jest określony wzorzec profesjonalizmu. Jest to w
zasadzie wzorzec zachodni, przenoszony do Polski wraz z licznymi programami i funduszami
pomocowymi, w istotny jednak sposób przetworzony i zaadaptowany do warunków polskich.
To dostosowanie, a nawet wprowadzanie nowatorskich innowacji, następowało w toku
różnorakich działań autoedukacyjnych sektora, np. w trakcie forów pozarządowych i ich
przygotowywania, sesji planowania strategicznego, opracowywania analiz i badań
prowadzonych nad sektorem, konwersatoriów, w publicystyce sektorowej itp. Dotyczyło ono
np. standardów samoregulacyjnych sektora, procedur dostępu do informacji, rozliczalności
itp. Liczne szkolenia podnosiły z kolei także poziom merytoryczny w zakresie pracy
organizacyjnej i wiedzy specjalistycznej. Dopiero tak skonstruowany, idealny model
profesjonalizmu, funkcjonujący co najmniej w świadomości środowiska liderów polskiego
trzeciego sektora, a coraz częściej także jego członków, konfrontowany jest z rzeczywistością
i… na ogół wypaczany przez różnego rodzaju czynniki i bariery kulturowe, ekonomiczne czy
polityczne47.
Tu chciałbym się jedynie krótko zatrzymać nad analizą treści i struktury wzorca
profesjonalizmu funkcjonującego48, jak sądzę, w polskim sektorze pozarządowym49.
Wyróżnić można, jak się wydaje, trzy podstawowe typy profesjonalizmu organizacyjnego 50:
profesjonalizm w rozumieniu wąskim, szerszym i najszerszym – etosowo-kulturowym. W
wąskim rozumieniu profesjonalizm oznacza umiejętność posługiwania się technikami
zwiększającymi sprawność, skuteczność i efektywność działań organizacji (np. umiejętność
korzystania z Internetu, pisania projektów i zdobywania funduszy).
W szerokim rozumieniu profesjonalizm dodatkowo oznacza realizację zasad
przejrzystości i rozliczalności organizacji, sprawności merytorycznej, umiejętność sprawnego
projektowania i realizacji całości zadań organizacji: od wyznaczania celów, planowania
strategicznego, przez dobór środków realizacyjnych, relacje z otoczeniem (społecznym,
politycznym, medialnym, samorządowym, pozarządowym itp.), szeroko rozumiane programy
członkowskie (praca z wolontariuszami, z potencjalnymi uczestnikami organizacji, jej
47

Na temat barier rozwoju sektora i barier w doskonaleniu działań organizacji pozarządowych zobacz m.in.
Gliński 2004, Hanyga 2005, Lewenstein 2006.
48
Mówiąc o „funkcjonowaniu” wzorca profesjonalizmu nie mam na myśli jedynie jego realizowania, lecz także,
a może przede wszystkim, pojmowanie go w kategoriach „wartości uznawanych”.
49
Warto podkreślić, że nowoczesne rozumienie profesjonalizmu organizacji pozarządowych wywodzi się, lecz
w znacznym stopniu różni, od profesjonalizmu organizacji nowych ruchów społecznych (patrz: Gliński 1996).
50
Abstrahujemy tutaj w zasadzie od profesjonalizmu w kwestiach branżowo-specjalistycznych.
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klientami, beneficjentami, sojusznikami, przeciwnikami itd.), programy szkoleniowe itp., po
monitoring działań, sprawozdawczość i programy ewaluacyjne itd..
Wreszcie profesjonalizm organizacyjny w sensie techniczno-etosowo-kulturowym
obejmowałby dodatkowo: zasady etyczne i samoregulacyjne sektora pozarządowego;
otwartość na techniczne i kulturowe nowatorstwo; elastyczność struktur organizacyjnych;
aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych itp.; aktywne kształtowanie
kultury sektora, jego misji, ducha wspólnoty sektorowej; działalność autopoznawczą i
samorefleksyjną; posiadanie pewnego poziomu wiedzy obywatelskiej; znajomość technik
aktywizacji i partycypacji społecznej w odniesieniu do społeczności lokalnych; w końcu
profesjonalną aktywność na forum i w sprawach publicznych.
W polskiej rzeczywistości pozarządowej znajdujemy wiele przykładów wyżej
zarysowanych elementów profesjonalizacji. Styl trzeciosektorowy z natury rzeczy
skonstruowany jest na ogół z tego rodzaju profesjonalnych treści, choć organizacji
realizujących z sukcesem najszerszy z wyróżnionych wyżej modeli profesjonalizmu
spotykamy stosunkowo niewiele. Należą do nich głównie czołowe organizacje
infrastrukturalne (w tym np. omawiane wyżej Stowarzyszenie Klon/Jawor).
W praktyce pozarządowej mamy więc chyba najczęściej do czynienia ze zjawiskiem
„profesjonalizmu selektywnego”. Poszczególne organizacje realizują jakieś mniej lub bardziej
świadomie wybrane elementy wzorca profesjonalizacji, przeważnie w jego okrojonej postaci.
Spotykamy więc bardzo wąskie formalno-prawne rozumienie profesjonalizmu,
uzupełnione ewentualnie umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi technologiami
elektronicznymi, medialnymi czy PRowskimi: Fundacja działa profesjonalnie. Zdaniem
klienta wszystko ma swoje umocowanie prawne. Ma swój znak rozpoznawczy. […] Wydaje
także raporty o swojej działalności […] ma swoją stronę internetową. (BB/2), (OI).
Specyficznymi odmianami tego rodzaju profesjonalizmu wydają się być „nostalgiczny
profesjonalizm etatowy” i profesjonalizm „zawodowy” czy „wąskotechnokratyczny” opisane
w rozdziale o stylu nostalgicznym (s.73 i 85-6).
Jeszcze inaczej rozumie profesjonalizm liderka stowarzyszenia MD/3, dla której
oznacza on przede wszystkim łapanie nowych rzeczy i uczenie się. Cały czas uczymy się na
błędach – mówi działaczka – naprawdę cały czas […] non stop się szkolimy. (MD/3), (I).
Popularny jest, jak się wydaje, „profesjonalizm merytoryczny”, dla którego mniej
istotny, czy nawet zbędny, jest etos obywatelski i misja trzeciosektorowa, a ważne jest, aby
sprawnie i rzetelnie wykonywać jakieś działania: Unikalność organizacji polega, co
podkreślają wszyscy nasi respondenci, na profesjonalnej działalności merytorycznej. W opinii
Krytyka 1 chodzi tu nie tylko o wysoki organizacyjny i merytoryczny poziom realizowanych
imprez, ale co nie mniej ważne, na ich cykliczności. Jak mówi „Tu nie ma mowy o słomianym
zapale, że zrobimy jedną imprezę i na tym koniec. Nie, to wszystko odbywa się cyklicznie.”
Także Informatorzy postrzegają profesjonalizm Organizacji przez pryzmat długiej tradycji
większości realizowanych przedsięwzięć. Tej sprawności i rzetelności działania Organizacja
zawdzięcza swoją wysoką pozycję w tych środowiskach, w których funkcjonuje.
[…] W zasadzie ani Informatorzy, ani Krytyk 2 w swoich wypowiedziach nie odnoszą
się do żadnych instytucji 3-go sektora, a wręcz przeciwnie, wykazują ostentacyjny brak zainteresowania. Można stwierdzić, że Organizacja nie wykazuje świadomości sektorowej. Nie
orientuje się w problematyce 3-go sektora. (RS/1), (OI).
Innym rodzajem praktykowanego profesjonalizmu jest jego odmiana „pragmatycznobiznesowa” polegająca na przenoszeniu kultury organizacyjnej np. wielkich korporacji (ze
względu na styl pracy, kreowanie oczekiwań, ekonomikę działań) na niwę działań
pozarządowych, co przyczynia się do wytworzenia ciekawego konglomeratu
sprofesjonalizowanego, niemalże „usługowego” NGOsu. Ten model profesjonalizmu
obejmuje też wynikającą z zasady pragmatyzmu dbałość o dobrą „widoczność”
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stowarzyszenia i jawność podejmowanych decyzji i działań. (NG/3), (OI). Natomiast nie
obejmuje typowo obywatelskich motywacji do działania: poczucia misji i odpowiedzialności
za szersze sprawy publiczne. […] ludzie (członkowie organizacji – przyp.P.G.) są czasami
zbyt nastawieni na zasadzie inwestycji i zwrotów z tej inwestycji, pragmatycznie. Jest mało
osób, które robią coś dla idei.[…] może wszyscy jesteśmy zimnymi, wyrafinowanymi
specjalistami. (NG/3), (I).
Profesjonalizm pragmatyczno-biznesowy może jednak również występować w wersji
bardziej zbliżonej do mentalności trzeciosektorowej. W takim przypadku organizacja
wykorzystuje po prostu sprawnie rozmaite techniki i technologie pozarządowe, jak to ma
miejsce odnośnie do kilku z omawianych w tym rozdziale podmiotów pozarządowych.
Spotykany szczególnie często w praktyce stosunkowo wąski typ profesjonalizmu
pozarządowego jest na ogół narzucany przez trudne warunki funkcjonowania sektora
obywatelskiego w Polsce. Dlatego też profesjonalizm organizacji obywatelskich na ogół
rzadko obejmuje obszary trudne do profesjonalnego zagospodarowania, takie jak
programowanie i realizacja misji, budowa członkostwa, aktywizacja członków organizacji i
społeczności lokalnych, stosowanie procedur samoregulacyjnych itp. Niekiedy ta rezygnacja z
szerszej wersji profesjonalizmu jest nieświadoma (jak np. w przypadku omawianej niżej
organizacji RS/3), często jest jednak raczej uświadamiana, jak w przypadku lidera
analizowanej niżej obszernie, wąskoprofesjonalnej, dość aktywnej organizacji AP/1, który
wprost przyznaje się do porażki w kwestii aktywizacji branżowego środowiska
pozarządowego i budowy misji organizacji: Porażką może była próba zjednoczenia
środowiska organizacji ekologicznych […] staraliśmy się skupić inne organizacje wokół
jakiegoś takiego wspólnego pomysłu, żeby taki ośrodek aktywności stworzyć, gdzie wiele
organizacji by pracowało ze sobą po to żeby się nie dublować, żeby wspomagać się nawzajem
i to nam się nie udało. Okazało się, że, no, nie byliśmy w stanie zaktywizować tych ludzi na
tyle, żeby faktycznie oni zechcieli współpracować w jakiś taki aktywny sposób ze sobą. […]
Misja? No, to tak cel taki bardziej ogólny, prawda, to co chcemy robić. No, naszą
mi…my nigdy, nigdy nie robiliśmy, bo czasami jest tak, że się robi misję, wizję, strategię,
prawda, plan działania. Nie robiliśmy nigdy takich dokumentów teoretycznych… (AP/1), (I).
Jak widzimy, profesjonalizm przyjmuje więc w praktyce najróżniejsze postaci, ale –
jak się wydaje – w ramach stylu trzeciosektorowego najbardziej charakterystyczne zjawiska z
tej sfery dotyczą profesjonalizmu raczej w sensie węższym niż szerszym, i polegają przede
wszystkim na swoistym „uzależnieniu od projektów” oraz na „dostarczaniu usług”.
4.2. Uzależnienie od projektów
W pierwszym wyróżnionym wyżej przypadku zasadą organizującą aktywność
organizacji jest ciągłe, aktywne poszukiwanie grantowych źródeł finansowania, składanie
aplikacji, uczestniczenie w konkursach, często nawet z tym samym projektem wielokrotnie.
Doskonałym przykładem działalności polegającej na uzależnieniu od projektów jest
sposób funkcjonowania organizacji ekologicznej AP/1. Jest to organizacja, co zdarza się
wcale nie rzadko, zrodzona z konkretnego projektu. Z grupą przyjaciół mieliśmy taki pomysł –
mówi lider organizacji - Kilku ludzi innych też się znalazło i chcieliśmy robić taki projekt
agroturystyczny właśnie na terenach nadnarwiańskich. Okazało się, że nie możemy tego
zrobić w taki sposób niesformalizowany, no, i, no, okazało się, że potrzebna jest nam jakaś
formuła prawna. I wtedy założyliśmy stowarzyszenie. Nazwa zresztą stowarzyszenia wzięła
swój początek od tego projektu […] Zresztą ten projekt nam nie wyszedł agroturystyczny,
dlatego, że przymierzaliśmy się do niego, przymieraliśmy, później nam się to wszystko
rozmyło. Okazało się, że bardziej atrakcyjnym stał się projekt związany z gospodarką
odpadami i poszliśmy w trochę innym kierunku niż to pierwotnie było zakładane. No, i taki
był, taki był początek. (I).
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Organizacja żyje projektami. Jak pisze badacz: działalność stowarzyszenia polega na
tworzeniu i realizacji rozmaitych projektów dotyczących ochrony środowiska. (OI).
Organizacja jest doskonale ulokowana w trzecim sektorze, posiada świetne kontakty,
uczestniczy w wielu programach branżowych (Polska Zielona Sieć) i ogólnosektorowych
(Program Łączników ds. funduszy europejskich), charakteryzuje ją wysoka świadomość roli
sektora w demokracji i jego misji w Polsce. Według lidera, sektor pozarządowy działa na
rzecz ogółu […] tych, którymi się nikt inny nie zajmuje, pomaganie słabszym […] Myślę, że to
taka podstawowa wartość właśnie – zajmowanie się, pomaganie tym, którym nikt inny nie
chce pomóc albo nie mają możliwości takiej. […] wspomaganie takich działań, którymi nie
zajmuje się nikt inny bo, bo nie leży to w interesie, na przykład, ani biznesu, ani polityków, ani
jakichś innych grup, które, które mogłyby się tym zająć, ale nie leży to w ich interesie
natomiast są to rzeczy ważne ze względu na […] kontekst społeczny. […] I tutaj rola
organizacji pozarządowych. […] Są inne stowarzyszenia czy fundacje, które działają, na
przykład, na rzecz partycypacji społecznej w jakichś tam działach, no, nie. My nie
zajmowaliśmy się takimi rzeczami, bo profil nasz jest inny, natomiast jeżeli traktować jako
wspieranie demokracji aktywizację społeczności, no, to jak najbardziej, tak, dlatego, że, no,
prowadziliśmy wiele projektów z partnerami z terenu, z innymi ludźmi, z nauczycielami, z
uczniami i w ramach tych projektów oni byli aktywizowani do tego aby działać na rzecz
swoich społeczności w kontekście ochrony środowiska. […] zajmujemy się edukacją
ekologiczną. Ludzie, którzy są skupieni wokół naszego stowarzyszenia piszą projekty
skierowane na edukację ekologiczną. […] z drugiej strony patrząc, jest narodowa strategia
edukacji ekologicznej, więc my realizując swoje projekty, swoje dążenia, można powiedzieć,
że działamy w interesie państwa, no, bo realizujemy zapisy krajowej strategii edukacji
ekologicznej. Również jest wiele podmiotów, które mają statutowo wpisaną realizację czy
wspieranie edukacji ekologicznej, tak jak fundusze ochrony środowiska, na przykład, z
których my korzystamy. Więc można powiedzieć, że działamy również w ich interesie. Również
gminy mają w swoich dokumentach wpisany ekorozwój. My realizując swoje projekty na, na
terenie tych gmin, można powiedzieć, że reprezentujemy zapisy społeczności gminnych.
(AP/1), (I).
Życie codzienne organizacji, jak zaznaczyliśmy, zogniskowane jest wokół projektów.
Język działaczy to żargon projektowy. Lider stowarzyszenia wręcz „mówi projektami”:
pisaliśmy wiele projektów, część projektów przechodziła, część, większość projektów nie
przechodzi, gdzieś trafienia mamy tak, nie wiem, jeden na trzy, jeden na cztery złożone
projekty. Projekty dają kopa, gdy są na tyle duże, że pomagają w stabilizacji organizacji (w
tym wypadku był to grant chyba rzędu dziesięciu tysięcy dolarów), projekty się dzieją w
trakcie, każdy projekt jest takim krokiem, który sobie można wyznaczyć; się działa od projektu
do projektu, a między projektami jest dziura. (I).
Organizacja pisze dziesiątki aplikacji projektowych i realizuje wiele z nich.
Aktywność członków stowarzyszenia zależy bezpośrednio od liczby i wartości uzyskanych
grantów projektowych. Co robimy w tej chwili? – zastanawia się lider organizacji -[…] to, to
co robimy stale, czyli prowadzenie biura informacji ekologicznej, prowadzenie biblioteki
ekologicznej […], prowadzenie zajęć […] edukacyjnych w szkołach, pomaganie w ogóle
szkołom […] w pozyskiwaniu materiałów, informacji, z których mogą skorzystać w swoich
działaniach na rzecz edukacji ekologicznej. I to są takie stałe w zasadzie rzeczy. Prowadzenie
projektów edukacyjnych, które są bardzo różne, wiele tematów w sobie zawierało. One się
zmieniają, bo zajmowaliśmy się odpadami, zajmowaliśmy się właśnie projektem firmowym,
projektem konsumenckim. W tej chwili zaczęliśmy współpracować z Urzędem
Marszałkowskim, Miejskim […] w temacie pozyskiwania, wykorzystania funduszy unijnych i
strukturalnych na ochronę środowiska. Tak, że tematów jest wiele…[…] prowadzimy projekty
ogólnopolskie również, było wiele takich projektów. Powołaliśmy Fundację, która ma siedzibę
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w Łodzi, wspólnie z partnerami z Polski. Tak, że działamy na, na terenie też poza, poza
województwem, no, i też parę projektów takich międzynarodowych […] No, i w tej chwili też
plan tej, tej sieci takiej wschodnio – centralno – europejskiej, no to taki, taki poziom
działania. (I).
W sumie mamy członków około, około, chyba siedemnastu w tej chwili, bo też tam się
zmienia. Aktywnych członków - to zależy, jakie projekty prowadzimy. Jeżeli mieliśmy duże
projekty, to członków aktywnych było kilkunastu, jeżeli mniejsze projekty, to kilku, a czasami
było tak, że mieliśmy więcej aktywnych ludzi, którzy nie byli członkami w ramach projektu, bo
akurat taki był…(AP/1), (I).
Funkcjonowanie w świecie projektów nie jest łatwe, ale jest oczywiście
koniecznością. W Polsce w zasadzie nie ma w tej kwestii wyboru. Dodatkowo zaś, warunki,
jakie oferuje infrastruktura grantowa są bardzo ciężkie. Biurokracja, szczupłość środków
finansowych (zwłaszcza finansowania instytucjonalnego), duża konkurencja, klientelizm,
różnorakie blokady kulturowo-instytucjonalne51 – wszystko to przesądza o nieprzyjaznym
charakterze systemu finansowania polskiego sektora pozarządowego. Sytuacja ta powoduje
oczywiście szereg zagrożeń, zmusza organizacje do kompromisów, narzuca czy ogranicza
swobodę wyboru tematyki i form działań. Lider organizacji AP/1 jest w pełni świadomy tych
uwarunkowań, przyznaje, że „uwikłanie w projekty” w określonym środowisku
instytucjonalnym charakterystycznym dla Polski, szalenie utrudnia profesjonalną pracę,
uzależnia od sponsorów i częściowo zmusza do oportunizmu. Działacz sądzi jednak, że
granice misji organizacji nie zostały rozmyte.
Ceną, jaką płaci omawiana organizacja za konieczność „uwikłania w projekty” jest,
paradoksalnie, osłabienie standardów profesjonalizacji (mimo, że jednocześnie realizacja
projektów narzuca pewne profesjonalne reguły – np. przejrzystości finansowej i rozliczania
grantów). My niestety nie możemy tego (profesjonalizacji – przyp. PG) zagwarantować –
mówi lider AP/1 - dlatego, że […] nikt nie chce finansować takich kosztów bieżących, które
nie są przyporządkowane projektowi, no, bo wiadomo, jest projekt, […] trzeba pięć szkoleń
robić, no, i na to można pozyskać środki. Natomiast, gdy chcemy pozyskać środki […] żeby
takie bieżące działania w sposób profesjonalny zorganizować, nikt z kolei nie chce tego
finansować po to żeby można było w jakiś sposób taki, no, profesjonalny działać, że wiemy, że
jest ktoś, kto zawsze jest, ma swoją działkę. Jest to stabilna pozycja. Tego niestety nie mamy.
Jest to tak, że robimy projekty i w ramach projektu musimy zajmować się jeszcze innymi
rzeczami, co, uważam, jest mało profesjonalne i w tej chwili nie wiem jak, jak to przełamać.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił taki program grantowy na wzmocnienie
strukturalne organizacji. Wydaje mi się to […] krokiem w dobrym kierunku, i to pewnie, tym
organizacjom, które dostaną te granty poprawi poziom właśnie profesjonalności działania,
dlatego, że tak jak się orientuję, jest to bolączka wszystkich w Polsce, że nie można mówić o
profesjonalizmie, jak się działa od projektu do projektu a między projektami jest dziura i nie
ma za co lokalu opłacić, telefonów i jest po prostu wielki problem, no nie.
Znaczy, w tej chwili mamy stabilną sytuację dosyć, dlatego, że prowadzimy projekt,
który nazywa się informator o edukacji ekologicznej i jest to projekt […] w którym składki
opłaca kilkadziesiąt gmin […]i to jest dosyć stabilne finansowanie, które nam pozwala na to,
że […] nie musimy zamykać biura czy bankrutować, bo z tego projektu, który się ciągnie od
paru lat i jest w miarę stabilny, możemy księgową pokryć czy, czy tam telefony, no, nie. Tak,
że na takie, na takie podstawowe potrzeby nam to wystarcza, natomiast w związku z tym, że
nie mamy etatowych pracowników, no, to też nie ma takich stałych obciążeń, […] ale nie
mówię, że jest to sytuacja komfortowa, dlatego, że my w tej chwili pracujemy po prostu za
darmo, bez żadnych wynagrodzeń, no, ale, no, po prostu musimy to robić, bo inaczej by nam
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Szerzej na ten temat pisałem w innych pracach (Gliński 2004, 2005a)
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się rozwaliło stowarzyszenie. Ta, że sytuacja nie jest może komfortowa, jakaś super, ale nie
jest też taka tragiczna, że po prostu jak nam się kończy projekt, to sobie w głowę strzelamy i
cześć, no, nie. (AP/1), (I).
Charakterystyczny jest monolog lidera stowarzyszenia, racjonalizujący stosunek
organizacji do dylematu niezależności. Sposób rozumowania działacza opiera się tu na dwóch
argumentach: nadrzędności działań priorytetowych i powszechności układów
zależnościowych. […] przecież kij ma dwa końce – argumentuje lider - jeżeli chcemy
współpracować z władzą publiczną, chcemy mieć wpływ na, na dokumenty, na przykład, te,
które są tworzone i chcemy, chcemy żeby z nami po prostu rozmawiano to, no, też na pewno
to ogranicza w jakiś sposób naszą niezależność, no, bo to kwestia priorytetów, prawda, co kto
chce. Jeżeli, na przykład, uważamy za ważne wpływanie na politykę na poziomie regionu i jest
nam potrzebna do tego dobra jakaś relacja z urzędem, no, to nie powinniśmy za bardzo
podskakiwać na poziomie jakichś małych utarczek takich regionalnych czy lokalnych, które
nam rozwalą ten priorytet, na który chcemy pracować. No, i na pewno jest to jakieś
uzależnienie się, no, nie. No, ale to kwestia naszego wyboru. Ktoś, na przykład, chce działać
lokalnie i, nie wiem, blokować, protestować, jest to oczywiście bardzo ważne, bo taki jest jego
priorytet natomiast to jest z kolei jego ograniczeniem, jeśli chodzi o przełożenie na ważniejsze
decyzje. Tak, że, no, są, są to na pewno takie ograniczenia, no. Teraz rozmawiamy z miastem
na temat budowy ośrodka edukacji ekologicznej, no, i na pewno to nas ogranicza, no, bo
gdyby, na przykład miasto coś zrobiło złego, gdzie trzeba byłoby zaprotestować, no, to pewnie
nie zaprotestujemy, no, bo, no, bo, no, bo, rozwalimy sobie wtedy inny nasz priorytet, no, nie.
No, i na pewno to jest też jakieś uzależnienie. Tak, że no, tak, tak to wygląda. Każdy jest od
czegoś uzależniony, chociaż myśli, że, nawet ten, który mówi, że jest niezależny i że będzie
protestował bo, na przykład, że nikogo się nie boi, to okaże się, że to jest uzależnienie od tego,
że nie zrobi z kolei czegoś innego, i to jest takie, myślę, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od
tych, od realiów, od tego układu, w którym funkcjonujemy. (AP/1), (I).
Badany przyznaje jednak, że organizacja zmienia priorytety pod wpływem presji
rynku grantowego, utrzymuje jednak zasadniczą, ekologiczną tematykę działań: najpierw […]
chcieliśmy się zająć agroturystyką, ale później nam się priorytety przestawiły. W związku z
tym, że […] parę osób było zawodowo związanych z gospodarką odpadami, między innymi ja
wtedy pracowałem w firmie, która zajmowała się gospodarką odpadami […] i tak się
wszystko zaczęło kręcić wokół tych odpadów.[…] I faktycznie większość programów była,
była na, na gospodarkę odpadami […].
Nigdy nie mieliśmy jakichś konfliktów wewnętrznych – mówi badany - Znaczy tak,
stowarzyszenie realizuje projekty. To jest tak, że gdy ktoś ma jakiś pomysł na projekt to, to go
po prostu pisze. W związku z tym, że, no, my nie gromadzimy ludzi o jakichś poglądach, które
by odbiegały drastycznie od poglądów innych w stowarzyszeniu, więc zwykle, nie było jeszcze
takiej sytuacji, że ktoś napisał projekt jakiś, a ktoś powiedział, że to jest sprzeczne z jego
poglądami, […] czy z działalnością stowarzyszenia. Zawsze to jednak się mieściło w tych
granicach, no, i jest to akceptowane […] po pierwsze robimy tylko te projekty, które uważamy
za ważne i dobre. (AP/1(, (I).
Bardziej krytycznie postrzega kwestię niezależności organizacji AP/1 zewnętrzny
komentator jej działań, ale i on w końcu przyznaje, że omawiane stowarzyszenie jest
aktywne, robi wiele pożytecznych rzeczy i – co może najważniejsze – cechuje go takie
zacięcie społeczne. (K).
Krytyk, który jest działaczem innej organizacji ekologicznej w tym samym mieście, w
interesujący sposób porównuje własną organizację z badanym stowarzyszeniem AP/1 na tle
fatalnej oceny warunków funkcjonowania całego sektora pozarządowego w Polsce: w ogóle
organizacje mają utrudniony dostęp do funduszy, no, bo tak to jest dziwnie skonstruowane
[…] w Polsce, że właściwie większość tych stowarzyszeń, fundacji […] to dwa lata poistnieje i
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się, na przykład, rozpada, prawda, bo się okazuje, że nie ma pieniędzy. Jest to dosyć dziwne
[…] w Polsce, że się oczekuje generalnie, na przykład, że wszyscy będą społecznie, czyli za
darmo pracować, a dosyć dużo obowiązków mimo wszystko jest nałożonych na zarząd takiej
organizacji. On tam musi księgowość, na przykład, pełną prowadzić, co jest dosyć kosztowne,
no, wiadomo, że, na przykład, członkowie komisji rewizyjnej, w razie czego, mogą nawet
ponosić jakąś odpowiedzialność […] więc trudno jest znaleźć taką osobę, która się z tego
rzetelnie będzie wywiązywać, no, i przeważnie z tego co ja się orientuję, no, to w Polsce
działalność stowarzyszeń to wygląda w ten sposób, że, że nie wygląda, po prostu, że te
stowarzyszenia nie działają. Jest parę stowarzyszeń, które działa na tej zasadzie, że, na
przykład, ludzie mają jakiś żywotny interes żeby to stowarzyszenie było utrzymywane, czyli,
na przykład, jeżeli jest jakieś stowarzyszenie, które […] prowadzi szkołę gdzieś tam wiejską,
prawda, no, to wiadomo, że rodzicom wtedy zależy dopóki dziecko jest w szkole, żeby na
przykład się udzielać tam. Jeżeli, na przykład, ktoś ma niepełnosprawne dziecko, to też jest
dużo takich stowarzyszeń, które prowadzą tam świetlicę socjoterapeutyczną, czy jakiś sprzęt
kupują typu wózki, protezy, i wtedy wiadomo też, że każdy tam chce być jak najbardziej w tym
zarządzie, żeby jak najwięcej wyciągnąć dla siebie. Ale w pracy takiego stowarzyszenia, na
przykład, jak nasze czy (organizacja AP/1 – przyp. PG) to raczej tych korzyści jest mało, no, a
zawsze jest to jakieś obciążenie, obowiązek […].
Wiadomo, że z funduszami to jest taka historia, że teoretycznie są jakieś tam miejskie,
gminne i wojewódzkie fundusze, ale wygląda to w ten sposób, że jest to, wiadomo, fundusz
uznaniowy, czyli przeważnie można się ubiegać o jakieś dotacje i rzadko dostać jakieś
pieniądze. Bardzo dużo pieniędzy jest wydawanych w ogóle w taki sposób zupełnie jakiś
niepotrzebny. […].
Bardzo łatwo jest w konflikt, na przykład, popaść, […] (badane stowarzyszenie –
przyp.PG) zawsze się starało nie popadać w konflikty a my zdecydowanie tak […] i na
przykład, no są takie historie, […] że gdzieś tam buduje się zakład utylizacji odpadów, który
zadłuża tam miasto na dwadzieścia milionów […] on w ogóle nie działa, firma, która to
buduje upada, […] celowo właśnie organizacje ekologiczne nie są zapraszane, bo najpierw
trzeba by było zrobić taki program gospodarki odpadami, bo wcześniej po prostu wyszło, że
to technologia jest niewłaściwa, no, ale to prawdopodobnie są jakieś takie już powiązania
wręcz korupcyjne, więc wiadomo, że jak ktoś zaczyna w tym grzebać, myśmy, na przykład,
wnioski do prokuratury składali, na, na zarząd miasta to, no, nie można potem liczyć, na
przykład, na dotacje, prawda. Więc tak to mniej więcej wygląda. A nawet jak organizacje nie
chcą, jak gdyby, konfliktować się z władzami miasta i, jak gdyby, podejmują tylko takie
tematy, które, jak gdyby, nie krytykują poczynań władz miasta, no, to kończy się to tak, na
przykład, że sama konstrukcja prawna jest dosyć trudna […] stoją przed takim dylematem, że
w sumie muszą gdzieś pozostałe środki zdobyć, no, i się okazuje, że nie mogą, więc się robi,
na przykład, coś takiego, że się wystawia z drukarni większą fakturę na druk i te koszty się po
prostu ubija pod innymi pozycjami. Jest to takie troszeczkę, można powiedzieć, działanie na
pograniczu prawa, no, jest to po prostu fałszerstwo, natomiast organizacja, jeżeli chce coś
zrobić to czasami, no, jest zmuszona do takich poczynań […]
Myślę – kontynuuje Krytyk - że (badane stowarzyszenie – przyp. PG) nie ma
problemów z mediami w przeciwieństwie, na przykład, do naszej organizacji, bo […] nie
angażowało się nigdy w jakieś takie sytuacje konfliktowe, […] u nas, na przykład,
dziewięćdziesiąt procent budżetu to są środki właśnie firm, a u nich dziewięćdziesiąt procent
budżetu to są środki budżetowe, i to, jak gdyby, pociąga za tym, że muszą robić, jak gdyby, te
programy, na które jednak zgodzi się fundusz. Więc na pewno to nie są programy jakieś
nowatorskie, innowacyjne, bo przeważnie urzędnicy nigdy nie zaakceptują jakichś tam zbyt
śmiałych rozwiązań. […] (AP/1), (K).
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Krytyk, uwzględniając z pewnością swą negatywną opinię na temat warunków
funkcjonowania sektora, dostrzega w działaniach organizacji AP/1 ów - podkreślany przez
siebie - „żywotny interes” (rozumiejąc go chyba raczej w kategoriach wartości) i ostatecznie,
akceptując jej prawo do wyboru własnych form działań, ocenia ją pozytywnie: wydaje mi się,
że (stowarzyszenie – przyp.PG) realizuje dobrze swoją misję i jest niezależne. Natomiast ze
względu chociażby na te dziewięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie ze środków
budżetowych, myślę, że, na przykład, nie są niezależni w taki sposób, żeby podejmować, na
przykład, takie działania z zakresu tam społeczeństwa obywatelskiego, jak, no, na przykład,
pomoc[…] mieszkańcom w jakichś kontrowersyjnych sprawach, gdzie, na przykład, trzeba by
ich obronić przed jakąś firmą czy lokalną administracją gminną,[…]. Tak, że myślę, że
(Stowarzyszenie AP/1 – przyp. PG) akurat wybrało taką drogę, gdzie nie jest możliwe, jak
gdyby, podejmowanie takich kontrowersyjnych, że tak powiem, no, na pograniczu […]
obywatelskiego nieposłuszeństwa, […] działań, które nie spotykają się tam z pozytywnym
jakimś spojrzeniem lokalnego samorządu czy rządu w ogóle. […] oni zawsze podkreślali[…]
zawodowy charakter, niby żeby się tak odróżnić od tych organizacji różnych, wiadomo, że te
organizacje to różne i oszołomskie były, […] i oni zawsze podkreślali, że są tacy poważni, ale
tak jak się dobrze zastanowić to mimo wszystko takie zacięcie społeczne chyba mi się wydaje
jest siłą (badanej organizacji – przyp.PG). (AP/1), (K).
Podsumowując omawiany przypadek należy stwierdzić, że niekorzystne warunki
działania osłabiają poziom profesjonalizmu i wyrazistość misji organizacyjnej. Mimo tego,
dzięki wspólnotowym relacjom z trzecim sektorem i zachowaniu elementów etosowych w
samej organizacji (czemu sprzyja trzeciosektorowa tożsamość), udaje się utrzymać
podstawowy profil działalności, pewien poziom profesjonalizmu i zręby niezależności.
Uwikłanie w projekty nie musi prowadzić do klientelizmu i zaniku misji społecznikowskiej.
O czym przekonuje także następny przedstawiany tu przypadek.
Stowarzyszenie MD/3 jest przykładem aktywnej organizacji realizującej
trzeciosektorowy styl działania, który cechuje swoiste „pozytywne uzależnienie się od
projektów”. Liderka tej organizacji barwnie opisuje świat pozarządowych programów,
poszukiwania pomysłów na granty, taktykę pisania projektów „pod” sponsorów, ale też
satysfakcję i „urok” tego pozarządowego „profesjonalizmu”: […] podrzucano jakieś pomysły
a myśmy te pomysły połykali […] i w pewnym momencie zaczęły one kiełkować projektami. I
tak, już nie pamiętam kto, dał ten sygnał, ale była taka agencja własności rolnej skarbu
państwa…[…] pamiętam, że tam zadzwoniłam któregoś dnia, […] przedstawiłam się kto
jestem, a pani z tej agencji do mnie mówi – to proszę przesłać wszelkie informacje o sobie,
mówi, jak najwięcej, mówi, może jakieś artykuły państwo macie, może jakieś osiągnięcia,
jakieś dyplomy, coś tam, coś tam. A tych artykułów to już było z tej naszej gazety własnej.[…]
No, więc to wszystko […] taki gruby plik wysłaliśmy do tych Suwałk. Po jakichś dwóch
tygodniach telefon z Suwałk, że oni nas zapraszają do siebie, że chcą z nami porozmawiać.
Łał, no to mówię, miło. Pojechaliśmy z kilkoma osobami znowu z zarządu a to był rok
dziewięćdziesiąty dziewiąty, kiedy my już zrealizowaliśmy taki bardzo ciekawy plan, projekt
na rzecz osób niepełnosprawnych i z tych pieniędzy również zakupiliśmy
samochód.[…]…volkswagen, jeździ, funkcjonuje, […] No, i to był ten projekcik. I
przyjechaliśmy tym busem właśnie do agencji, oni tak popatrzyli, że my nie jesteśmy jakaś tam
podrzędna fundacja, już, już coś mamy, nie to, że jesteśmy roszczeniowi, od nich tylko
chcemy, ale że mamy i pomysły i bardzo dużo z tych plików informacyjnych, jakichś tam już
osiągnięć, no, ten samochód, to był czas kiedy akurat byliśmy na etapie wykupowania tego
lokalu też. Badacz: Uhm. A skąd pieniądze na to wszystko? Projekty. […] Pisaliśmy różne
projekty i, na przykład, ten sprzęt […] No to te komputery, skanery, drukarki, tutaj ten sprzęt
wideo, maszyny do szycia, kamera wideo. Badacz: Jakie to projekty, na przykład, były? Na
utworzenie ośrodka wspierania przedsiębiorczości. Był taki okres, nie wiem czy Pani to zna
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czy nie, bank światowy dawał bezzwrotne dotacje na organizacje pozarządowe, które tworzyły
przedsiębiorczość. I my załapaliśmy się w ogonie, że tak powiem tego, naprawdę w ogonie, bo
już w dziesiątym roku istnienia tego na tak zwany tor dziesięć. I w tym torze dziesięć i z
ministerstwa pracy wspólnymi środkami dostaliśmy bardzo dużo pieniędzy na stworzenie, na
wyremontowanie tego budynku, na zaadaptowanie go, na wyposażenie, tam pamiętam chyba
stworzone były dwa etaty i to wszystko zaczęło funkcjonować jako ośrodek. […] To jest ta
nasza druga misja, […] i wtedy owocem tamtego naszego wyjazdu do tej agencji było, było
coś takiego, że pozwolono nam napisać dwa projekty, nie nakierowano, ale pozwolono na
kobiety i na mężczyzn z terenów po PGR-owskich, żeby minimum było po 15 osób w grupie.
No, to my potworzyliśmy […] dwie dwudziestoosobowe grupy i wymyśliliśmy sobie już w
drodze powrotnej, że jeden to będzie nowoczesne techniki w budownictwie, a przy okazji to
jeszcze lokal wyremontujemy. […] I zawieźliśmy właśnie te projekty do agencji własności,
bardzo im się spodobały, pan dyrektor był cały w skowronkach, że wreszcie ktoś się zajął tymi
bezrobotnymi. A to był taki fantastyczny okres na wykorzystanie tych pieniędzy tylko
niewiedza duża była, bo my byśmy też nie wiedzieli, gdyby nie przypadek albo dobry człowiek,
że te pieniądze autentycznie leżały, ich nie trzeba było w przetargach zdobywać, że się pięć
organizacji bije, czy firm, na przykład, prywatnych, czy ośrodków szkoleniowych. […]
Napisaliśmy bardzo rzetelnie, bardzo rzetelnie się rozliczyliśmy, zresztą w ogóle zasadą
mojego stowarzyszenia jest to, że naprawdę rzetelnie się rozliczamy […] kolejny projekt,
który napisaliśmy, i który ja do dziś dnia bardzo sobie chwalę i chwalę fundatora wszędzie
gdzie jestem, to jest taki fundusz lokalny w Lidzbarku Warmińskim, […] napisaliśmy projekt
do tak zwanego dobrego kontaktu. I napisaliśmy projekt bardzo prosty na podłączenie SDI
stałego łącza internetowego, no, bo mamy tych 11 komputerów, ale tylko jeden na modem
telefoniczny był podłączony pod Internet. […] ale właśnie akurat taki program się ogłosił
dobry kontakt. No, i pod ten program napisaliśmy taki projekt, ten projekt im się spodobał tej
kapitule, no, i otworzyliśmy właśnie naszą pracownię komputerową. Później w pracowni ktoś
tam z moich znajomych w zarządzie mówi, słuchaj, ta pracownia, no, nie zawsze na siebie
może zarobi, bo te kursy nie zawsze są prowadzone, mając tyle komputerów, mamy
pracownię, zróbmy kafejkę. […] No, i tak powstała kafejka internetowa. Tak, że to wszystko
jest po nitce do kłębka, to nie jest tak, że coś się nagle skądś wzięło. To jest, rodziło się tak z
kropeczki, z ziarenka kwitło, kwitło. (MD/3), (I).
Pisanie projektów grantowych, jak wynika z relacji badanych, jest działalnością
trudną, czasochłonną, wymaga ciężkiej pracy i nie tylko specyficznych umiejętności,
przedsiębiorczości, ale i cierpliwości oraz przyjęcia specyficznej filozofii „petenta”, od
którego niewiele zależy…. Czasami proces ten odbywa się w nieomal dramatycznych
okolicznościach, ale jak każda ciężka praca, na koniec przynosi satysfakcję. Teraz gdy już
mamy dostęp do Internetu – mówi respondentka - gdy wiemy gdzie szukać, na jakich
stronach, to po prostu wyszukujemy sobie programy. A programów jest bardzo dużo, są
terminowe, są bezterminowe i piszemy, piszemy, piszemy….[…] …wymyślamy, piszemy
następne albo realizujemy, gdy dostajemy pieniądze, albo dostajemy część pieniędzy, albo nie
dostajemy w ogóle. Tydzień popłaczemy i za tydzień znowu bierzemy się za, no śmieję się z
tym płaczemy nie mniej jednak, no, przeżywamy, myślimy, no, tyle pracy poszło, prawda.
Teraz tuż przed samą konferencją, przed moim wyjazdem, siedziałyśmy z moją Ewą, proszę mi
uwierzyć całą noc, dosłownie całą noc, ja tylko w domu rano kąpiel i już nawet się nie
położyłam na minutę spać i pojechałam do Olsztyna z projektem do wojewody, bo to był
ostatni termin, ostatni dzień kiedy można było jeszcze złożyć. Złożony został, czy będzie efekt
nie wiem. Trzy razy do tej pory nas dofinansował trzy projekty z urzędu były dofinansowane.
Tego nawet nie zdążyłyśmy już sprawdzić, bo już miałyśmy taki piasek w oczach, że już się nie
dało. […] Wariactwo czasami jest. […] ale to ma swój urok właśnie. […] Najczęściej jest tak,
że albo ja wymyślam jakieś działanie, albo ktoś z moich wolontariuszy mówi, słuchaj, czy tam
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proszę pani, mam taki pomysł, może spróbujemy coś zrobić. No, teraz akurat dziewczyny,
między innymi Kamila, Ewa, jeszcze taki jeden chłopak Piotrek, wymyślili żeby świetlicę
integracyjną stworzyć dla dzieciaków takich ubogich. No, i ja mówię, to, dobra, czemu nie, to
siadajcie i piszcie, o, my nie wiemy jak, macie tutaj wzór wniosku, uczcie się, jak czegoś nie
będziecie wiedzieli, mówię, to ja wam podpowiem, ale musicie wiedzieć w jakim celu to
chcecie stworzyć […] złożyłyśmy i do „biedy”52 i złożyłyśmy do wojewody. […] Mnie się
marzy to centrum organizacji […] powiatowe, już nawet dwa projekty pisaliśmy na to, ale
jakoś nie dostaliśmy grantu, nie pasowało coś tam. Jeden był pod Fundusz Kanadyjski, a
drugi pod wojewodę czy tam marszałka, gdzieś im tam coś nie leżało, no, ale spróbujemy to
stworzyć, bo […] widzę, coraz, coraz więcej takich jakby ogniw, które mogą się pospinać
[…]. (MD/3), (I).
Dzięki udziałowi w świecie pozarządowych programów, organizacja i jej członkowie
przeżywają wielką przygodę edukacyjną. Edukacja ta obejmuje także, a może przede
wszystkim - czasami wprowadzaną bezpośrednio, czasami pośrednio - problematykę
obywatelską. Wielki, wspominany tu wielokrotnie, proces samoedukacji i samorozwoju
polskiego trzeciego sektora, realizuje się właśnie między innymi poprzez tego rodzaju
działania małych organizacji lokalnych. O szczególnej roli w tym procesie liderów
organizacji piszę szerzej w następnym rozdziale pracy. Cały czas uczymy się na błędach –
mówi liderka organizacji - naprawdę cały czas […] non- stop się szkolimy, bo ja, na przykład,
nie żałuję ludziom i wiozę ich, że tak powiem na szkolenia, Ewa jest u nas bardzo krótko
wolontariuszką, a już dwukrotnie uczestniczyła w szkoleniu, niech ona sama powie. […] W
każdym razie wysyłamy, ja sama jeżdżę gdzie się tylko da, na różne konferencje, seminaria
[…] też się szkolę, wiem, że to są bardzo duże pieniądze i zdaję sobie sprawę, że możemy te
pieniądze podjąć dlatego, że już napisaliśmy tyle projektów i myślę, że już dorośliśmy jakby
do takiego etapu, umiemy się tymi projektami posługiwać, po prostu nie marnujemy pary w
gwizdek. (MD/3),(I).
Działacze innych organizacji deklarują: Mogę powiedzieć, że się bardzo dużo rzeczy
tutaj (człowiek) uczy i człowiek uczy się życia po prostu. (MD/4), (I). […] uczę się tego, jak
trzeba podchodzić do tego wszystkiego, jak trzeba rozmawiać z innymi, jak się trzeba
zachowywać. (MD/4), (K). […] my odwołujemy się cały czas do tych wartości typowych dla
etosu rycerskiego, jak honor, uczciwość, odpowiedzialność, wrażliwość, prawdomówność, do
tych cech człowieka, które są ponadczasowe, uniwersalne i które, no, no, powinny być. W
związku z tym, jeżeli ktoś ma takie cechy, no, to jest tym dobrym obywatelem, prawda. (AP/2),
(I).
Życie z projektów jest szalenie niestabilne. Jego cechą podstawową jest niepewność
jutra, brak stabilności finansowej. Wymaga poświęceń, ale uczy też swoistej pozarządowej
przedsiębiorczości, podejmowania ryzyka, funkcjonowania w zmiennym otoczeniu
instytucjonalnym. Stanowi dobrą szkołę nowoczesności. Szefowa organizacji MD/3 opisuje:
W tej chwili jestem na pół etatu, na etacie, zależy kiedy, w tym miesiącu na pół etacie, w
przyszłym miesiącu chyba na etacie, bo zdaje się, że więcej trochę pieniędzy będzie. Więc po
prostu, najważniejsze to opłacamy rachunki a potem, co zostanie z pieniędzy, to ewentualnie
zatrudniamy kogoś. […] Co jeszcze przeszkadza? W zeszłym roku, na przykład, nam
przeszkadzał brak pieniędzy, mieliśmy kłopot finansowy. Pisaliśmy projekty, ale okazało się,
że […] napisaliśmy kilkanaście projektów, a były chyba dwa zrealizowane, dwa czy trzy, na
które dostaliśmy pieniądze. Było to za mało na wszelkie działania typu, te takie podstawowe
media, bardzo drogie jest u nas centralne ogrzewanie, na przykład rzędu 800 – 900 złotych
miesięcznie, to jest bardzo drogo, a wcale tu nie jest za ciepło, prawda, no, ale tak jest…[…]
No, i w takiej sytuacji porozkładaliśmy na raty żeby odsetek nie płacić. No, i tak jakoś
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wybrnęliśmy z tego. Później bardzo dużo pieniędzy z tego projektu dostaliśmy […] jakby nie
było polsko-amerykański, połataliśmy dziury, wyszliśmy na prostą. Stanęliśmy pod koniec
roku w Urzędzie Miejskim do takiego przetargu, wygraliśmy sprzątanie parku, jednego z
czterech parków z trzema innymi firmami prywatnymi. Więc podzieliło miasto im po jednym i
nam jeden. My ze swojego zadania się wywiązaliśmy na tyle, że w tym roku stanęliśmy do
czterech przetargów z Urzędem Miasta i wygraliśmy trzy. I już na cały rok mamy zapewnione
źródło utrzymania. To jest bardzo ważne. […] z trzeciego sektora wychodzą ludzie nauczeni
różnych działań, wiedząc, że w trudnościach można pozyskiwać pewne środki umieją to
wykorzystać później we własnych biznesach. Ja uważam to nie za karygodne, ale za
chwalebne. Ja sama zastanawiam się czy za rok, dwa, trzy, nie odejdę od sektora, może będę
tylko sympatyzować, a zajmę się wreszcie swoją […] swoją potencją, swoją wiedzą,
doświadczenie przerzucę właśnie na cos biznesowego. (MD/3), (I).
Omawiany styl działania nazwaliśmy pozytywnym uzależnieniem od projektów, gdyż
prowadzi on wyraźnie do szeregu cennych procesów i zjawisk. Edukuje w najróżniejszych
dziedzinach, buduje pozarządową wspólnotę, uodpornia na stresy, uczy podejmowania
ryzyka, kontaktowania się z różnymi instytucjami itd. itp. Uzależnienie organizacji od
infrastruktury grantowej wpływa co prawda nieco na profil jej działań, ale zmiany te, dzięki
znajomości rynku grantowo-usługowego i korzystania z różnych źródeł finansowania, nie
wykraczają poza granice misji organizacji. Organizacja nie tyle „ulega” projektom, co dzięki
nim funkcjonuje, co wydaje się być przejawem naturalnej, aktywnej przedsiębiorczości
pozarządowej, jednej z podstawowych form obywatelskiej samoorganizacji społecznej.
Organizacja GCh/5 jest przykładem podmiotu, który zrodził się z napisania wniosku
projektowego. Pomysł powstał – mówi liderka organizacji - w czasie pobytu mojego na
stypendium w Stanach. Na przełomie roku 1993 i 94 byłam na stypendium w Kongresie
Stanów Zjednoczonych na temat polityki wobec kobiet. […] Pamiętam, że byłam zaproszona
przez moją koleżankę amerykańską na przyjęcie, które ona zorganizowała, i jakiś tam jej
kolega zaczął mnie pytać, co ja będę robić (po powrocie do Polski – przyp. PG)
Powiedziałam, że wolałabym zajmować się tematyką kobiet, no ale, że to w tej Komisji jest
konserwatywny szef, nie pozwalał, w związku z tym może bym przeszła do rządowego Biuro
ds. Rodziny i Kobiet (wtedy było). A on: dlaczego sama czegoś sobie nie stworzysz? Chyba się
skarżyłam na tę moją organizację. A on: możesz założyć własną organizację, coś zacząć od
początku. No i to bardzo mnie zainspirowało. […] No i ja sobie pomyślałam: dlaczego nie?!
[…] w ciągu miesiącu, który mi pozostawał w Stanach napisałam projekt o Centrum Praw
Kobiet. […] Ten projekt, też z pomocy mojej amerykańskiej koleżanki, ona mnie
skontaktowała, wprowadziła mnie do Fundacji Marshalla, przedstawiła mnie pani, która była
odpowiedzialna za Europę Wschodnią. No i ja ten projekt wniosłam, a ona: „To wspaniałe,
właśnie na coś takiego czekałam”. To było bardzo miłe. Wręczyłam ten projekt, ona była
zachwycona, poszłyśmy jeszcze na jakiś obiad wspólny. To był maj jak wyjeżdżałam z
Waszyngtonu. Pani powiedziała, że przedstawi to na posiedzeniu zarządu w czerwcu, no i
jeszcze rozważałam z nią, jak w ogóle ten projekt, gdzie usytuować, bo nie było organizacji,
był tylko projekt. (GCh/5), (I). Badacz tego przypadku tak opisuje dalsze losy badanej:
Respondentka – zanim jeszcze wróciła do Polski – starała się znaleźć organizację w Polsce,
która byłaby zainteresowaną realizację jej projektu. Te próby jednak się nie powiodły.
Dlatego […] została zmuszona do powołania Fundacji (nie było czasu na zbieranie członków
stowarzyszenia) jak i rezygnacji ze stałej pracy […]. (GCh/5), (OI).
Dalsze istnienie organizacji polegało na realizacji kolejnych projektów. Z tego
pierwszego grantu – mówi respondentka - były pieniądze. Dwa komputery były najpierw
kupione, kserokopiarka, to było 55 tys. dolarów, więc nie były takie bardzo małe pieniądze też
na początek. Potem był kolejny grant z Fundacji Marshalla też na pierwsze 2 lata, też 55 tys.
Dodatkowo później z czasem jakieś tam inne pieniądze, granty instytucjonalne z Fundacji
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Batorego […] też od Urzędu Miasta, też od innych, mniejszych źródeł. Przez dwa lata było z
Fundacji Forda, też z Batorego, z innych źródeł, też z europejskich. W tej chwili z OSI, czyli z
Open Society Institute, mamy taki instytucjonalny, chociaż bardzo skromny grant. Mamy z
Fundacji Batorego na porady prawne i na końcówkę tych badań, które są robione.[…] Mamy
dwa granty z Unii […] (GCh/5), (I).
To swoiste uzależnienie od grantów powoduje, że w języku działaczy pozarządowych
czasownik „pracować w organizacji” coraz częściej oznacza „pisać projekty”: Część grantów
mamy takich wspólnych – mówi respondentka - są na całość Fundacji, wszystkich oddziałów,
a część – lokalnych, ale nie tylko, starają się same te oddziały. A kto pisze projekty?- pyta
badacz. Takie na całość to ja – odpowiada badana - w Warszawie głównie, a tam piszą same
te dziewczyny, które tam pracują. (I).
Wydaje się, że infrastruktura projektowa, podobnie jak w przypadku tysięcy innych
polskich NGOsów, stała się naturalnym środowiskiem omawianej organizacji. Nie byłoby w
tym nic nadzwyczajnego – tak jest na całym świecie – gdyby nie nadzwyczaj trudne warunki
korzystania z tej infrastruktury w Polsce. Respondentka narzeka na użeranie się codziennie z
takimi różnymi sprawami, typu rozliczanie grantu z Urzędu Miasta, który wprowadza jakieś
dziwne wymogi. Na przykład mamy, dostaliśmy pieniądze z jednego biura Polityki Społecznej,
trzy granty: jeden to był z wydziału ds. przeciwdziałania alkoholizmu, a jeden z puli tzw. „na
schronisko”. No i teraz to długo rozliczają. Kiedyś to było od ręki robione. Teraz trzymają te
rachunki, więc nie można zamknąć roku. Też są takie absurdalne sytuacje, że […] jeden
wydział nie widzi w tym problemu, a drugi mówi, że on nie może uznać wydatku poniesionego
na podatek i na ZUS, który był opłacony w styczniu, ponieważ nie jest to wydatek z roku 2003.
[…] Tego typu rzeczy strasznie utrudniają życie […] Dzisiaj mi jedna pani księgowa z Urzędu
Miasta powiedziała, że ona też nie rozumie tego....[…] Na pewno taki brak stabilności
finansowej utrudnia działalność, tego ciągłego takiego poszukiwania pieniędzy na taką
dłuższą perspektywę, na przynajmniej kilkuletnią, jak często mają organizacje na Zachodzie,
takich kilkuletnich grantów czy kontraktów chociażby, na takie podstawowe istnienie, na
opłacenie biura, wydatków administracyjnych, na co tutaj nam brakuje. Mam nadzieję, że jak
wejdziemy do tej Unii to będzie lepiej. (GCh/5),(I).
W omawianym przypadku mamy do czynienia z jeszcze jednym, wspominanym już tu
zjawiskiem, dość często spotykanym w polskim sektorze pozarządowym. Uzależnienie od
grantów wyznacza szczegółowe pole działalności merytorycznej Fundacji. Ale, podobnie jak i
w wielu innych organizacjach znajdujących się pod presją konkursów grantowych i
infrastruktury projektowej, fundacji GCh/5 udaje się zachować podstawowy charakter swojej
działalności. Zmiana dotyczy wyspecjalizowania się w pewnej szczególnej, „niszowej”
dziedzinie podejmowanej problematyki i jest podyktowana strukturą rynku projektowego, co
świadczy o wielkiej sile kreowania charakteru działań sektora pozarządowego przez
środowisko sponsorskie. Badacz podkreśla, że badana organizacja zajmuje się bardzo szeroką
gamą działalności. Ogólnie, zajmuje się ono pomocą, działalnością legislacyjną i edukacyjną.
Początkowo respondentka planowała głównie działalność na polu legislacyjnym:
opracowanie zmian w prawodawstwie, jak i podnoszenie stanu świadomości. Należy tu
zaznaczyć, że w dużym stopniu te nowe, niezaplanowane przez założycielkę rodzaje
działalności, ewoluowały w sposób naturalny, jako odpowiedź na rzeczywistość (I), choć
wpływ miał również kontakt liderki […] z amerykańską profesor specjalizująca się w
badaniami nad przemocą. Jak przyznała respondentka, ta działalność pomocowa
zdominowała działalność Centrum, ale też potem dla mnie stało się to ważne. […] pierwotna
misja […] została rozszerzona i bardziej wyspecjalizowana. Początkowe założenia
założycielki koncentrowały się na działaniach na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w
życiu publicznym oraz w prywatnym i szeroko rozumianym przeciwdziałaniu dyskryminacji
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kobiet. Jak zauważyła liderka […], choć w statucie Fundacji nie było zapisanej kwestii
przemocy, teraz przemoc stała się i jest głównym przedmiotem działania Centrum. „Krytyk”
natomiast zwrócił uwagę na fakt, że praktyka, sytuacja na rynku feministycznym
spowodowała tę specjalizację. Ula na początku wcale nie zamierzała zajmować się akurat
przemocą. Inaczej mówiąc, (badany podmiot – przyp..PG) wszedł w „niszę”
niezagospodarowaną przez innej organizacji feministycznej. (GCh/5), (OI).
Innym przykładem organizacji, w której wyraźne uzależnienie od projektów skutkuje
dylematem zachowania czystości misji jest omawiana już wyżej organizacja RS/5. Lider
organizacji, na pytanie o najważniejsze wydarzenia z jej przeszłości, m.in. wymienia: na
pewno programy, które realizowaliśmy. Jest ich bardzo dużo. Robiliśmy „dużego Accessa” w
2001-2002. Był to duży projekt, za duże pieniądze i wymagał zrealizowania dużej ilości
działań. Na pewno takim ważnym wydarzeniem jest to, że mamy współpracę z Niemcami. Że
mogliśmy wyjść na Europę, że możemy uczestniczyć w wielu projektach europejskich, że
możemy promować nasze organizacje członkowskie za granicą.[…] Na pewno jesteśmy
zależni od ogłaszanych programów grantowych, ale raczej mieścimy się w misji. Czasami
zdarza się, że jest konkurs i my głęboko się zastanawiamy nad zasadnością przystąpienia do
niego. W jednym lub w dwóch przypadkach nagięliśmy misję. To w zasadzie mieściło się w
misji, choć może nie było bezpośrednio związane z celami działania […]. My unikamy
sytuacji, że sponsor, źródła finansowania, określają co mamy robić. (RS/5), (I).
Badacz organizacji w jej opisie interpretacyjnym stwierdza: Zdecydowana większość
przedsięwzięć realizowanych przez organizację to działania o charakterze projektów
finansowanych ze środków zewnętrznych. […] W trakcie kilkuletniego okresu rozwoju
organizacji udało się zbudować w miarę stabilną sytuację finansową, która opiera się przede
wszystkim na dochodach z grantów i dotacji unijnych, fundacji kapitałowych oraz środkach
Związku Parytetowego, z niewielkim (około 12%) udziałem środków publicznych, […] Duża
dywersyfikacja źródeł dochodów pozwala przechodzić kryzysy, jest także gwarancją
niezależności organizacji […] I choć unika się sytuacji, że to sponsor dyktuje, co organizacja
ma robić, to czasami pojawia się dylemat zgodności z misją, w tym także konflikt pomiędzy
rolą organizacji infrastrukturalnej a realizacją działań właściwych organizacji podstawowej.
Rozwiązaniem, które ma wzmocnić stabilność finansową organizacji jest utworzenie spółki z
o.o., która będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie blisko związanym z misją i
celem działania […] (RS/5), (OI).
Z kolei liderka organizacji PF/5 otwarcie przyznaje, że jej działania nie są
podporządkowane myśleniu strategicznemu, lecz wynikają ze specyficznej „rynkowej” relacji
popytu (konieczności zaspokojenia jakichś potrzeb) do podaży (możliwości finansowania
grantów): trudno mówić o jakiejś konkretnej misji fundacji, wyznaczonych zadaniach.
Jesteśmy otwarci i reagujemy na sygnały, które nam przekazują ludzie, na ich potrzeby.
Piszemy plan i robimy za każdym razem tę jedną rzecz. Np. zbieramy na Mikołaja. I to nie jest
tak, że w tych warunkach fundacja pójdzie w jakimś jednym konkretnym kierunku, np. zajmie
się ekologią czy bezrobotnymi, czy też kobietami, które żyją w warunkach przemocy.
Realizujemy bardzo krótkie programy, które są potrzebą chwili. I nie wyznaczamy żadnych
granic, obszarów świadczonej pomoc. […] jeżeli chodzi o wyznaczanie strategii, kierunków
działania, to jak mówiłam, jestem gumowa, jeśli zbierze się 5 osób, mają jakiś pomysł, to ja
już tylko się zastanawiam, jak go zrealizować. Z jednej strony działania lokalne, dla tych
ludzi, tych kobiet miejscowych, a z drugiej strony szkolenie tych osób z Warszawy. Na ile
fundacja robi te dwie rzeczy, czy to jest świadome, że z jednej strony pracuje tu lokalnie, a z
drugiej strony przyjmuje szkolenie np. feministek z Pomorza? To, co lokalnie trzeba zrobić,
pomóc głodnym dzieciom, maltretowanym kobietom, robię naturalnie, a resztę, te szkolenia
np., jeśli przyjdą pieniądze, bo na to stosunkowo łatwo dostać pieniądze. […] We wnioskach
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zawsze piszemy, że cele realizujemy poprzez działania profilaktyczno-terapeutyczne,
edukacyjne i integracyjne, ale to się różnie rozkłada. Składamy wnioski i raz dostajemy na to
raz na to. […] Z programów, które piszemy lokalnie, na 10 wniosków przyjmują nam jeden.
Natomiast inne granty trzeba było wychodzić. Te 5 lat temu, jak fundacja zaczynała działać,
kiedy ja jeździłam przedstawiać program, to ja mówiłam, po co to jest i jakoś się
dogadywałam. […] Brak kogoś, kto dawałby tzw. granty strukturalne, to znaczy przyjechałby
(albo i nie), albo po prostu zauroczyłabym go tym swoim listem, i powiedziałby, no, trzeba
pomóc tym dzieciom. A jeśli oni tylko nie mają na światło i (...) to my im to światło zapłacimy.
Kiedy ja piszę lokalnie, żeby mi dali na światło, to mi odpisują, że takich jak ja chętnych mają
mnóstwo. (PF/5), (I).
Badacz omawianej organizacji podsumowuje: Skuteczność fundacji opiera się prawie
wyłącznie na profesjonalizmie prezes-terapeutki (co oczywiście nie jest łatwe do oceny z
zewnątrz) i dotyczy jak się wydaje pomocy konkretnym ludziom lub działań edukacyjnoszkoleniowych. Zupełnie innym wymiarem skuteczności jest funkcjonowanie Fundacji jako
instytucji i tu sukces w ilości otrzymywanych dotacji jest znaczący. Trudno jednak stwierdzić,
czy sukces ten wynika z jakości działań fundacji, co z pewnego układu popytu i podaży (z
jednej strony ogromne problemy społeczne tych terenów, mała konkurencja wśród
organizacji, z drugiej stosunkowo duże środki na kwestie związane z problemami kobiet,
profilaktyką uzależnień itp.). (PF/5), (OI).
Podsumowując opisany tu specyficzny podtyp stylu trzeciosektorowego, jakim jest
„uwikłanie w projekty”, należy zwrócić uwagę na trzy charakterystyczne kwestie.
Po pierwsze styl ten, poprzez charakterystyczny dla niego rozwój kontaktów
organizacji ze środowiskiem pozarządowowym, może wzmacniać jej trzeciosektorową
tożsamość, zwłaszcza w wymiarze wspólnotowym i profesjonalnym, może ułatwiać transfer
wzorów kultury pozarządowej i profesjonalizacji. Z drugiej jednak strony może zagrażać
samodzielności organizacji.
Po drugie, skrajnie niekiedy niekorzystne warunki, w jakich funkcjonuje w Polsce
subkultura projektowa, niosą z sobą szereg niebezpieczeństw, polegających przede wszystkim
na: trudności w spełnianiu standardów profesjonalizmu; zagrożeniu dla utrzymania misji
organizacji; utracie niezależności organizacji i zaniku jej funkcji kontrolnych.
Po trzecie wreszcie, wszystkie wymienione wyżej zagrożenia można zminimalizować
dzięki: zachowaniu etosu organizacji; zróżnicowaniu źródeł pozyskiwania projektów;
rozwoju sektorowego poczucia wspólnoty i wsparciu uzyskiwanemu od instytucji
pozarządowych.
Subkultura projektowa postrzegana jest często jako swoiste wypaczenie idei pracy
społecznej i działalności non-profit związane z importem do Polski zachodnich technologii
pozarządowych. I choć, jak wspominaliśmy wyżej, można się częściowo zgodzić, iż jest to
cena jaką płacimy za procesy transformacyjne w sferze partycypacji społecznej, to jednak
należy z całą mocą podkreślić, że procedury grantowo-projektowe nie są z natury rzeczy
czymś nagannym i automatycznie tłumiącym niezależność, spontaniczność i zaangażowanie
społeczne organizacji. Przeciwnie, generalnie są nowoczesnymi rozwiązaniami
instytucjonalnymi poszerzającymi uczestnictwo społeczne i zapewniającymi transparentny,
jawny i sprawiedliwy dostęp do rozmaitych, szczególnie publicznych, zasobów. Nie muszą
wcale osłabiać samodzielności, etosu i entuzjazmu społeczników, zwłaszcza gdy realizowane
są w duchu, wyżej omawianej, pogłębionej wersji profesjonalizmu. Podstawowy problem jaki
istnieje w Polsce z adaptacją technologii projektowych w trzecim sektorze związany jest
raczej z niesprawnością naszych instytucji otoczenia sektora, braku wielu koniecznych
rozwiązań instytucjonalnych oraz barierami kulturowo-mentalnymi charakterystycznymi dla
naszego społeczeństwa (przede wszystkim niskim poziomem kapitału społecznego, szeroko
pojętym familiocentryzmem, skłonnością do klientelizmu i kronizmu itp.). W tym kontekście

52
ewentualne patologie trzeciosektorowe są raczej pochodną naszych problemów niż skutkiem
wpływów zagranicznych. Optymizmem napawają natomiast widoczne w pozarządowej
codzienności zjawiska i procesy edukacyjne i samoedukacyjne (omawiane jeszcze szerzej w
innych partiach książki – patrz np. rozdz.4.2. czy 4.6.), dzięki którym profesjonalizm
projektowy ma szanse iść w parze z właściwie wypełnianą misją i oczekiwaniami
społecznymi wobec organizacji, przyczyniając się notabene do rozwiązywania podstawowego
dylematu teorii nowego instytucjonalizmu.
4.3. Dostarczanie usług.
Szczególnym przypadkiem organizacji trzeciosektorowych są podmioty
skoncentrowane przede wszystkim na świadczeniu w miarę konkretnych, często
wystandaryzowanych usług. Mówiąc o świadczeniu usług mamy na myśli zarówno
działalność usługodawczą na rzecz własnej organizacji i/lub na rzecz własnych członków, jak
i osób oraz organizacji zewnętrznych. W praktyce wszystkie te kategorie klientów mogą też
występować w formach mieszanych.
Specyficzne związki omawianych organizacji z trzecim sektorem dotyczą głównie
problematyki warunków świadczenia usług przez organizacje pozarządowe, a więc na
przykład kwestii lobbowania rozwiązań prawnych, określania warunków współpracy ze
zleceniodawcami usług (samorządy, administracja państwowa itp.) czy budowy koalicji i
porozumień branżowych. Organizacje tego typu muszą często konkurować w swej
działalności z przedstawicielami innych sektorów, co czasem powoduje, że ich działalność
cechuje wysoki stopień instrumentalnego profesjonalizmu. Niekiedy więc profesjonalizm i
podejście formalno-pragmatyczne góruje w ich stylu działania nad poczuciem
trzeciosektorowej wspólnoty. Dotyczy to głównie przedstawicieli typowych branż
usługodawczych np. organizacji socjalnych. Stają się one wtedy bardziej pozarządowymi
przedsiębiorstwami usługowymi niż typowymi organizacjami społecznymi. Czasami
powoduje to pewne dysfunkcje w podejściu do klienta, traktowanie go „z góry”, brak
partnerstwa, paternalizm, bierność w kontaktach z klientami (brak aktywnego podejścia w
wyszukiwaniu potrzebujących), brak programów aktywizujących, wymuszających zmiany i
usamodzielniających odbiorców usług. Wiele z tych zjawisk zostało opisanych w literaturze,
zwłaszcza dotyczącej organizacji socjalnych i działających w skali lokalnej (Górniak 2004;
Dudkiewicz 2004; zob. także: Kurczewska 2002).
Usługi świadczone przez organizacje pozarządowe obejmują bardzo szeroki wachlarz
potrzeb i metod ich zaspokajania. Działalność tego typu wymaga często specyficznego
podejścia, w którym kultura i tożsamość pozarządowa stanowi podstawowy walor, niekiedy
jest kardynalnym warunkiem dotarcia do klienta i umiejętnego świadczenia usługi. Można
powiedzieć, że mamy w tym przypadku do czynienia z wysokospecjalistycznym
profesjonalizmem pozarządowym, w którym warunkiem skuteczności działania jest poczucie
więzi wspólnotowej, elastyczność i innowatorstwo w działaniu, pozytywne emocje, niszowa
emocjonalność, szacunek dla specyfiki i odmienności klienta, wyczucie specyfiki potrzeb i
subtelności pewnych form ich zaspokajania itp. Można też z całą pewnością stwierdzić, że
żadne inne instytucje nie są w stanie wyręczyć organizacji pozarządowych w realizacji tego
specyficznego stylu ich działania.
Przykładem trzeciosektorowego stylu działania polegającego w dużej mierze na
świadczeniu wyspecjalizowanych usług, zarówno dla osób spoza organizacji, jak i dla
własnych członków i ich rodzin, jest działalność dużego stowarzyszenia lokalnego PF/4. Jak
pisze badacz jest to Typowa etosowa organizacja obywatelska, o szerokim zapleczu
społecznym, zarówno uczestnicząca aktywnie w życiu publicznym, jak i świadcząca usługi.
Profesjonalnie zarządzana (wykazały to m.in. kontrole NIKu), z jednej strony wyraźnie
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nakierowana na dobro wspólne (rozumiane przez pryzmat wyznawanych przez siebie
wartości) przy silnej potrzebie budowania wewnętrznej formacji. (PF/4), (OI).
Stowarzyszenie – mówi Krytyk 1 - pełni na pewno bardzo ważne funkcje tutaj
lokalnie. Przede wszystkim służy wsparciem rodzinom […] - poprzez poradnictwo rodzinne,
tak naprawdę taka poradnia jest bardzo potrzebna w każdej społeczności, zatrudniani są tam
specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, prawnik, doradca rodzinny. I myślę, że tutaj jest to takie
dosyć duże wsparcie […]. Poza tym taka bardzo cenna inicjatywa - świetlica uruchomiona
przez stowarzyszenie dla dzieci z rodzin przede wszystkim ubogich. Stowarzyszenie pozyskało
środki na zakup komputerów i tam dzieciaki przychodzą do świetlicy - myślę, że to jest też
taka i alternatywa dla tych zagrożeń, jakie niesie ze sobą nasza rozwijająca się cywilizacja,
mam na myśli przede wszystkim uzależnienia. A poza tym takie mądre, dzięki właśnie pracy
stowarzyszenia, taka mądra nauka pracy z komputerem, w dobrym kierunku - bo wszyscy
wiemy, że zaangażowanie dzieci w komputer, zwłaszcza poprzez internet czy gry
komputerowe, nie zawsze idzie w dobrym kierunku. (PF/4), (K1).
Nieco inaczej postrzega tę organizację drugi obserwator, który podkreśla, że świadczy
ona jednak głównie usługi swoim własnym członkom (co może wskazywać na dość typowe
napięcie pomiędzy działaniami na rzecz tych dwóch grup „klientów”): Myślę, że (badana
organizacja – przyp.PG) koncentruje się na pracy prowadzonej w parafiach. Biorą udział w
organizacji kursów przedmałżeńskich, pomagają dzieciom ze słabiej uposażonych rodzin,
kierują do placówek świadczących pomoc, oferują pomoc prawniczą, dbają o formację
duchową własną oraz osób, które zwracają się do nich o pomoc, bądź współpracują ze
Stowarzyszeniem (np. organizują pielgrzymki). Nie zauważyłam, aby działalność […] miała
jakiekolwiek aspekty negatywne. Chociaż? Sądzę, że […] mogłoby bardziej wychodzić na
zewnątrz, a więc obejmować swoimi działaniami nie tylko osoby i rodziny związane z
Kościołem. (PF/4), (K2).
Ja zawsze byłem – mówi lider organizacji - zwolennikiem realizacji pewnych zadań
samorządu przez organizacje społeczne. Często urzędnicy się tego boją, ale to jest dużo
plusów. Przede wszystkim wychowywanie społeczeństwa obywatelskiego. I tańsze koszty, bo
za pomocą wolontariatu robi się wiele rzeczy, a inaczej znaczącą część środków
pochłaniałyby pensje urzędników. Więc jako społecznik zawsze będę optował za tym, żeby jak
najwięcej funduszy poszło na tę działalność, bo ona jest widoczna, ci społecznicy wiedzą,
gdzie dotrzeć, jak dotrzeć, natomiast konieczna jest koordynacja tych działań w danym
mieście, bo istnieje grupa wyspecjalizowanych biorców, którzy są zawodowymi biorcami.
Jeżeli nie będzie wspólnej bazy takich osób, gdzie powinny być odnotowane wszelkie pomoce
przez różne organizacje i instytucje, żeby była jasność, bo jeżeli ktoś umie to robić, to z
każdego punktu ściągnie dla siebie pieniądze. A ludzie, którym to też byłoby bardzo potrzebne
nie umieją, nie są w stanie. (PF/4), (I).
Jak widać, styl działania organizacji cechuje wysoki poziom świadomości
obywatelskiej jej uczestników i wiara w skuteczność usług społecznikowskich opartych o
wyznawane wartości.
Odmienny przypadek „organizacji usługowej” reprezentuje stowarzyszenie RS/3. Jest
to niewielkie stowarzyszenie lokalne zajmujące się rozwiązywaniem ważnej kwestii
społecznej, które jednak na skutek oddziaływania szeregu czynników utraciło częściowo swój
pozarządowy charakter i koncentruje się głównie na dostarczaniu usług swych klientom
socjalnym. W działalności stowarzyszenia widać wyraźnie, że takie podejście ogranicza
możliwość pełnej realizacji jego misji, a co za tym idzie – właściwego rozwiązywania ważnej
społecznie kwestii. Organizacja pozarządowa, która traci swój społeczny etos, nawet gdy
świadczy w miarę profesjonalne (w wąskim tego słowa znaczeniu) usługi, nie jest w stanie w
pełni realizować swych zadań. Badacz organizacji pisze: Jedyną formą realizacji celów
Stowarzyszenia jest bezpośrednie dostarczanie usług jego członkom i podopiecznym.
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Wydaje się, że 10-letni okres funkcjonowania Stowarzyszenia, to czas w którym
formuła działania organizacji przeszła głęboką ewolucję od zrzeszenia etosowców do
instytucji profesjonalistów-specjalistów w swoich dziedzinach związanych z rozwiązywaniem
problemów uzależnień. Zresztą ewolucji podległa także jego misja. Jak stwierdza Krytyk
Stowarzyszenie odeszło od krzewienia idei trzeźwościowych oraz wspierania osób z
problemem uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, na rzecz realizacji zleconych zadań
publicznych poprzez prowadzenie grup terapeutycznych i wielozadaniowego punktu konsultacyjnego.
Możemy stwierdzić, że za sprawą tej ewolucji, Stowarzyszenie straciło charakter organizacji obywatelskiej stając się w zasadzie niepubliczną jednostką świadczącą usługi
społeczne. Zresztą, tak postrzegana jest przez Informatora podstawowa rola organizacji
pozarządowych w systemie demokratycznym. Co prawda, główną motywacją do działania w
organizacji jest chęć niesienia pomocy innym, jednakże Krytyk zauważa, iż „(...) większość
członków Stowarzyszenia, którzy realizowali zlecane zadania gminy realizowała je poniekąd
na własny rachunek, ponieważ zarabiała na tym”. W działalność Stowarzyszenie angażuje się
niewielka grupa osób – kilkunastu członków i porównywalna zbiorowość wolontariuszy. […]
Jednakże, samo Stowarzyszenie, pomimo tego, że w tym czasie dorobiło się rozpoznawanego
w społeczności lokalnej szyldu, nie działa profesjonalnie. Co prawda, jak twierdzi Krytyk,
systematycznie zbliża się do spełniania oczekiwań […] pod względem standardów realizacji
usług określonych w umowach, to w pozostałych obszarach funkcjonuje źle. Słabo radzi sobie
ze spełnianiem podstawowych wymogów formalnych. […] nie potrafi zdobywać środków
finansowych z innych źródeł niż budżet miasta […] Co prowadzi do stałego pogarszania się
kondycji finansowej Stowarzyszenia w wyniku zmniejszania się kwot kontraktów, a całkowite
uzależnienie od jednego źródła realnie zagraża jego egzystencji. […]
Generalnie można stwierdzić, że Stowarzyszenie wykazuje dosyć niską świadomość
bycia członkiem szerszego ruchu społecznego zdolnego do kształtowania rzeczywistości
społecznej. W zasadzie nie artykułuje własnego zdania na temat sektora organizacji i jego
otoczenia: ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, federalizacji sektora,
patologii w sektorze czy jego oligarchizacji. Słabo rozpoznaje instytucje wsparcia.
Źródła siły organizacji, na co wskazują zarówno Informator, jak i Krytyk, leżą przede
wszystkim w zaangażowaniu jego członków w realizację podjętych zadań. W opinii Krytyka,
możemy tu mówić w zasadzie o bezinteresownym zaangażowaniu się, ponieważ pobierane
przez pracowników wynagrodzenia są na tyle niskie, że z pewnością nie zachęciłyby urzędników do zajmowania trudnym problemem z takim poświęceniem. Ta konstatacja przeczy wcześniejszemu twierdzeniu o typowo ekonomicznej motywacji. Być może mamy tu do czynienia z
łączeniem motywacji ideowej, orientacji na wartośc, z ekonomiczną, o niskim poziomie
oczekiwań. W sytuacji płytkiego rynku może także dominować motywacja ekonomiczna, czego
jednak nie udało się ustalić.
Oboje nasi respondenci, Informator i Krytyk jako drugie źródło siły organizacji
wskazują na markę jako Stowarzyszenie wypracowało w ciągu dekady swojej działalności.
Obecny lider stwierdza wprost, „Siłą jest fakt, że jesteśmy długo na rynku. (badana
organizacja – przyp. P.G.) kojarzy się z czymś konkretnym i w większości wypadków nie jest
anonimowym stowarzyszeniem. A także fakt, że przez wiele lat funkcjonowaliśmy na niezłym,
profesjonalnym poziomie.” Także Krytyk podkreśla, że istnienie takiego miejsca, jakie
prowadzi Stowarzyszenie jest ważne dla lokalnej społeczności […]. (RS/3), (OI).
W prezentowanym przypadku zwraca również uwagę, że kryzys organizacji może być
wywołany bardzo trudną sytuacją ekonomiczną, w jakiej znajduje się badany podmiot, jak i
jego pracownicy. Mamy tu także do czynienia ze zjawiskiem „wymuszonej ofiarności” osób
pracujących w stowarzyszeniu pozarządowym o profilu socjalnym. Ta sytuacja –
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paradoksalnie - w jakimś sensie wymusza utrzymanie resztek społecznikowskiego etosu w
organizacji, ale na dłuższą metę nie jest chyba do utrzymania.
Jeszcze innym przykładem trzeciosektorowego stylu działania jest świadczenie usług
dla innych organizacji. Taki styl aktywności reprezentuje związek stowarzyszeń RS/5. Badacz
tej organizacji charakteryzuje ją w następujący sposób: (Badana organizacja – przyp. PG) jest
organizacją infrastrukturalną, zaś jej główne działania polegają na świadczeniu usług dla
organizacji podstawowych (nie tylko członkowskich) przede wszystkim w formie poradnictwa
i szkoleń oraz organizacji seminariów i konferencji. Do tej pory w zasadzie nieodpłatnie,
jednakże sytuacja ulegnie zmianie po uruchomieniu działalności […] sp. z o.o. Krytyk
wskazuje na sprzeczność ze statutowym zapisem, w myśl którego organizacja świadczy pomoc
innym organizacjom, a zatem, jak stwierdza, „Próbuje zarobić na tym, co jest jednym ze
sposobów realizowania misji.” Jednak takie rozwiązania, że na poziomie ogólnym udziela się
darmowych porad, zaś za rozwiązanie konkretnego przypadku pobierana jest odpłatność,
stają się coraz powszechniejsze. (RS/5), (OI).
Zauważmy, że świadczenie usług dla innych organizacji może wzmacniać jeden z
ważnych aspektów trzeciosektorowej kultury, jakim jest wspólnotowość. Niestety, jak
wskazuje wyżej prezentowany przykład, nie zawsze ma to miejsce.
Charakterystyczną odmianą organizacji usługodawczej może być z kolei typowa
organizacja zawodowa, jaką jest stowarzyszenie GCh/2, zrzeszające członków określonego
środowiska zawodowego ze sfery biznesu. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest
reprezentacja interesów tego środowiska i jego integracja oraz lobbing na jego rzecz i
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co realizowane jest poprzez dostarczanie mu
rozmaitych „usług”, takich jak kształtowanie standardów zawodowych, przyznawanie
certyfikacji, określanie zasad samoregulacyjnych (kodeks etyczny zawodu), edukowanie i
informowanie o rozmaitych ważnych dla efektywności zawodowej kwestiach. „Oni potrafią
wyłapywać takie ciekawe tematy dla środowiska i zainteresować tymi tematami duże grono
firm” - mówi badany (K) o organizacji GCh/2. Specyficzną funkcją usługową stowarzyszenia
jest też formowanie „dobrego towarzystwa” – „warto przystąpić[…] aby znaleźć się w
dobrym towarzystwie” – mówi badany (I). W tym sensie specyficzną usługą, jaką
stowarzyszenie spełnia wobec swoich członków jest dostarczanie im satysfakcji prestiżowej,
choć działanie, o którym mowa, służy również podnoszeniu rangi danego zawodu w
społeczeństwie, w hierarchii wpływów (reprezentuje go elitarna, prestiżowa organizacja), a co
za tym idzie podnoszeniu także jego pozycji rynkowej. Zarówno cel oraz formy działań
organizacji, jak i jej relacje z innymi partnerami, a zwłaszcza z otoczeniem sektora
pozarządowego, są traktowane równie instrumentalnie. Stowarzyszenie blisko współpracuje z
jedną z agend rządowych, która, zgodnie z wymogami unijnymi, potrzebowała do współpracy
„społecznego partnera” i „w związku z tym [organizacja – przyp.PG] przymierza się do
ubiegania się o środki z UE” (OI). „Mamy tą świadomość – mówi badany (I) – że programy
unijne bardzo mocno preferują tego typu jednostki…. non-profit”. Podsumowując
charakterystykę omawianej organizacji, badacz stwierdza, że jest to „organizacja interesu
własnego, choć posiada też elementy organizacji samopomocowej i organizacji nacisku”(OI).
Te „elementy” przesądzają o tym, że choć mamy do czynienia z typową organizacją
nastawioną na realizację interesu własnego pewnej grupy zawodowej, to jednak – jak w
klasycznym, rynkowym mechanizmie „niewidzialnej ręki” – niejako przy okazji, mogą być
realizowane pewne funkcje pożytku publicznego, które badacz, odnośnie do omawianego tu
przypadku, określił mianem „samo-organizacyjnego alfabetyzmu”, a które obejmowały
przede wszystkim kształtowanie się postaw rozwijania reprezentacji grupowej, artykułowania
problemów różnych środowisk zawodowych, procedur cywilizowanego lobbingu itp.
Zauważmy przy tym, iż szansa na realizację dodatkowej funkcji pożytku publicznego w
sytuacji, gdy organizacja nastawiona jest głównie na interes własny, jest tym większa, im

56
bardziej dojrzałe obywatelsko są instytucje i procedury oraz ogólna kultura pozarządowa, w
ramach których funkcjonuje dana organizacja. W omawianym przypadku, to standardy UE i
procedury przyjęte w instytucji rządowej wymusiły niejako na stowarzyszeniu GCh/2
częściową przynajmniej realizację funkcji pożytku publicznego.
Warto dodać, że organizacja pozarządowa może przyczyniać się do realizacji wartości
dobra wspólnego czy funkcji pożytku publicznego w sposób jeszcze bardziej pośredni niż w
omawianym wyżej przypadku53. Jak pisze badacz, niezamierzonym efektem działalności
stowarzyszenia GCh/2 może być poprawa gospodarowania i wydajności przedsiębiorstw
korzystających z usług, jakie świadczą członkowie organizacji w swoich rolach zawodowych.
Natomiast ogólny klimat społeczny raczej nie odczuje dobroczynnego efektu aktywności
[badanej organizacji – przyp. PG] (OI). Nie wyklucza to oczywiście uzyskiwania tego rodzaju
efektów w przypadku działań innych organizacji, o czym piszę szerzej w innym miejscu
niniejszej pracy. Widzimy więc, że wpływ działalności organizacji pozarządowych na
pożytek publiczny może być bardzo pośredni i dalekosiężny, może obejmować efekty
rozmaitych mało spektakularnych i niewidocznych (przynajmniej początkowo) przemian
edukacyjnych, świadomościowych i kulturowych.
Podobny charakter działań cechuje stowarzyszenie zawodowe NG/3, dla którego
podstawą jest oferowanie swoim członkom określonego pakietu usług i korzyści oraz
działalność poprzez projekty. Badacz pisze: Stowarzyszenie jest silnie ustrukturyzowaną
organizacją, działającą projektowo. Istnieje pięć ogólnopolskich Zespołów Projektowych
skupiających specjalistów zajmujących się określoną dziedziną.[…] Zespoły projektowe
angażują ludzi z całej Polski, komunikacja odbywa się głównie drogą elektroniczną, w miarę
potrzeb organizowane są spotkania zespołów […] wszelkie potrzebne materiały służące
sprawnej działalności zespołów są finansowane przez stowarzyszenie. […] organizacja jest
nastawiona przede wszystkim na swoich członków, którzy […] są postrzegani jako klienci
organizacji. Moją uwagę zwróciła niezwykła spójność misji, celów i przede wszystkim
działań, która uwidaczniała się również na poziomie oczekiwań członków i przedstawianej im
oferty. Wydaje mi się, że taka kompatybilność elementów składających się na sprawnie
funkcjonującą organizację jest wynikiem cechy organizacji, którą można określić jako
skierowanie do wewnątrz w tym sensie, że nadrzędną wartością jest zadowolenie członków
stowarzyszenia. (organizacja – przyp.PG) prowadzi szczegółowe badania całego środowiska
[…] wsłuchuje się w potrzeby członków, stara się dostarczyć takie działania, ,,produkty” […]
które przyciągną nowych […], a osoby będące już w stowarzyszeniu utwierdzi w przekonaniu
o zasadności przynależności do stowarzyszenia (pakiet korzyści) i o zasadności terminowego
opłacania składek członkowskich (150 zł rocznie). […] Stowarzyszenie nie jest także zbyt
silnie obecnie w przestrzeni dialogu wokół sektora pozarządowego, ponieważ tego typu
działalność nie przybliża organizacji do realizacji celów statutowych, a już na pewno nie do
zapewnienia członkom […] maksymalnego pakietu korzyści. Ekonomika działań przejawia się
również na poziomie indywidualnych wyborów członków stowarzyszenia. Zdaniem moich
rozmówców większość specjalistów z branży […] wchodzi do stowarzyszenia z silnym
schematem wymiany rynkowej. Wypowiedź informatora: ,,ludzie są czasem zbyt nastawieni na
zasadzie inwestycji i zwrotów z tej inwestycji, pragmatycznie. Jest mało osób, które robią coś
dla idei. (...) Może wszyscy jesteśmy zimnymi, wyrafinowanymi specjalistami”. […]
Organizacja pracuje projektowo - niektóre prace przynoszą natychmiastowe, wymierne,
dobrze widoczne efekty. […] Członkowie stowarzyszenia pragmatycznie postrzegają
organizację jako całość. Stowarzyszenie to miejsce, które skupia ludzi starających się
poprawić swoją sytuację zawodową poprzez nabywanie wiedzy, umiejętności i wyrabianie nie
mniej ważnych kontaktów. Zdaniem mojego informatora niewiele w Stowarzyszeniu jest osób,
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których motywacją jest ,,zrobienie czegoś dla potomnych, (...) aby im się lepiej pracowało w
przyszłości”. […] Do cech charakterystycznych organizacji należy wynikająca z zasady
pragmatyzmu dbałość o dobrą ,,widoczność” stowarzyszenia i jawność podejmowanych
decyzji i działań. (organizacja – przp. PG) prowadzi obszerny serwis internetowy, gdzie
można znaleźć różnego rodzaju raporty z działalności, opisy prowadzonych i planowanych
działań, a także materiały archiwalne, życiorysy osób należących do władz stowarzyszenia.
Strona jest często aktualizowana, stanowi źródło informacji o stowarzyszeniu jak również o
branży […] Członkowie organizacji mają świadomość procedur podejmowania decyzji, na
każde spotkanie oddziału dostają do wglądu materiały dotyczące kwestii finansowych.
(NG/3), (OI).
Jak widać, organizacja NG/3 prezentuje styl trzeciosektorowy głównie poprzez swój
pragmatyczny pozarządowy profesjonalizm. Jest również przykładem sprawnej
samoorganizacji środowiskowej i samodzielności w działaniu. Natomiast nie realizuje na
pewno idei pozarządowej wspólnotowości. Ten ostatni fakt oraz skrajny pragmatyzm i
nastawienie na interes własny członków, powoduje, że omawiany przypadek zbliża się do
typu stylu działań organizacji pozarządowej czysto „biznesowego”54, w którym
podstawowym motywem dominującej55 w organizacji aktywności usługodawczej jest nie
tylko - jak w wyżej przedstawionym przypadku - określona korzyść, lecz również bezpośredni
zysk materialny dla organizacji i jej członków. W takim przypadku, jeżeli jakieś inne
szczególne względy nie przesądzają inaczej, mamy na ogół do czynienia z organizacją
realizującą typowy interes własny jej członków, nie związany z misją trzeciosektorową, a
więc żerującą niejako na sektorze, wykorzystującą pozarządowy parawan formalny dla
czerpania indywidualnych zysków przez członków organizacji. Związki tego rodzaju
organizacji z trzecim sektorem są na ogół instrumentalne i jednak drugoplanowe. Z powodów
przedstawionych szerzej w opisie przypadku organizacji GCh/2 (pośrednie przyczynianie się
do pożytku publicznego), stowarzyszenie NG/3 traktujemy jako przypadek graniczny,
realizujący zarówno styl trzeciosektorowy (pozarządowy profesjonalizm), jak i styl
biznesowy (interes własny członków i zupełny brak poczucia wspólnoty z sektorem)
5. Styl liderski
„One polegają na funkcjonowaniu ich liderów” (PF/1)
„Stowarzyszenie to prezes” (TW/3)
Następnym wyróżnionym w oparciu o analizę materiałów z naszych badań typem
stylu działań polskich organizacji pozarządowych jest typ liderski. Jest to styl określony przez
dominującą w organizacji rolę jej lidera, który determinuje całokształt aktywności
organizacyjnej: wyznacza i zmienia cele oraz misje organizacji, jej formy działań, styl
kontaktów z otoczeniem, charakter zarządzania, klimat emocjonalny, potencjał do zmian itd.
itp. Często jest też inicjatorem jej powstania i na ogół trudno sobie bez niego wyobrazić jej
funkcjonowanie.
Omawiany styl jest bardzo w Polsce rozpowszechniony. W naszej próbie celowej na
40 przypadków dobieranych według rozmaitych kryteriów (ale nie obejmujących oczywiście
kwestii wyrazistości liderów), znalazło się aż 15 organizacji o stylu działania określonym w
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znacznej mierze przez aktywność ich liderów. Można rozróżnić rozmaite warianty tego stylu.
Istnieją typowe organizacje liderskie o charakterze trzeciosektorowym, które w zasadzie
mogłyby również stanowić podtyp wyróżnionego wyżej stylu typowo pozarządowego. Są to
organizacje łączące w sobie silną tożsamość trzeciosektorową z dominującą rolą lidera i
pewnym deficytem zespołowości56. Istnieją również bardzo specyficzne, karykaturalne wręcz
przypadki organizacji liderskich jednoosobowych (Gliński 1996) Są organizacje o różnych
rodowodach i charakterze. Łączy je jednak wspomniana liderskość.
Do wszystkiego jest potrzebna osoba, która będzie lokomotywą mówi badany (K)
odnosząc się do organizacji BB/1, której funkcjonowanie, szanse na sukces, ocenia głównie
przez pryzmat aktywności lidera.
To co lider robi, to poniekąd organizacja też robi - stwierdza „krytyk” organizacji
AP/1. Ja pilotuję za darmo - mówi liderka organizacji MD/5, mając na myśli swą pracę
przewodnika charytatywnych wycieczek na Wschód, a jednocześnie - w przenośni wyrażając swą faktyczną rolę w grupie; ja mówię słuchajcie, następnie robimy wyjazdy –
dodaje, w oczywistościowy sposób opisując skrótowo funkcjonowanie emocjonalne zgranej,
ofiarnej grupy społeczników, potrzebującej jednak naturalnego lidera.
Nie chcę się już chwalić, że to ciągle ja, mojego…- mówi bez entuzjazmu twórca
ważnej organizacji mniejszości etnicznej (AP/4), a „krytyk” podsumowuje swą opinię o tej
organizacji, zrzeszającej wiele osób i instytucji z terenu całej Polski: Właściwie pewien
jestem, ze gdyby wycofał się z tego Pan X, to [organizacja – przyp. PG] przestanie istnieć.
Więc ona jest oparta na jego osobie. (AP/4), (K).
[…] one (organizacje – przyp. PG) dziś są, jutro ich nie ma – zauważa jeden z
działaczy organizacji młodzieżowych - One polegają na funkcjonowaniu ich liderów. (PF/1),
(I).
Organizacja BB/4 powstała […] z inicjatywy lidera […] Organizacja liczy kilkunastu
członków. Członkowie skupieni są wokół osoby lidera […] Lider w wywiadzie mówi o
organizacji w kategoriach „ja”. Jest on pomysłodawcą działań i tym, który podejmuje decyzje
(„jak wyglądają te sposoby podejmowania decyzji w pana organizacji?” No, w tym momencie
autorytarne. (…) póki co jestem sam i w większości i to są moje pomysły, to są moje
opracowania i jakby nikt nie dyskutuje z tym”[I]). Członkowie są więc w głównej mierze
wykonawcami jego pomysłów. (BB/4), (OI).
Geneza i charakter liderstwa są szalenie zróżnicowane. Mamy więc liderów
inteligenckich (GCh/5), opozycyjnych (GCh/5), ideologicznych (AP/2; GCh/5),
postpeerelowskich (TW/1; GCh/4), instytucjonalnych - tj. wywodzących się z instytucji, które
stworzyły daną organizację pozarządową (TW/3; MD/3), charyzmatycznych (AP/2; AP/4) i
typowo trzeciosektorowych (MD/3; BB/2). Niekiedy ten sam lider łączy w sobie kilka typów
przewodzenia. Najczęściej chyba obserwujemy połączenie instytucjonalnej genezy z
trzeciosektorowym zaangażowaniem oraz współwystępowania inteligenckich korzeni z
opozycyjną biografią i zaangażowaniem ideologicznym bądź/i trzeciosektorowym.
Doskonałym przykładem stylu działania organizacji opartej o mieszany typ lidera jest
przypadek stowarzyszenia MD/3. Liderka trafiła do sektora pozarządowego w związku z
pracą w administracji lokalnej, społecznikostwo wyniosła z inteligenckiego domu, a
reprezentuje typ dynamicznego lidera trzeciosektorowego.
Ja byłam wtedy urzędnikiem powiatowego Urzędu Pracy, kilka lat już pracowałam i
byłam takim dziwnym urzędnikiem bo do mnie, do mojego biura przychodzili ludzie […]. To
była taka moda wówczas na te kluby pracy i ja utworzyłam taki klub […] moja funkcja się
nazywała lider klubu pracy.[…]ja to traktowałam jak przygodę. I w związku z tym w taki
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sposób lekko zabawowy zaczęłam sobie skupiać środowiska ludzi. No, i utworzyliśmy ten klub
i tak się to działo przez kilka lat, a w pewnym momen…tam różne przeszkolenia
przechodziłam, prawda, te liderskie i polskie jakieś prowadzone przez konsultantów
zagranicznych… No, i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że ja już w tym klubie pracy
to więcej nic poza ramy urzędowe nie zrobię, nie dam rady. No, i wówczas, ponieważ bardzo
dobrze mi się współpracowało […] z szefową Urzędu Pracy, taka otwarta osoba, więc tak
żeśmy sobie siedziały często i rozmawiały, co by tu zrobić żeby coś jeszcze […], żeby ludziom
bezrobotnym dać inne szanse. No, i kiedyś jakoś tak, gdzieś ona wyczytała w jakiejś gazecie
mówi, że takie stowarzyszenia na rzecz bezrobotnych się tworzą. Ja wtedy też nie wiedziałam
co to znaczy stowarzyszenie, tak jak poprzednio nie wiedziałam co znaczy klub pracy. […]
Jakie były początki? To znaczy, nikt mi nie stawiał, że tak powiem jakichś schodów wielkich,
dołków podkopywał, że, nie wiem, zagrożenie dla kogoś. Nie. Wszyscy w tym mieście i w tym
powiecie traktowali to jako coś nowego. […]. Ja z domu to wyniosłam, bo w moim domu
zawsze tak było. Nie było hasła wolontariat, bo to nie było znane, ale zawsze było hasło
społecznikostwa. Mój ojciec był takim społecznikiem, mama taka była, brat, ja. Myśmy
zawsze, ja pamiętam jak byłam małym dzieckiem zawsze wynosiłam kanapki z domu i
dawałam wszystkim biedniejszym dzieciom na podwórku. Zjadłaś już śniadanie, tak, tak,
zjadłam, cała ulica zjadła tylko nie ja. No, tak, tak to było. Wszystkie głodne psy gdzieś tam
dokarmiałam. Także to chyba ta wrażliwość z tego domu była, nie wiem, takie mam wrażenie,
bo ja pamiętam, na przykład, u nas w domu czytało się bardzo dużo książek na głos. Ja często
nie rozumiałam tego, co rodzice czytali, bo to były jakieś teksty bardziej dla dorosłych […]
nie mniej jednak ja słuchałam tego, to się fajnie wieczorkami siadało, telewizora jeszcze nie
było, później się gdzieś tam pojawił. Na przykład w dzień chodziliśmy na długie spacery, nie
wiem, oglądaliśmy kwiatki, ja pamiętam nazwy tych kwiatków, dostawałam zawsze,
zapisywałam, jakiś tam zielnik prowadziłam. Ta wrażliwość jakby, jakby była taka, no, chyba
od samego początku i chyba poszła potem w tym kierunku. (MD/3), (I).
Krytyk tej samej organizacji opowiada: X rozwijała się w ten sposób żeby najpierw
zdobyć lokal i walczyła o to żeby lokal zdobyć, oczywiście jej się to udało. We własnym
zakresie, to znaczy w zakresie tych osób, które były stowarzyszone zostały wymalowane […],
ten budynek, odrestaurowany w pewnym sensie. Przy jej inicjatywie zostały, nie wiem, czy
zakupione, czy po prostu podarowane komputery, samochód i X robiła wszystko żeby
próbować pomagać osobom, które są bezrobotne, które próbują coś ze sobą zrobić, robiła
różne kursy i językowe, typowe dla podjęcia jakiejś pracy, podjęcia jakiejś takiej działalności
gospodarczej we własnym zakresie i ona to kontynuuje od pierwszego, jak gdyby, zaistnienia
tej organizacji. No, i te osoby, które rzeczywiście chcą, to potrafią przy jej udziale, przy jej
jakimś tam szkoleniu, współpracy, i tak dalej, ona, ona jest taką osobą, takim dobrym duchem
tej organizacji. Ona, że tak powiem, wszystko wie, wszystko rozumie, wszystko potrafi – tak ją
postrzegam. (MD/3), (K).
Pozytywną rolę w kultywowaniu i obronie wartości ważnych dla organizacji spełnia
lider stowarzyszenia AP/2. Organizacja jest grupą etosowo-hobbistyczną, dość dobrze
osadzoną w trzecim sektorze (my jesteśmy w forum tych organizacji pozarządowych, gdzie te
swoje sprawozdania, raporty przesyłaliśmy [I]), poważnie i profesjonalnie podchodzącą do
swej historycznej pasji. Jak twierdzi lider, stowarzyszenie stanowi ideologiczny typ bractwa
rycerskiego, którego misją jest kontynuowanie dziedzictwa kulturowego polskiego rycerstwa,
rozwijanie i propagowanie szlachetnych idei wychowywania młodego pokolenia w duchu
poszanowania praw człowieka […] celem bractwa jest wszechstronne propagowanie tradycji
rycerstwa polskiego w szczególności poprzez […] odwoływanie się do znanych postaci
historycznych, a także bohaterów literackich, rozwijanie wśród członków bractwa poczucia
więzi dziedzictwa kulturowego z tymi postaciami, prowadzenie szeroko pojętej działalności
charytatywnej, obrona przed przemocą i nieuczciwością, podejmowanie działań na rzecz

60
ochrony kultury narodowej, folkloru i środowiska naturalnego, propagowania sportów
obronnych. (AP/2), (I).
Lider stowarzyszenia, z wykształcenia prawnik, wierzy w sens i wychowawczą siłę
etosu rycerskiego, traktuje ten etos jako wewnętrzną ideę, którą należy rozpowszechniać
poprzez atrakcyjne działania samoorganizacyjne. Ja wiedziałem tylko mniej więcej co oni
robią – wspomina swoje ideologiczne dojrzewanie lider - że spotykają się, że turnieje […]
Natomiast nic nie wiedziałem na temat takiej, takiej wewnętrznej idei właśnie, później dopiero
poznałem regułę rycerską, której wcześniej nie znałem, no, która też ma bardzo wiele fajnych
elementów ale, ale wcześniej o tym nie wiedziałem […] etos rycerski, który no, chyba każdy z
tym się zgodzi, że ogromny wpływ na świadomość i kulturę naszego narodu […] szczególnie
w obecnych, współczesnych nam czasach […] powinien być nam przynajmniej drogi, prawda,
gdzie wartości te chore, nieuczciwe, nieodpowiedzialne, to przecież patrzymy na ten nasz
parlament, na tych naszych polityków, no, to aż się niedobrze robi, prawda, że nie ma takiego
człowieka, który byłby prawdziwym takim mężem stanu, stawiał sobie honor, uczciwość
ponad, ponad wszystko. (AP/2), (I).
Lider cytuje piękną dewizę, dedykację poświęconą mu przez znajomą arystokratkę:
Prawdziwy rycerz to człowiek o nieskończonej wrażliwości na uczucia innych ludzi. Z
zaangażowaniem opisuje formułę funkcjonowania organizacji i podstawowe dla niej
znaczenie systemu wartości: Czyli musi być bractwo, które poręcza na samym początku, no,
że już cos robimy, jesteśmy godni i wtedy przystępujemy do tego nowicjatu. Ten nowicjat trwa
minimum jeden rok i wtedy obserwuje się nas, wtedy musimy przestrzegać, no, tych wszystkich
zasad, na tych imprezach rycerskich, które są w Polsce, i później po tym okresie nowicjatu
dopiero cała ta rada - głosowali tajnie - podejmuje decyzję czy przyjąć nas czy nie. I jakoś to
nam się udało dostać no, i jesteśmy członkiem stałym tego, tego Konwentu Rycerstwa
Polskiego. Co się z tym wiąże, musieliśmy przyjąć właśnie regułę rycerską i przestrzegać tej
reguły.[…] to są bardzo dobre, to, można powiedzieć […] takie przykazania człowieka,
wszelkiego szanować, prawda, serce i umysł wyznawać, dobra i prawości przed złem i
niesprawiedliwością bronić, słowa danemu wiernym być, zapalczywości nie mieć, gniewu
nierozważnym uczynkiem nie wykonywać, sprzeczek nie wywoływać dalej, ze skłóconym
pojednać się przed zachodem słońca i nakazu starszego we wszystkim posłusznym być, o, tu
jest co mi się bardzo podoba – oczu nie zamykać na grzechy występnych braci, lecz ku ich
naprawie podążać. (AP/2), (I).
Lider, jako twórca swojej organizacji, czuje się odpowiedzialny za wszelkie, nawet
najbardziej prozaiczne, jej działania, ale przede wszystkim – za stosowanie jej reguł
aksjologicznych w życiu codziennym. Ja zawsze twierdziłem – mówi - że co może ludzi
skłócić – pieniądze, finanse, prawda, w związku z tym uważałem, że nie może ani jedna
złotówka się zmarnować, zostać w jakiś sposób tam, no, wykorzystana nie w takim celu, jak
trzeba. I dlatego, no, póki ja jestem szefem tego bractwa, no, pilnuję tego i będę pilnował
żeby, żeby tu nie było, żeby tu było wszystko oficjalnie […] Są, no, tak jak w życiu, są ludzie
nieuczciwi […], a ja sobie nie wyobrażam, my tu, ruch rycerski propaguje takie wartości
ponadczasowe, żeby tu u nas dochodziło do takiej sytuacji, i dlatego, no, staram się żeby tego
nie było, i dopóki ja tu rządzę, to uważam, że nie będzie. (AP/2), (I).
Wyjątkową pozycję lidera w organizacji i jego silne przywiązanie do jej etosu, a także
dbałość o ludzi, których organizacja wychowuje, potwierdza Krytyk: Początki, wiem tylko
tyle, że zaczęło się to od pana P., i on się do nas zgłaszał, był takim największym
orędownikiem tej idei. Pierwsza, pierwsze informacje były […], że bractwo się zawiązało,
jaka jest idea tego bractwa, ale już chyba po roku, […] to już te informacje były takie bardzo
konkretne, bo ludzie ci dokonali dużej rzeczy. Okazało się, że byli już na tyle zorganizowani,
że zostali dopuszczeni do bitwy pod Grunwaldem […] Jeśli zabraknie takich ludzi jak P., to
będą mieli fajne stroje w szafach. Chociaż taki jest młody narybek i przyznam, że P. robi
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dobrą robotę z tym, że promuje ich. On ich chwali, nawet gdy piszemy jakiś artykuł, to stara
się, żeby nie zapomnieć o nich, żeby ich wymienić, że to taki dobrze zapowiadający się młody
człowiek i że jest aktywny. Tak, że on jakby stosuje tą […] metodę nagród. […] i tak widzę, że
tym akurat wzmacnia tych ludzi tak, że chcą jeszcze więcej robić. (AP/2), (K).
W przedstawionym przykładzie szczególnie cenne, oprócz podtrzymywania etosu,
wydają się działania lidera zmierzające w kierunku dowartościowania zespołu pracującego w
stowarzyszeniu w celu wykształcenia aktywnej, demokratycznej wspólnoty. Trzeba bowiem
przyznać, jak zobaczymy na innych przykładach, że mocni liderzy zbyt często zapominają o
konieczności pracy zespołowej i demokratyzowania organizacji.
Przedstawione wyżej przypadki stylu liderskiego posiadają jeszcze jedną cenną
właściwość. Lider pełni w nich rolę „świadomego” czy „dobrze poinformowanego
obywatela”57, osoby, która dzięki swojej dojrzałości obywatelskiej i wiedzy, jaką zdobywa,
między innymi poprzez doświadczenie działania, jest w stanie edukować i podnosić
świadomość obywatelską innych, przede wszystkim członków swojej organizacji, ale także,
jak zauważyliśmy wyżej, np. jej klientów, osób z nią związanych itp. W tej pierwszej roli,
nauczycieli i ekspertów wobec własnej organizacji, liderzy przyczyniają się do rozwoju
dojrzałości obywatelskiej swych organizacji, podnoszą skuteczność ich funkcjonowania na
scenie publicznej. Stają się bardzo istotnym elementem dynamizującym proces
samopoznawczego rozwoju i samoedukacji ruchu obywatelskiego w Polsce (Gliński 2006a).
W przypadku opisywanej już tu w innym miejscu organizacji - BB/2 (zob. też rozdział
4.6.), mamy natomiast do czynienia z bardzo wyrazistą liderką, która może nie tyle buduje
zdemokratyzowaną wspólnotę, co kieruje sprawnie zespołem jednostek związanych z
Fundacją (przede wszystkim radnymi), składającym się z bardzo wielu osób funkcyjnych i
indywidualności, spełniając jednocześnie rolę mediatora i skutecznie dopilnowując interesów
organizacji.
Prezes fundacji mówi: I trzeba przyznać, że Rada Miasta jest taka skłócona, jak
wszędzie pewnie, że jest taka część, która popiera burmistrza i część, która jest w opozycji.
Więc to jest też jakiś taki mankament tego, że mimo, że popierają, prawda, że to jest dobre, że
fundusze i tak dalej. Natomiast, że to popiera burmistrz, no to oni muszą tu protestować. I tu
nieraz dochodzi do takich …śmiesznych historii, bo jak uchwalaliśmy […] zasady współpracy
popierania przedsiębiorstw w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, bo właśnie był ten
projekt „Bądź partnerem, daj szansę”, polegał na tym, żeby stworzyć taką koalicję i tu się
podpisali wszyscy. I radni i starosta i biuro pracy i burmistrz i tak dalej, no i tam
przedsiębiorcy. I opracowaliśmy taki projekt wspierania przedsiębiorstw […] No i wyobrazi
pani sobie, że ten projekt, mimo, że się wszystkim podobał, bo wychodził tak oddolnie i od
przedsiębiorców i tak dalej […] No i przyszło do głosowania i uchwała nie przeszła. Jest
konsternacja, no, bo oni wszyscy myśleli, że to przejdzie głosami tej burmistrza koalicji, a że
oni nie wiedzieli i takie tam. […] więc sami przeciw sobie, no bo przecież wszyscy byli
przedtem, żeby oczywiście bezrobocie zwalczać. Ale taka przekora, no taka, że: „aaa!
burmistrz - no to my będziemy przeciw”. […]Zaczęli się tłumaczyć, teraz to trzeba drugi raz
na sesji powtórzyć. Na drugiej sesji już przeszło bez żadnych uwag. […] I wiele takich
właśnie spraw, że coś dobrego, to oni będą protestować. Chociaż, żeby coś mieli w zamian
konkretnego, a to nie, tylko tak po prostu, dla jakiejś takiej przekory. To jest tu przeszkodą też,
bo sam burmistrz i tak dalej, zastępca jest przewodniczącym rady burmistrza. Są w porządku i
dobrze chcą. No, wiedzą, że taka działalność, jak każdej fundacji, to przynosi tylko zysk. Bo
na przykład dali na stypendia piętnaście tysięcy z funduszu gminy, a myśmy rozdali stypendia
na dziewięćdziesiąt tysięcy. […] tak, że to jest, dla gminy to duża wyręka. […]. (BB/2), (I).
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Sposób działania Pani Prezes podsumowuje badacz: Należy przypomnieć, że na
działalność fundacji mają wpływ konflikty w Radzie Miejskiej. Lider przyznaje również, że
będąc członkiem rady fundacji łatwiej jest zostać radnym w Radzie Miejskiej. Wydaje się, że
swój sukces Fundusz zawdzięcza przede wszystkim pani prezes, która jest jakby ponad tymi
„lokalnymi układami”. Pani Maria – jak stwierdza klient (innej organizacji – przyp. PG) –
zawsze jak czołg idzie wbrew przeciwnościom. (BB/2), (OI).
Bardzo ważną rolę odgrywa również lider w organizacji RS/1. Jest to lokalne
towarzystwo kulturalne, o długiej tradycji działania, bardzo profesjonalne merytorycznie,
spełniające jednak – i jest to właśnie m.in. zasługa wieloletniego lidera organizacji – znacznie
szerszą rolę w społeczności lokalnej niż wynikałoby to z głównego profilu jego działalności.
Jest to również przykład niezbyt często spotykanego liderstwa o charakterze nieformalnym –
długotrwałego oddziaływania lidera na organizację, mimo formalnego odejścia ze stanowiska
przewodniczącego. Lider pełni też rolę mniej lub bardziej życzliwego doradcy i – podobnie
jak w poprzednim przypadku - strażnika pewnych standardów organizacyjnych i etycznych.
Badacz pisze: […] aktywność Towarzystwa daleko wykracza poza działalność o
charakterze kulturalnym. Szczególnie po 1989 r., choć wydaje się, że już wcześniej,
Organizacja stała się znaczącym aktorem lokalnej sceny publicznej, wywierającym wpływ na
funkcjonowanie społeczności lokalnej. Aktywnie uczestniczy w lokalnej polityce, wystawiając
od lat kandydatury na radnych gminnych czy powiatowych. Jest cennym koalicjantem
komitetów walczących o władzę w gminie i powiecie. Jak stwierdzają Informatorzy „(...)
przed każdymi wyborami samorządowymi partie same do nas przychodzą, żebyśmy ich jakoś
poparli.”
Powodów tego stanu rzeczy jest kilka. (badane towarzystwo – przyp.PG) jest organizacją, która skupia […] lokalne elity […]. 30-letni okres działania Towarzystwa sprawił, że
dorobiło się marki instytucji znaczącej, posiadającej własne zdania na wielu istotnych dla
funkcjonowania lokalnej społeczności tematów, potrafiącej to zdanie artykułować i go bronić,
a zatem trudne do pominięcia przez decydentów. […] Dobrym komentarzem są następujące
słowa Krytyka 1 „Ono działa na tym terenie od wielu, wielu lat, więc wrastało w tą społeczność od dziesiątków lat i dalej wrasta. Oni są tutaj non stop obecni. Byli inicjatorami wielu
przedsięwzięć, które funkcjonują do dnia dzisiejszego.”
Nie mniej ważnym czynnikiem przesądzającym o pozycji, jaką w lokalnym układzie
zajmuje organizacja, jest osoba jej lidera. W zasadzie wszyscy nasi rozmówcy potwierdzali
ten fakt. Informatorzy kierujący obecnie pracami Towarzystwa stwierdzają wprost, że choć
zrezygnował z bezpośredniego szefowania, to „Jednak dalej pozostał w Towarzystwie,
ponieważ bez niego trudno by nam było to przejąć. Stale nam coś podpowiada, doradza. Jego
wiedza, energia i kontakty w jakiś sposób pomagają nam działać.”, zaś Krytyk 2 wskazuje na
rolę mentora, jaką zdaje się pełnić. „ (lider – przyp. PG) kilka razy pozwolił sobie na głośne
wypowiedzenie w jakim kierunkiem powinny iść pewne rzeczy zgodnie z kulturą, z pewną etyką działania, o której się czasem zapomina. Co prowadzi do zgrzytów, ponieważ współczesność nie lubi takich przypomnień”. Badacz podsumowuje: Pomimo zmiany warty, lider stale
wywiera decydujący wpływ na styl działania organizacji, który w pewnym stopniu ma charakter pozasystemowy, poza rządowy. (RS/1), (OI).
Innym przypadkiem jest styl liderski panujący (to w wielu sytuacjach właściwe
określenie językowe omawianego zjawiska) w małej, specjalistycznej organizacji lokalnej.
Organizacja TW/3 nie posiada szerszej bazy społecznej i nie współpracuje z trzecim
sektorem. Działa w specyficznej „niszy”, która określona została przez jej genezę: organizacja
powstała w ramach projektu jednego z ministerstw finansowanego notabene z funduszy
Banku Światowego. Fakt powołania organizacji przez silną instytucję zewnętrzną
ukształtował na trwale charakter jej działań. Jak pisze badacz: Brak nowych członków
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stowarzyszenia oraz aktywnych form pozyskiwania ciekawych pomysłów i rozwiązań sprawia,
że organizacja posługuje się logiką wypracowana w początkach jej istnienia czyli 10 lat temu.
Z pewnością niebagatelną rolę w ukształtowaniu się tego typu postępowania organizacji
odgrywa osoba prezesa. […]
Stowarzyszenie to prezes. Jest on głównym motorem działań organizacji. Pomimo
istnienia Zarządu wszystkie istotne decyzje podejmuje jedna osoba. Nie wiem, czy nie wiąże
się z tym także pewien sposób rządów, jaki określić można mianem „patrona”. Przypominam
sytuację, w której gdy zapytałem pracownika o to, czy mogę zarejestrować jego wypowiedź na
taśmie magnetofonowej odpowiedział mi, że bez uzyskania zgody prezesa jest to niemożliwe.
Dziwi także stosunek do udostępniania materiałów będących w posiadaniu tej organizacji.
Np. wielokrotne […] prośby o udostępnienie mi egzemplarza statutu są bezowocne. […] To
zamknięcie na innych i niechęć do osób, które interesują się działalnością tej organizacji, jest
związana z charakterem i doświadczeniami prezesa […] Prawdopodobnie to on jest kluczem
do zrozumienia praktyk występujących w tym stowarzyszeniu. (TW/3), (OI).
„Charakter i doświadczenia prezesa” opisuje krytyk organizacji: […] ja cały czas tych
osób bardzo nie widzę, widzę bardziej jedną,[…] to jednak pan J. miał wszystko w swoich
rękach i jakoś to próbował poukładać, zarządzał tym bardzo przyzwoicie, profesjonalnie. Jeśli
chodzi o wewnątrz, największym zagrożeniem jest stan zdrowia szefa. A stan zdrowia wynika
z nauczek, które kiedyś w życiu musiał przetrenować. Z tego,co wiem, to w swoim czasie na
początku lat dziewięćdziesiątych chyba przy Fundacji Solidarności tak po głowie dostał. On
tworzył oddział Fundacji Solidarności w Ełku. Tak dostał po głowie, ze wylądował w
szpitalu[…] i to jest jego i tak naprawdę całej organizacji największy problem. Inny problem
to myślę to co się tutaj pojawia, że na ten etap kiedy ja tę organizację poznałem, to była jedna
osoba i nie było za nim, to znaczy były różne osoby, ale to tak naprawdę były one palcem,
weź, przynieś, podaj, pozamiataj, zrób. Nie były to osoby, które mogły coś w tej organizacji
merytorycznie pociągnąć. (TW/3), (K).
Badacz wskazuje, że o słabości organizacji, wynikającej z braku pracy zespołowej i
oparcia działań o aktywność jednej tylko osoby, w znacznej mierze przesądził „zewnętrzny”
niejako sposób jej powołania.
Jeśli jednak spojrzymy na tą organizację z innej perspektywy i przyjrzymy się
założeniom programów Ministerstwa […], to okaże się, że ta organizacja jest modelowym
przykładem, tego, do czego miał służyć wdrożony przez ministerstwo program.58 […] W
założeniach programu mają być to małe organizacje non - profit działające w środowisku
lokalnym. Główną rolę odgrywać ma w nich dyrektor ośrodka, charyzmatyczny lider, który
będzie aktywnym propagatorem działalności organizacji i jednocześnie ma wytyczać program
działań. Ośrodki tego typu mają pełnić działalność edukacyjno – usługową. W tym świetle
można nieco inaczej spojrzeć na osobę prezesa i działania tej organizacji. […]. Nie zmienia
to jednak faktu, że […] organizacja to raczej teatr jednego aktora. (TW/3). (OI).
Oceny stylu liderskiego formułowane zarówno przez „informatorów”, jak i
„krytyków” w trakcie naszych badań, są w zdecydowanej większości pozytywne, a nawet
entuzjastyczne – docenia się ofiarność liderów, ich rozmaite talenty, charyzmę a także – i
może przede wszystkim – skuteczność ich działań, a tym samym sukcesy i efektywność
funkcjonowania samej organizacji. W sytuacji deficytu wielu zasobów organizacyjnych i
trudności w funkcjonowaniu polskich organizacji pozarządowych, wyraziści liderzy zastępują
brak innych zasobów. Umożliwiają tym samym w ogóle funkcjonowanie znacznej części
organizacji. Z tego punktu widzenia ta specyficzna „nadaktywność” polskich liderów
pozarządowych wydaje się być zjawiskiem częściowo przynajmniej wymuszonym.
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Analiza materiałów wskazuje jednak również na istotne problemy, jakie niesie ze sobą
styl liderski. Są to przede wszystkim specyficzne, dwojakiego rodzaju, koszty nadaktywności
liderów: indywidualne i organizacyjne. Na poziomie osobowym są to głównie negatywne
konsekwencje zdrowotne i zmiany osobowościowe.
Taką sytuację ilustruje przypadek fundacji GCh/5. Jej liderka wywodzi się ze
środowiska inteligenckiego, ma za sobą opozycyjną przeszłość, a w latach osiemdziesiątych
zainteresowała się feminizmem. Jest typem energicznego działacza-praktyka z naturalną
charyzmą. Charakterystyczną dla organizacji jest rola, jaką odgrywa w niej jej założycielka –
pisze badacz – Jak zauważył „krytyk”, należy się zastanowić, dlaczego liderka […] własnym
tylko wysiłkiem założyła organizację. […] respondentka charakterologicznie była bardzo
niezależna, tak, że to jej zostało […] przyznaje, że sama nie ma żadnego życia poza tą pracą,
co też nie jest zdrowe dla psychiki. Założycielka [fundacji – przyp. PG] jest świadoma, że zbyt
wiele zależy od niej, choć wolałaby, żeby więcej osób podejmowało decyzje i było za nie
odpowiedzialne. W pewnym sensie uzależniła ona resztę osób […] od swojej kompetencji,
doświadczenia, chęci brania całej odpowiedzialności za działalność na siebie, łącznie z
ubieganiem się o finansowanie organizacji. Na pewno jest to sytuacja, która dotyczy też
innych organizacji opartych na charyzmatycznych liderach. Można powiedzieć, że [
organizacja – przyp. PG] jest przedłużeniem osobowości swej założycielki ze wszystkimi
konsekwencjami wynikającymi z tej sytuacji. (OI).
Jak więc widzimy, styl liderski, oprócz konsekwencji na poziomie osobowym,
prowadzić może również do rozmaitych dysfunkcji organizacyjnych i kulturowych. W
przedstawionym wyżej przykładzie mamy do czynienia z uzależnieniem członków grupy od
lidera i wykształceniem się specyficznej pozarządowej subkultury „wyuczonej bezradności”.
Widzimy więc, że zbyt mocny lider może blokować procesy kształtowania się aktywności i
odpowiedzialności obywatelskiej wśród członków organizacji. Blokady organizacyjne mogą
mieć zresztą bardzo rozmaity charakter. Właściwie każdy przypadek nadmiernej roli lidera w
organizacji może wskazywać na jakąś jej słabość czy zagrożenie (brak dopływu nowych
członków, brak innych zasobów organizacyjnych, brak wspólnotowości i zespołowości,
bezbronność wobec nagłych kryzysów czy odejścia lidera itd. itp.), a fakt, iż styl liderski jest
najprawdopodobniej bardzo rozpowszechniony wśród polskich NGOsów wskazuje wyraźnie
– z tych samych powodów - na słabości sektora pozarządowego w Polsce.
Styl liderski prowadzić może również do jeszcze jednej bardzo istotnej dysfunkcji
organizacyjnej, jaką jest niedemokratyczny sposób funkcjonowania stowarzyszenia
pozarządowego i wytworzenie się w jego obrębie swoistej grupy interesu monopolizującej
działalność organizacji i różnorakie profity z tym związane. Zjawisko to polega na
funkcjonowania niewielkiej, zogniskowanej wokół lidera, „brudnej wspólnoty” w ramach
większej struktury, która nie może z tego powodu osiągnąc pożądanych standardów
zespołowości i wspólnotowości.
Towarzystwo NG/4 jest dużą, sprawnie działająca organizacją zawodowo-usługową.
Przede wszystkim reprezentuje pewne środowisko zawodowe i jego klientów oraz dostarcza –
częściowo odpłatne – usługi dla różnych kategorii odbiorców. Jak pisze badacz: Struktura
nieformalna stowarzyszenia jest oparta na stopniu aktywności poszczególnych członków.
Wokół zarządu skupia się grupa aktywnych członków stowarzyszenia, którzy pracują od lat
razem, łączą ich wspólne interesy […] niechętnie dopuszczają do swojego grona inne osoby
spośród ,,szarych członków szeregowych”. Krytyk - określająca siebie właśnie jako taki
członek szeregowy stowarzyszenia - stwierdza, że „mam też obraz, że jest pewna grupa osób,
które działają, organizują, robią jakieś spotkania, promują różne rzeczy, i jest cała reszta,
która opłaca składki, ma legitymację swoją, w związku z czym czuje się członkiem tego
Towarzystwa, dostaje informacje o wielu rzeczach i na tym się ta rola kończy”. Jednocześnie
opisuje trudności jakie mają szeregowi członkowie z aktywnym uczestnictwem w organizacji
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wynikające z istnienia wyżej opisywanej struktury nieformalnej: to bardzo trudno, jak się
siedzi w grupie 200-osobowej czy 100-osobowej, nagle pani jakaś-tam, nie wiadomo skąd,
staje i mów: a proszę Państwa ja to mam taki pomysł, że może byśmy coś takiego zrobili”.
[…] Tu jest stół prezydialny, i tu siedzą, ci którzy działają, a tu jest cała reszta, która słucha.
Ostatecznie krytyk z żalem w głosie stwierdziła, że „ja jestem z zewnątrz, aczkolwiek być może
chciałabym nie być z zewnątrz”.[…] na sposób funkcjonowania organizacji decydujący
wpływ ma styl zarządzania, a dokładnie styl prezentowany przez lidera organizacji. […]
główną przyczyną nieangażowania się w prace stowarzyszenia był lekceważący sposób bycia
przewodniczącego. […] nie sprzyja to również rozwijaniu się wewnątrz organizacji
oddolnych inicjatyw. […] Podsumowując – pisze badacz - można powiedzieć, że w
stowarzyszeniu istnieje silna grupa interesu, która wpływa na nieformalną strukturę
organizacji, którą najlepiej moim zdaniem oddaje metafora teatru - wokół okrytego zielonym
suknem stołu prezydialnego krąży aktywna grupa interesu, na widowni zasiadają członkowie
szeregowi stowarzyszenia, bierni odbiorcy działań trupy teatralnej pod niezmiennym
kierownictwem przewodniczącego, będącego również jedynym mężczyzną w spektaklu.
(NG/4), (OI).
Wyżej prezentowana opinia badacza została sformułowana nie tylko w oparciu o
wywiady przeprowadzone z liderem i krytykiem, lecz także wnikliwą obserwację
uczestnicząca w trakcie wielokrotnych kontaktów z organizacją i uczestnictwa w jej Zjeździe.
Z przewodniczącym – pisze badacz - odbyłam w sumie cztery długie rozmowy telefoniczne i
trzy spotkania. Zwykł był odwoływać umówione już rozmowy, na spotkaniach nie przypominał
sobie, żeby wyraził chęć udziału w badaniach i kazał sobie wszystko tłumaczyć od
początku[…]. Generalnie był najtrudniejszy w kontaktach spośród wszystkich osób, z którymi
rozmawiałam […] Zjazd dał mi obraz organizacji, która ma dość hierarchiczną strukturę
wytworzoną poprzez ,,odległość” od lidera - bez wątpienia osoby nr 1 w organizacji.
Hierarchia jest ściśle odwzorowana nie tylko w hierarchii formalnej, ale też w schemacie […]
zdobywania władzy. Przewodniczący jest osobą nienaruszalną, wszelkie przetasowania
dotyczą małej grupy osób, które w kolejnych kadencjach zajmują przemiennie określone z
góry stanowiska. Zwykle osoby z komisji rewizyjnej przechodzą do zarządu, a później z
zarządu do komisji rewizyjnej. Wszystko jest ustalone jeszcze zanim zaczną się wybory,
prowadzone oczywiście według demokratycznych procedur, nie mniej jednak pełniące jedynie
funkcję części przedstawienia odgrywanego dla widowni - członków/członkiń stowarzyszenia.
Żywe reakcje sprzeciwu publiczności wobec prób przeformułowania istniejącego porządku
lub wskazania innych opcji (przewodniczącej a nie przewodniczącego) wskazywały wyraźnie
na przyjętą fasadowość procedur demokratycznych. Widownia się nie liczy, jest biernym
odbiorcą działań proponowanych przez grupkę aktywnych osób, w większości prowadzących
prywatne gabinety, poradnie, szkoły, przedszkola, a także prywatną szkołę wyższą. (NG/4),
(Aneks).
Specyficznym przypadkiem dysfunkcji organizacyjnych związanych ze stylem
liderskim są organizacje postpeerelowskie. W naszych badaniach spotkaliśmy się z kilkoma
charakterystycznymi sytuacjami obrazującymi pozycję i rolę liderów w takich organizacjach
(TW/1, GCh/4, AK/1). Na ogół pełnią oni rolę strażników majątku pewnej grupy interesu (o
czym szerzej w rozdziale 4.3), piastują swe stanowiska całymi dekadami (GCh/4), nie
dopuszczają młodych działaczy, znających profesjonalne metody działania organizacji
pozarządowych, utrzymują amatorskie standardy zarządzania organizacją, a jednocześnie, jak
mówi „krytyk”: Przez wiele lat są ci sami ludzie[…] Specjalnie nie ma dla nich alternatywy,
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bo nie wyrosła jakaś opozycja. […] jeśli chodzi o rotację, to trudno uznać, że to jest
demokratyczne.(TW/1)59.

6. Styl nostalgiczny (postpeerelowskiej nostalgii)
Związek Radziecki „niestety się rozpadł” (TW/1)
„Jesteśmy apolityczni, ale popieramy tych, co nas popierają” (GCh/4)
Następnym typem stylu działania organizacji pozarządowych w Polsce, jaki wyłania
się z analizy zebranego materiału badawczego jest styl postpeerelowskiej nostalgii. Styl ten
charakteryzuje się przede wszystkim specyficzną, przeniesioną jakby z czasów PRLu
obyczajowością i mentalnością organizacyjną. W organizacji panuje przekonanie (o sile
oczywistości), że podstawą funkcjonowania instytucji „społecznej” jest hierarchia
organizacyjna, prestiż stanowiska związany z odpowiednim umocowaniem politycznym i
manifestowany odpowiednimi atrybutami władzy, formalizm i nadmierne przywiązanie do
regulaminów, przestarzały, nieuwzględniający nowych rozwiązań legislacyjnych
biurokratyzm, język komunistycznej nowomowy, peerelowska symbolika i jasno określony,
choć niekiedy ukrywany przed postronnym obserwatorem, afirmacyjny, nostalgiczny
stosunek do przeszłości, do Związku Radzieckiego (który niestety się rozpadł [TW/1] [I]), do
czasów gierkowskiego „dobrobytu”.
To czego ja nie mogę odżałować – wspomina prezes dużej organizacji
postpeerelowskiej - to jest turystyka do Związku Radzieckiego. Ja nie powiedziałem, że mamy
własne biuro turystyczne […]. Jeszcze w 1990 roku przez to biuro do Związku Radzieckiego
wyjeżdżało prawie 60 tysięcy turystów. Te pieniądze, które Towarzystwo miało ze składek i z
innych źródeł, był taki regulamin, że można było nawet do 75% kosztów wycieczki
dofinansować. Stąd młodzież, nauczyciele, ci co mieli mniejsze dochody. Były to nagrody za
działalność w Stowarzyszeniu […], zawsze dziesiątka najlepszych uczniów wyjeżdżała na
obóz pionierski. Praktycznie co tydzień z Warszawy, z Dworca Gdańskiego wyjeżdżał
„Pociąg Przyjaźni”. To było 10 wagonów, 400 ludzi. (TW/1).
Badacz pisze: Organizacja stała się azylem dla ludzi z poprzedniej epoki. Jest to
raczej azyl o charakterze towarzyskim, nie przekłada się zapewne na jakiekolwiek profity
finansowe. Prawdopodobnie to jedno z nielicznych miejsc w kraju gdzie można jeszcze
zobaczyć jak mogły pracować podobne instytucje w PRL. Wiele działań Stowarzyszenia,
skądinąd ciekawych, cechuje charakterystyczny styl, który dobitnie świadczy o tym, że i
myślenie o wielu sprawach mogło pozostać na etapie poprzedniego ustroju. Oto przykład
zaczerpnięty z kroniki, którą znalazłem na stronie internetowej Stowarzyszenia (nie
aktualizowanej od 2 lat): W dniu 6 marca prezes Stowarzyszenia […] wystosował do
Przewodniczącej Rosyjskiego Centrum Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Kulturalnej
przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, Walentyny Tiereszkowej z okazji jej 65 urodzin. Pragnę
wyrazić-czytamy w liście-ogromny szacunek i sympatię w dniu Jej pięknego Jubileuszu – 65
urodzin. Proszę przyjąć z tej okazji najlepsze gratulacje i życzenia od nas wszystkich
przyjaciół i sympatyków […] oraz bratnich stowarzyszeń działających w […] 60. (TW/1)
Działacz organizacji młodzieżowej wspomina: Ciekawe w przeszłości były też budowy
patronackie. Młodzież z ZSMP, czy wcześniej ZMS, rozpoczynała wiele rzeczy, które inaczej
by nie powstały. Dziś pewnie z niektórych można się śmiać, bo tam między innymi powstała
jakaś huta. No, nie wiadomo, czy potrzebnie. Ale także np. Petrochemia płocka – gdyby nie
my, to petrochemii dzisiaj by nie było. Nie byłoby Uniwersytetu w Zielonej Górze. To dzięki
59
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Grupę tę można by określić mianem „pozarządowej nomenklatury”.
Zaczerpnięte z kroniki Stowarzyszenia zamieszczonej na stronie internetowej.

67
nam powstała najpierw Szkoła Inżynierska, potem politechnika, dziś uniwersytet. To też była
inicjatywa patronacka – myśmy wypracowywali środki na to – na przykład z czynów
społecznych, oczywiście tych zarobkowych, i oczywiście przy tej inwestycji młodzież też
pracowała. I jeszcze – dzisiaj tego też nie ma – cały system budownictwa patronackiego.
Przed 1989 rokiem to z dziesięć lat się czekało za mieszkaniem, a tu była taka furtka, że młody
człowiek wkładał jakieś zaangażowanie, tam jakieś godziny na budowie, i to sprawiało, że on
mógł wcześniej to mieszkanie dostać. I dzięki temu dużo młodych rodzin mieszkania
otrzymało. Cały FASM, czyli fundusz akcji socjalnej młodzieży, gdzie młodzież sobie
dorabiała w różny sposób. (PF/1), (I).
Autorka innego opisu interpretacyjnego jednoznacznie stwierdza: Najważniejszym
uwarunkowaniem działalności […] wydaje się być rodowód tej organizacji. Stąd bierze się,
między innymi, jej „naturalna” współpraca z partiami lewicowymi, jak i styl działania władz
tej organizacji. Tu ma swoje źródło przekonanie […], że mają święte prawo do tego co kiedyś
otrzymali od władz komunistycznych. […] są wyczuleni na krytykę: Było takich postulatów
różnych dotyczących likwidacji […] jako przestarzałego systemu post-komunistycznego i tutaj
to wynikało z jakiś fobii na temat naszej organizacji, może dlatego że ta organizacja tak sobie
radziła w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej... (I). (GCh/4).
Nostalgia za dobrymi czasami PRLu nie wolna jest jednak od „konstruktywnej
refleksji krytycznej”: No w tej chwili – mówi (I) - tak jak powiedziałem, jest […] około 20
tysięcy (członków organizacji – przyp.PG). To są rzeczywiście ludzie, którzy są w tym
Stowarzyszeniu. Ja, jak Pan wie, byłem Sekretarzem Wojewódzkim […], byłem Sekretarzem
Generalnym […] w stolicy. Liczono wtedy nas tam 2,5 miliona, 3 miliony. To rzeczywiście
było sporo w tym fikcji. Czasami zakład pracy płacił roczną składkę, to niektórzy w
województwach koledzy moi liczyli, że tam jest tyle a tyle członków. To było rzeczywiście
fikcją. Teraz to jest około 20 tysięcy. Powinna być nowa ankieta statystyczna. My co roku
liczymy się i to jeszcze tam z podziałem na młodzież, na studencką młodzież, na dorosłych. To
są ludzie, którzy przychodzą do Stowarzyszenia, ja nie wiem czy z potrzeby serca. Może
właśnie dlatego, że lubią tych naszych wschodnich sąsiadów. Lubią ich kulturę. Ale jest też
grupa ponad 12 tysięcy absolwentów uczelni radzieckich różnych specjalności. Oczywiście w
1990 roku po transformacji ustrojowej, jak to się ładnie nazywa, nazwano ich szpiegami.
(TW/1).
Ta specyficzna skamielina mentalna wykracza daleko poza sprawy organizacyjne,
obejmuje również szersze obszary światopoglądu działaczy organizacji praktykujących styl
postpeerelowskiej nostalgii. Dla nich na przykład wciąż inteligencja jest warstwą społeczną
nieco podejrzaną, a prości ludzie [..] robotnicy to ludzie z dobrym sercem (TW/1)
6.1. Nostalgiczny klientelizm i kolesiostwo
Cechą charakterystyczną omawianej wyżej organizacji jest też brak jawności i
przejrzystości działań organizacji (istnieje na przykład silna obawa przed niezależnością
prasy) oraz w ogóle odrzucenie bądź nieumiejętność zastosowania podstawowych standardów
i procedur demokratycznych, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej relacjach z szeroko
pojętym otoczeniem instytucjonalnym. Relacje te cechuje, z jednej strony dążenie do układów
nieformalnych, wykorzystywanie dojść i znajomości, wreszcie typowe układy klientelistyczne
i zjawisko kronizmu61, z drugiej strony kompletne niezrozumienie zasad działania wolnego
sektora pozarządowego w państwie demokratycznym i nieufność wobec „nie swoich”.
Pierwsza wymieniona tu właściwość - funkcjonowanie w świecie nieformalnych znajomości,
kontrastuje silnie z opisanym wyżej formalizmem obyczaju organizacyjnego. Tam sztywność
i nowomowa, tu zblatowane układy i biesiadowanie… To dwie strony tego samego
61

Kronizm, od ang. croney (kumpel) to kolesiostwo, kumoterstwo, kumpelstwo, klikowość; oznacza sieć
układów nieformalnych o charakterze horyzontalnym (Gadowska 2005: 268).
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postpeerelowskiego stylu działania. Gdy zarząd organizacji odwiedza ważnego polityka, on –
czyli, na przykład, Tadziu (bo w stowarzyszeniu używa się zdrobnień imion znanych
kolegów-towarzyszy), według słów działacza, przyjmuje kierownictwo (TW/1). Te
nieformalne układy sprzyjają w sposób oczywisty nawiązywaniu i utrwalaniu relacji
klientelistycznych.
Dla organizacji „nostalgicznej” naturalne jest posiadanie swoich ludzi w strukturach
władzy, korzystanie z tych znajomości i wymiana wzajemnych, czasami ściśle określonych i
wymiernych usług (np. udział w kampanii wyborczej w zamian za wpłaty na rzecz
organizacji). Badacz organizacji TW/4 pisze: [badana organizacja – przyp. PG] stara się
pozyskać przychylność prominentów, bądź też to oni sami rekrutują się z tej organizacji.
Strategia tej organizacji to posiadanie w każdym miejscu tzw. „swoich ludzi”. Daje to dostęp
do przepływu informacji i środków oraz zwiększa przychylność władz każdego szczebla. W
działaniu organizacji podkreślane są te nieformalne przyjaźnie. […] Sam przewodniczący
odżegnuje się od działalności politycznej, ale z drugiej strony dochodzi do „wypożyczania”
wolontariuszy dla członków związku, którzy istnieją w sposób aktywny w życiu politycznym.
W organizacji istnieje „fundusz koleżeński”, który Jest aktem dobrej woli osoby, która ma te
kilkaset czy tysięcy więcej i wpłaca te pieniądze na ten fundusz.[…] wpłacający może liczyć
na lepsze traktowanie […] Na pewno na pomoc medialną, możemy tym osobom pomagać
przy organizacji ich imprez dając np. młodych ludzi do pomocy. (TW/4), (I).
Przykładem klasycznego klientelizmu masowego, to jest takiego, w którym „siłą
napędową skłaniającą patronów do roztoczenia opieki nad stanowiącymi określoną grupę
interesu klientami stało się zabieganie o poparcie w wyborach parlamentarnych” (Gadowska
2005: 268) jest styl działania organizacji GCh/4, z tym, że zjawisko to dotyczy w tym
przypadku także wyborów lokalnych (ale w skali całego kraju). Członkowie wspomnianej
organizacji po prostu masowo głosują zawsze na „swoją” partię polityczną, a ta w zamian
pilnuje odziedziczonych z czasów PRLu przywilejów tej organizacji. Jak pisze badacz: […]
za czasów PRL władza miała skłonność do obejmowania patronatu nad dużymi
organizacjami społecznymi, gwarantując im pewne prawa i przywileje, ale w zamian żądając
podporządkowania (K). Naturalną kontynuację tego patronatu było to, że w 1989 roku SLD
stał się gwarantem przywilejów [organizacji – przyp.PG]. W końcu elektorat [tej organizacji
– przyp.PG] liczy razem z rodzinami […] prawie 4 mln osób. […] Poza tym [organizacja X –
przyp.PG] uprawie czynnie lobbing rządowych instytucji, jak i ściśle współpracuje z SLD w
celu zachowania praw i umocnienia przywilejów […]. Według relacji respondentki, Krajowa
Rada […] współpracowała z rządem, z parlamentem w zakresie wypracowania takich form
przepisów, który umożliwiłby rozwój organizacji […]. Ta sama osoba twierdzi, że wielu
działaczy […] jest albo było członkami SLD, dlatego stanowią wspólnotą ideową (K). […]
Działacze [organizacji – przyp.PG] czynnie uczestniczą w wyborach lokalnych […] bardzo
chętnie startują we wszystkich wyborach i wiem, że ich udział, zwłaszcza w mniejszych
ośrodkach, jest w wielu samorządach bardzo znaczny. […] Wspomniano już o ścisłej
współpracy i powiązaniach z SLD. Na przykład, nie powinno dziwić, że [organizacja –
przyp.PG] czasami wspiera finansowo i udostępnia swoje sale na spotkania wyborcze SLD
(według relacji krytyka). Działacze […] nie tylko czynnie uczestniczą w życiu politycznym na
szczeblu lokalnym, ale także nawołują członków […] do głosowania w wyborach na
„słuszną” opcję polityczną: głosujcie na tego, kto jest nam życzliwy (I). Jak to wyraził były
prezes […] Jesteśmy apolityczni, ale popieramy tych, co nas popierają (GCh/4) (OI).
Niekiedy związek klientelistyczny jest całkowicie instrumentalny. Informator z
organizacji RS/2 w sposób naturalny stwierdza: Nasza sympatia polityczna idzie w kierunku
tego, kto nam daje pieniądze. Nam daje pieniądze Sejmik Województwa Śląskiego. Nasza
sympatia nie jest do konkretnego ugrupowania politycznego, ale do władzy, która w tym
sejmiku rządzi. Ale polityki nie uprawiamy.(...) przeciwstawienie się władzy powoduje reakcję
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odwrotną. Sprzeciw jest odbierany źle, jako krytyka i to się odbija później w mniejszej pomocy
dla tego stowarzyszenia. (RS/2), (I). Mentalność działacza tej organizacji wyraża też
specyficzne, szczere pojmowanie jej niezależności: My jesteśmy samodzielni i działamy w
oparciu o ustawę o stowarzyszeniach i ta ustawa nam daje absolutną niezależność.
Oczywiście, w momencie kiedy nie będziemy otrzymywać środków publicznych, to nie
istniejemy, to nas nie ma. Dysponent środków w jakimś stopniu ukierunkowuje na co te środki
mają iść. Poza tym stowarzyszenie jest samorządzące się, samofinansujące. (RS/2), (I).
W tej sytuacji, być może w rozumieniu działaczy stowarzyszenie jest „niezależne”, ale
nie jest w stanie na pewno wykonywać podstawowej funkcji, jak wynika z niezależności
organizacji pozarządowej, tj. funkcji kontrolnej wobec innych sektorów, a przede wszystkim
władz. Jak wskazuje wiele innych badań i analiz, zanik funkcji kontrolnej sektora
pozarządowego w Polsce jest bardziej powszechny i nie dotyczy tylko organizacji
„nostalgicznych”, lecz także większości organizacji powstałych po roku 1989. (Frączak i
Skrzypiec 2002; Skrzypiec 2002).
Przede wszystkim jednak relacje klientelistyczne organizacji postpeerelowskich
charakteryzują się bardzo rozbudowaną strukturą i amoralnym charakterem, i nie zawsze też
są skuteczne, przynajmniej z punktu widzenia organizacji62, często w przypadku
stowarzyszeń nostalgicznych miarą ich efektywności jest jedynie podtrzymywanie trwania
organizacji, o czym będzie tu jeszcze szerzej mowa.
Ja sam liczyłem – mówi działacz innej organizacji (I) - że może akurat po tych
ostatnich wyborach, że trochę więcej nam tutaj Państwo pomoże, ale okazuje się, że ten rząd
sam sobie pomóc nie może. Jak Pan widzi jestem tu od wielu lat, od 1982 roku to już kawałek
czasu. Większość tych ludzi, którzy w tej chwili są przy władzy63, ministrów, posłów, itd. To są
ludzie, których ja znam osobiście. Na 42 członków Zarządu Krajowego jest 6 posłów i 4
senatorów. To są takie znane nazwiska jak […]. Z administracją mamy dobre kontakty i to z
tą państwową i tą samorządową. Różnie to w różnych województwach bywa, ale jak jeżdżę po
województwach na jakieś różne imprezy, seminaria dla biznesmenów, to i bierze udział
wojewoda, prezydenci, marszałkowie, tak, że tu nie możemy narzekać. (TW/1).
Na pytanie czy organizacja szuka jakichś politycznych protektorów, którzy przyjęliby
ją pod swoje skrzydła, ten sam działacz, z „bolszewicką szczerością” odpowiada: Mamy.
Tylko, że efekt jest żaden. No, bo jeżeli jest sześciu posłów i czterech senatorów, w tym
marszałek Senatu, to nie było to bez przyczyny, liczyliśmy na to, że ci ludzie nam pomogą.
Natomiast z tą pomocą jest różnie. Kiedyś rozmawiałem z X, żeby on zebrał tam przynajmniej
tam u siebie tych posłów i senatorów. No rzeczywiście od roku mamy problemy finansowe, to
on powiedział, że nie będzie się sprawami finansowymi Stowarzyszenia zajmował. Mi nie
chodzi o to żeby się Pan Marszałek zajmował, ale jeżeli jest Nasz Sejm, Nasz Senat, Nasz
Prezydent, Nasz Premier, to przecież jest tyle centralnych instytucji różnych. I nie chodzi o to
żeby oni mi dawali pieniądze, ale niech wypełnią te pomieszczenia tutaj. Zawsze myślałem, że
ministrowi łatwiej to załatwić, ale okazuje się, że sam to załatwiam.(TW/1).
Na pytanie zaś o próby wpływania na opinię publiczną lub media, badacz uzyskuje
następującą, równie szczerą odpowiedź: Oczywiście, że tak. Po prostu przez swoich ludzi,
których mamy np. jest trochę dziennikarzy, dziennikarzy radiowych. No teraz zwolnili prezesa
telewizji, a też był w jakiś sposób zaangażowany. (TW/1). Gdy badacz dociska dlaczego
związki ze światem wielkiej polityki nie przekładają się na fundusze, słyszy: Ja nie wiem, bo
to najprościej powiedzieć, że są takie pewne obawy. Nawet gdyby któraś z tych osób się jakoś
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mocniej zaangażowała w sprawę pomocy finansowej dla Stowarzyszenia przypuszczam, że od
razu znalazłaby się na pierwszych stronach gazet i to w nienajlepszym świetle. W innym
miejscu ten sam badany paradoksalnie stwierdza: Jak mówię, jak najmniej polityki […] [w
organizacji – przyp.PG] jest 100% niezależności.(TW/1). Oto kwintesencja
postpeerelowskiego klientelizmu – jedynym hamulcem przed działaniem nieformalnym (i na
ogół bezprawnym) jest sankcja zewnętrzna. Styl ten jakby nie znał kulturowo-moralnych
norm postępowania. Działacze go uprawiający są ich pozbawieni, liczy się tylko interes ich
organizacji i ich grupy. Zachodzi pytanie czy jest to w ogóle zjawisko reformowalne?
Przekonanie, że pożądaną, naturalną normą postępowania jest dążenie do korzyści prywatnej
uzyskiwanej kosztem innych, wydaje się być w tym środowisku traktowane oczywistościowo.
Kwestia sumienia i rozróżnienia dobra i zła praktycznie nie istnieje. Stąd może Lech Rywin,
człowiek który w gruncie rzeczy przez przypadek stał się w Polsce symbolem „środowiska
nostalgicznego” i cechujących go układów klentelistyczno-kolesiowskich, nawet w więzieniu
zdaje się być przede wszystkim zdziwiony…
Podobnie rzecz się ma z sieciami układów nieformalnych o charakterze
horyzontalnym (kronizm), które również charakteryzują funkcjonowanie organizacji
postpeerelowskiej64. Opisywana tu wielokrotnie organizacja TW/1 grupuje na przykład wokół
siebie (a w zasadzie wokół posiadania olbrzymiej nieruchomości, w której można
organizować różnorakie spotkania i imprezy) cały wianuszek pokrewnych organizacji
„nostalgicznych”. Są to organizacje kombatantów, stowarzyszenia dwustronne Polska - Rosja,
Polska - Białoruś, Polska - Ukraina, itd., różne kluby skupiające dawnych pracowników
służby zagranicznej, absolwentów uczelni radzieckich, a nawet agendę zagranicznej
ambasady: szczególnie dobrze układa się współpraca z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury
przy ambasadzie – mówi krytyk organizacji TW/1 - Ponieważ ten ośrodek w zasadzie nie ma
własnej siedziby, kiedyś miał na Foksal, Dom Kultury Radzieckiej, to w zasadzie większość
działań Ośrodka jest prowadzona tutaj, ponieważ Stowarzyszenie dysponuje na szczęście
sporą bazą lokalową. Dwie duże sale konferencyjne, jest gdzie to wszystko urządzać. W ten
sposób tworzy się sieć nieformalnych powiązań między organizacjami, instytucjami i
środowiskami o tym samym „nostalgicznym” światopoglądzie. Sieć taka może w niektórych
przypadkach przypominać opisaną przez Andrzeja Zybertowicza nieformalną strukturę
antyrozwojowych grup interesów (ARGI), choć na udział w nich przedstawicieli
komunistycznych służb specjalnych nasze badania nie dostarczają bezpośrednich dowodów
(2005: 301). Wyniki naszych badań potwierdzają natomiast hipotezę, że organizacje
postkomunistyczne o nostalgicznym stylu działania, podobnie jak ARGI, „uniemożliwiają
państwu realizację interesów teoretycznych, tj. spójne działanie na rzecz dobra wspólnego”
(Zybertowicz 2005: 301).
Kronizm, a przede wszystkim klientelizm, w jego formie charakterystycznej dla
organizacji postpeerelowskich, cechują jeszcze dwie charakterystyczne właściwości. Po
pierwsze działacze organizacji nostalgicznych zdają sobie niejako intuicyjnie sprawę z
potencjalnej siły i zalet organizacji pozarządowych, tyle tylko, że walory organizacji
obywatelskiej – chyba nawykowo – potrafią, czy raczej chcą, wykorzystywać jedynie w
sposób nieformalny. Uważają, że mogą być bardziej przydatni i sprawni w pewnych
działaniach niż instytucje państwowe, ale zamiast działać w tym kierunku jako niezależny
podmiot obywatelski, szukają wciąż dojść do kolegów-towarzyszy i czują się zawiedzeni, gdy
ci z kolei nie rozumieją wagi działań sektora pozarządowego. Obie strony tkwią w pułapce
„nostalgicznego klientelizmu”. Działacz TW/1 wie, że jedną z funkcji trzeciego sektora jest
[…] realizowanie zadań zleconych przez państwo. No nie wszystko może państwo. W moim
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przypadku, jeśli chodzi o Stowarzyszenie […] to ja to nazywam społeczną dyplomacją, czy
narodową. Tzn. że czasami ja mogę załatwić więcej niż Minister Spraw Zagranicznych, jeśli
chodzi o wschód, ponieważ mnie znają od 30 lat, wiedzą, kto ja jestem, cenią (I). Podobnego
zdania jest krytyk tej samej organizacji, który mówi: były pewne nadzieje, że rzeczywiście
nowa władza posłuży się Stowarzyszeniem jako pewnym środkiem do prowadzenia polityki
zagranicznej. Wiadomo, że pewnych rzeczy nie można zrobić przez oficjalne
przedstawicielstwa, ale przez organizacje pozarządowe jak najbardziej, a więc były takie
nadzieje. Nie wiem czy ktoś miał jakieś skonkretyzowane plany, czy też ktoś liczył na jakieś
instrukcje. To raczej nie wyszło.
Po drugie klientelizm w wydaniu postpeerelowskim działa niezbyt sprawnie nie tylko
dlatego, że nie sprzyja mu demokratyczne otoczenie (np. ryzyko ujawnienia machlojek przez
wolna prasę), ale także dlatego, że – być może – obserwujemy pewne przejawy psucia się
formacji postpeerelowskiej, swoistego upadku obyczajów dawniej obowiązujących twardo w
tym środowisku (syndrom partii zwycięskiej i konflikty w jej łonie, które doprowadziły z
kolei do największej klęski formacji po roku 1989). Ta współpraca była intensywniejsza przyznaje krytyk organizacji TW/1 - kiedy SLD było w opozycji, bo Stowarzyszenie było w
jakiś sposób potrzebne, ale potem przestało być potrzebne. (TW/1), (K). Być może więc
obecnie, w okresie rządów koalicji PiS i „Samoobrony”, elity SLD są nieco bardziej skłonne
do „współpracy” z organizacjami nostalgicznymi, tyle tylko, że mają znacznie mniej do
zaoferowania z zasobów, którymi w pierwszym rzędzie zainteresowane są te organizacje, niż
gdy sprawowały władzę.
Na marginesie niniejszych rozważań należy podkreślić, co sygnalizowaliśmy już
wyżej, że klientelizm nie jest cechą jedynie organizacji postpeerelowskich. Zjawisko to dość
łatwo rozprzestrzeniło się wśród fundacji i stowarzyszeń powstałych w wolnej Polsce, tyle
tylko, że o ile klientelizm nostalgiczny bazuje przede wszystkim na starych, wypróbowanych
układach i „uwłaszczonych” zasobach, o tyle „klientelizm transformacyjny” musi dopiero
takie układy kształtować i poszukiwać źródeł odpowiednich zasobów65. Wyniki
analizowanych tu badań potwierdzają istnienie tego zjawiska, zwłaszcza w skali lokalnej w
relacjach z samorządem terytorialnym: Ciemną stronę działania Stowarzyszenia – pisze
badacz - stanowią źródła jego finansowania. […] Organizacja nie upublicznia raportu
rocznego,[…] informacje są trudne do zweryfikowania. Zresztą polityka informacyjna
cechująca się ograniczeniem dostępu do wielu danych i dokumentów cechuje także
funkcjonowanie samorządu, w którym decydującą rolę odgrywają członkowie Stowarzyszenia.
[…] Niezwykle ciekawie przedstawia się zagadnienie niezależności organizacji. Obaj nasi respondenci stwierdzają, że Stowarzyszenie jest niezależne od zewnętrznych nacisków. Informator wskazuje, że o kierunkach działania decydują jego członkowie. Natomiast krytyk w sytuacji, gdy samemu sprawuje się władzę, wyklucza jakąkolwiek zależność od lokalnych władz.
Jednakże, obaj wskazują na złożoną strukturę wewnętrzną. Według Informatora „W samym
Stowarzyszeniu są takie osoby, z których zdaniem trzeba się liczyć, to założyciele i osoby
obdarzone autorytetem.” A Krytyk pyta wręcz o niezależność jego członków konstatując, iż
„Budowa tego typu organizacji polega na tym, że członków się uzależnia od siebie. Na tym
polega patologia, że ktoś kto przewodzi, ktoś kto jest szefem uzależnia ludzi od siebie – stanowiskami, posadami dzieci, funkcjami, możliwością rozdawania bonusów w postaci pracy
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dla wnuka, tworzeniem nowych miejsc pracy – to jest najpowszechniej stosowane.” (RS/4),
(OI).
W tym miejscu warto być może zastanowić się nad istotą charakteru polskiego
klientelizmu pozarządowego. Powstaje bowiem pytanie, w jakim zakresie jest to typowy
klientelizm masowy (polityczny), w którym następuje określona, bezosobowa, oparta na
formule swoistego kontraktu, wymiana usług czy zasobów, pomiędzy osobami o różnym
statusie, w jakim zaś bazuje on przede wszystkim na układach znajomościowych, zblatowaniu
i klikowości (ten drugi określany jest w literaturze jako „indywidualny” [Gadowska 2005:
268]). Kontekst historyczny i dziedzictwo kulturowo-mentalne PRLu sugerowałyby raczej
większe rozpowszechnienie różnego rodzaju osobistych układów nieformalnych, tak jak się to
dzieje w opisywanych tu organizacjach nostalgicznych. W bogatej rzeczywistości
pozarządowej spotykamy jednak także, może coraz częściej, klientelizm masowy. Zauważmy
też, że dość często spotykamy połączenie obu typów klientelizmów (co na ogół bardzo
wzmacnia siłę nieformalnych związków), a nawet układy prawdziwie hybrydowe, w których
formalno-osobiste relacje klientelistyczne wzmacniane są zjawiskiem kronizmu (jest to
swoista wielowymiarowa sieć zależności).
Problem socjologicznego opisu polskiego klientelizmu pozarządowego wymaga
odrębnej analizy i wciąż czeka na bardziej szczegółowe, dogłębne opracowanie. Dodajmy
przy tym, iż jest to zagadnienie pokrewne z innymi podejmowanymi ostatnio kwestiami
badawczymi dotyczącymi kulturowych podstaw funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego i sektora pozarządowego w Polsce, jak np. próby odpowiedzi na pytanie o typ
więzi społecznych leżących u podstaw zjawisk obywatelskich i pozarządowych. Z tego
punktu widzenia stawiane są pytania o dominujący typ kultury warunkującej społeczeństwo
obywatelskie i kapitał społeczny w Polsce: czy jest nim w większej mierze indywidualizm czy
solidaryzm (Chimiak 2006)66, nowoczesność czy tradycjonalizm (Kościański i Gliński 2006),
kultura rodzinno-koleżeńska czy stowarzyszeniowa (Lewenstein 2006), kultura nieufności czy
polityka zaufania (Rogaczewska 2005), kapitał wiążący czy pomostowy (Bartkowski 2006).
6.2. Prawdziwi wrogowie demokracji.
Druga wspomniana wyżej cecha relacji stowarzyszeń „nostalgicznych” z ich szeroko
pojętym otoczeniem – brak zrozumienia idei demokracji uczestniczącej i obywatelskiej,
skutkuje kompletnym wyobcowaniem wielu organizacji postkomunistycznych ze środowiska
polskiego trzeciego sektora. Nie uczestniczą one na ogół w jego działaniach integracyjnych,
aktywności lobbingowej, nie korzystają z infrastruktury, i - odrzucając świadomość bycia
częścią ważnego obywatelskiego podmiotu procesów demokratycznych - nie mają też
poczucia wspólnoty obywatelskich interesów. Ich stosunek do innych sektorów a także
pozarządowych organizacji wsparcia jest czysto roszczeniowy i opiera się na przekonaniu, że
coś się im od wszystkich dookoła należy, zdziwienie budzi, że trzeba się utrzymywać za
własne pieniądze, że „już nie dają”, „nie przydzielają” itp.
[…] jak ja przyszedłem – żali się działacz - to było[…] ponad 500 etatów, to było 49
województw. W każdym województwie był etatowy sekretarz, księgowość, itd. A w tej chwili
50 etatów, całość. Tu i w terenie. Oczywiście to też utrudnia trochę. Każdy, kto coś tam robi,
to chciałby się tym pochwalić. Wiele zaproszeń przychodzi, no niestety nie zawsze jesteśmy
stanie. No już na takie finały jak Olimpiada, konkurs recytatorski, no to już staram się sam
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osobiście bywać. Już nie jeździmy na jakieś plenarne zebranie oddziału wojewódzkiego,
posiedzenia prezydium. Byłem nawet zmuszony zmniejszyć ilość posiedzeń Prezydium, tak
było zawsze raz w miesiącu, teraz jest 6 razy w roku. To się też wiąże z kosztami, bo trzeba
delegacje zwrócić, koszty podróży, nocleg.
(badany podmiot organizacyjny – przyp.PG) był dofinansowywany jak wiele innych
organizacji przez Ministerstwo Kultury, to było gdzieś tak pół na pół ok. 50% budżetu było z
dofinansowania. Były dofinansowania celowe […]. Myśmy to organizowali natomiast
pieniądze były z ministerstwa. (TW/1), (I).
Organizacje postpeerelowskie na ogół funkcjonują w swoim własnym
„nostalgicznym” świecie i w swoich własnych układach politycznych, nie żyją problemami
trzeciego sektora, nie znają jego najważniejszych organizacji infrastrukturalnych i inicjatyw,
na przykład karty etycznej organizacji pozarządowych, inicjatyw federalizacyjnych czy
działalności Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Pozarządowych. Natomiast, co zastanawiające,
czują się często wykluczone ze środowiska pozarządowego (choć badania wskazują, że jest to
raczej ich własny wybór). Na pytanie o Forum Inicjatyw Pozarządowych, Prezes
Stowarzyszenia TW/1 narzeka: - Słyszałem. No nie wiem na jakiej zasadzie jest
zorganizowane. Myśmy się nawet zdenerwowali. Bo jest przy Ministerstwie Spraw
Zagranicznych taka grupa67, gdzie też nas pominęli, chociaż jesteśmy właściwie organizacją,
która działa na kierunku zagranicznym. Natomiast tego Forum nie znam dokładnie. (I).
Znamienne, że młody członek tej samej organizacji, który nie jest dopuszczany do
grona decydentów, dość dobrze orientuje się w kwestiach funkcjonowania w Polsce sektora
pozarządowego: Nie wiem nawet czy ktoś się tutaj zastanawiał czy nasze Stowarzyszenie by
mogło uzyskać statut organizacji pożytku publicznego. […] Właśnie się zawsze dziwiłem i
próbowałem coś w tym kierunku robić żeby nasze Stowarzyszenie trochę zaczęło działać na
tych różnych forach gdzie się spotykają NGOsy. Ale te moje wysiłki nie dały żadnych
rezultatów, a po drugie ktoś by się musiał tym zająć, koordynacją i wymianą informacji. W
ogóle obieg informacji tutaj kuleje. […] nie ma kogoś komu by na tym zależało. (K).
Charakterystyczną właściwością omawianego stylu jest też działalność organizacyjna,
którą można określić mianem pozornej, pozorowanej czy fasadowej. Są to na przykład
różnego typu działania sprawozdawczo-biurokratyczne czy propagandowe (wydawanie
rozmaitych broszurek czy pisemek o niskim nakładzie, na ogół niskim poziomie i
marginalnym czytelnictwie), za którymi nie stoi żaden efekt związany z realizacją misji
organizacji (na ogół zresztą misja jest zupełnie fasadowa). Są to niemrawe inicjatywy i
jedynie formalnie istniejące ogniwa organizacyjne, jest to brak jakiegokolwiek myślenia
strategicznego, fasadowe planowanie, wreszcie zwykły bezwład i amatorszczyzna w próbach
przejawiania jakiejkolwiek aktywności.
Badacz stowarzyszenia TW/1 tak opisuje swoje wrażenia z pobytu w tej organizacji:
Jeśli ktoś chce przenieść się w czasy minione to polecam wizytę w Stowarzyszeniu […].
Stowarzyszenie zachowuje ciągłość organizacyjną i majątkową Towarzystwa […]. Pobyt w
siedzibie tej organizacji pozwala zobaczyć, jak wielki majątek i sztab ludzi nie przekłada się
na taką samą ilość działań. Oczywiście nie oznacza to, że Stowarzyszenie nie zajmuje się
absolutnie niczym, są to jednak działania mające raczej na celu podtrzymywanie starego
porządku, a nie aktywne próby poszukiwania nowych rozwiązań. Klimat w organizacji
przypomina senny urząd w jakiejś małej miejscowości, gdzie najważniejsze jest to, że się
pracuje, a nie to, co się właściwie robi, i z jakim skutkiem. Niedawna redukcja etatów
spowodowała, że Stowarzyszenie zatrudnia obecnie ok.50 osób. Biorąc pod uwagę ilość
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Chodzi najprawdopodobniej o Radę ds. Organizacji Pozarządowych działającą przy MSZ z inicjatywy
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pomocą humanitarną i obywatelską poza granicami kraju.
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zadań realizowanych przez tę organizację, część osób tam pracujących wydawała się w ogóle
niepotrzebna np. dwie sekretarki.
Ten obraz potwierdza krytyk stowarzyszenia TW/1: Nie powiedziałbym, aby była tu
jakakolwiek strategia. Tu nie ma myślenia strategicznego, raczej takie przetrwanie z dnia na
dzień plus takie fasadowe planowanie. Jest plan działań rocznych itd. ale to jest zbiór
pobożnych życzeń krótko mówiąc.[…] To są prawdę mówiąc funkcje na papierze. Bycie
członkiem Zarządu Krajowego samo w sobie wiele nie oznacza. Zarząd Krajowy liczy sobie
43 osoby, zbiera się raz do roku, funkcje wykonawcze należą do Prezydium Zarządu i do
prezesa. Jestem poza Prezydium, więc nie mam bezpośredniego wpływu na działalność
organizacji. Trudno powiedzieć żebym był skuteczny skoro od pół roku dobijam się o jakiś
pokoik.[…] Orientacyjnie to większość z tych członków to są chyba martwe dusze, tzn. nie
tacy co w ogóle nie mają świadomości związków ze Stowarzyszeniem, w większości rzadko się
pojawiają i niewiele robią. W naszym Kole Studenckim to mniej więcej 1/4 się pojawia na
zebraniach. Ale jeśli się słyszy, że w całym Stowarzyszeniu jest 16 tys. ludzi w całej Polsce, to
nie chce mi się wierzyć żeby więcej niż 5% jakieś plany wiązało ze Stowarzyszeniem.[…]
Tutaj takiego pozyskiwania funduszy poprzez składanie projektów raczej nie ma, a szkoda.
No trochę się to stowarzyszenie postarzało – mówi z kolei prezes stowarzyszenia
TW/1 - ja sam po sobie widzę. Mam taką grupę […]. Zorganizował tę grupę młodych X, ale
niestety został ambasadorem w Malezji czy gdzieś tam. A bardzo dobrze zapowiadało się,
kontakty z Sant Petersburgiem, wspólne seminaria, i tam jeździli i tu młodzież przyjeżdżała. W
gablocie jest nawet zdjęcie, nawet Kwaśniewski przyjmował tą naszą młodzież. Chciałoby się
aby było trochę więcej młodzieży. Wydaje mi się, że młodzież dzisiaj nie za bardzo mocno się
interesuje. (I). Okazuje się jednak, że prawdziwe powody braku aktywności młodzieży w
stowarzyszeniu są nieco inne. Przesądza o tym z jednej strony marazm i etatystyczny styl
działalności tej organizacji (o czym będzie tu jeszcze mowa), z drugiej zaś – co
charakterystyczne – piętno postkomunizmu, które niekiedy utrudnia czy wręcz uniemożliwia
działanie w środowisku pozarządowym. A więc do pewnego stopnia możemy być może
mówić o wzajemnym odrzuceniu organizacji postpeerelowskich i sektora oraz infrastruktury
pozarządowej.
Nie wychodzi szczerze mówiąc działalność młodzieżowa, ta, za którą odpowiadam –
mówi młody działacz organizacji TW/1 - Nigdy mi się nie udało uzyskać funduszy we
władzach Stowarzyszenia. Próbowaliśmy pozyskiwać fundusze zewnętrznie, no ale działając
jako Komisja Młodzieżowa, czyli jako organ takiego dużego stowarzyszenia, nie zawsze
mogliśmy przekonać kogoś, że rzeczywiście nie mamy pieniędzy, że rzeczywiście ich
potrzebujemy. Często się słyszało, "no przecież macie taki olbrzymi budynek, macie budżet
idący w miliony”. No tak, kiedy to idzie na płace, a np. działalność młodzieżowa opierała się
w większości na działaniach działaczy społecznych, którzy tracą swój własny czas, więc
wszystko się rozbijało o brak pieniędzy.[…] jest jeszcze to odium, że tu siedzą starzy
towarzysze, co też nie jest prawdą. Chociaż tutaj niektórzy członkowie wyrażają dość
otwarcie swoje poglądy polityczne, zdecydowanie są on lewicowe. Ale jednak samo
Stowarzyszenie nabiera charakteru wybitnie apolitycznego, niepartyjnego. Ale jednak jest
kojarzone, że to jest […], że to są stare komuchy itd. Dalsza rzecz to ciągle utrzymujący się
jednak kryzys. Stowarzyszenie lata świetności miało jeszcze do 2000 roku. To tutaj ten gmach
kipiał życiem, ponieważ wszystkie pomieszczenia były wynajęte. Najemnicy płacili bardzo
dużo pieniędzy w związku z tym problemy finansowe w ogóle nie istniały. Ale […] ostatnio
straciliśmy bardzo poważnego najemcę […], który w zasadzie finansował połowę budżetu
Stowarzyszenia.[…]. Druga sprawa to są kwestie własnościowe, ponieważ tutaj coś z gruntem
jest nie do końca uregulowane. I może nadejść „atak” ze strony urzędu miasta, ktoś mógłby
położyć na tym rękę. Zwłaszcza, że Stowarzyszenie jest zadłużone. Nie jest lekko. Jest też
trochę przyczyn wewnętrznych tzn. takiego myślenia nienowoczesnego. Kiedyś było takie
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myślenie, że jak są pieniądze to trzeba je wydać i nie trzeba się w ogóle martwić tym czy
kiedyś będą. Jest też przeświadczenie, że jednak podstawą są ci pracownicy etatowi, działacz
społeczny tylko kłopoty robi, to jest osoba, której nie można zaufać. Sporo było też takich
pracowników, którzy nie mieli wybitnie kwalifikacji do niczego, ich jedyna rola to było
siedzieć gdzieś tam po pokoikach, jakieś intrygi personalne.(K).
6.3. Nostalgia biznesowa
Podstawowym celem działania organizacji postpeerelowskiej jest utrzymanie jej
trwania a jedynym często, mniej lub bardziej autentycznym, obszarem działania jest
aktywność w sferze ekonomiczno-gospodarczej, ale i ona przyjmuje na ogół mentalnościowe
cechy stylu postpeerelowskiego wymieszane w niektórych przypadkach ze spragmatyzowaną
mentalnością biznesowo-menedżerską.
Jeszcze to, co mówiliśmy o promocji polskiego biznes – mówi działacz (I) Organizujemy takie zjazdy biznesmenów polskich i z Rosji, Ukrainy. To są takie duże. […] na
200 – 300 osób. My mamy tutaj salę widowiskową gdzie się mieści 300 osób. To były takie
dwudniowe. Z tym, że polscy biznesmeni płacili, a tych z Rosji, Ukrainy zapraszaliśmy raczej.
Polacy pokrywali koszt. To dawało swoje efekty takiej współpracy kulturalnej trochę.
[…] No w tej chwili to głównie ludzie, którzy utrzymują z nami kontakt to jest biznes. Może
mniej nawet wydarzenia kulturalne. Bo najwięcej ludzi, którzy przychodzą do mnie i do X, to
ludzie, którzy przekonali się, że można tam robić interesy i to jest jakby motywacja. No
niestety jesteśmy już w ustroju takim kapitalistycznym, pieniądz się liczy. I nawet może nie
lubią, nie szanują tych ludzi ze wschodu, ale jak się robi pieniądze to nie gra to większej roli.
(TW/1).
Przykładem nostalgicznej organizacji pozarządowej funkcjonującej w zasadzie jako
przedsiębiorstwo wielobranżowe jest Związek młodzieżowy PF/1. Jest to organizacja, która
wyprowadziła z czasów PRLu znaczny majątek, w formie bezpośredniego uwłaszczenia, albo
uwłaszczenia instytucji i osób wywodzących się z tej organizacji lub z nią związanych, a
następnie dzięki układom klientelistycznym utrzymuje i pomnaża swój stan posiadania.
Działalność merytoryczna organizacji jest drugorzędna lub wręcz parawanowa, dominuje
biznes i uczestnictwo w różnych formach działalności politycznej. Styl uprawiania biznesu,
co bardzo charakterystyczne, wywodzi się jeszcze z czasów PRLowskich, kiedy o
powodzeniu w tej grze decydowały układy i znajomości, dzięki którym organizacja mogła się
uwłaszczać na majątku państwowym (lub miała tzw. dojścia do środków publicznych).
Przewodniczący organizacji wspomina: Była oczywiście też działalność gospodarcza.
Myśmy mieli bardzo dużo agend. My pierwsi, jedni z pierwszych w Polsce na początku tego
przełomu uruchomiliśmy spółki, czy inne firmy, całą tę sferę działalności gospodarczej. Ale
tak patrząc do 1989 roku to np. wszystkie wojewódzkie uniwersytety robotnicze – to było
przecież nasze. To myśmy wymyślili, a to dawało możliwość doszkolenia, przekwalifikowania
się młodym ludziom. Ludowe uniwersytety – one też w części funkcjonują do dzisiaj, tylko
ministerstwo teraz sprawuje nad nimi nadzór. To było przeznaczone dla młodzieży ze
środowiska wiejskiego, też tam różnego rodzaju działania. To był JUWENTUR - biuro
turystyki młodzieżowej – to z kolei była oferta wypoczynku skierowana do młodzieży. To OHP
– bo przecież OHP też było naszą agendą do 89 roku. To był ten cały system, który
funkcjonował. Tak, że bardzo jest trudno określić, jak te działania były finansowane, bo to
było skomplikowane w różnych sferach. (PF/1), (I).
Badacz organizacji wyjaśnia: Działalność gospodarcza została znacząco wsparta
przez budżet państwa (w sposób daleki od przejrzystości - dotyczy to m.in. środków z
Komitetu ds. Młodzieży) (…). Środki posiada organizacja również z wynajmu pozostawionych
w gestii (organizacji – przyp. PG) nieruchomości (…). W Warszawie w 2002 roku szacowano
dochody “nawet ok. 120 tys. zł miesięcznie”.[…] To właśnie układy towarzysko-biznesowe w
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dużej mierze świadczą o potencjalnej możliwości mobilizacyjnej środowiska (…). Wzorce
działania wynikają bezpośrednio z doświadczeń przed 1989 roku i są dostosowane do
dzisiejszych warunków. (PF/1), (OI).
Można tylko dodać, że organizacja posiada 10 nieruchomości odziedziczonych z
czasów PRL oraz udziały w wielu firmach, odmawia odpowiedzi na pytania o kwestie
finansowe, a jej majątek z czasów komunistycznych został też w znacznej mierze
wyprowadzony poprzez założoną w roku 1988 spółkę Transakcja (Boćkowska i Karnowski).
Także inna z badanych instytucji pozarządowych, organizacja młodzieżowa - TW/4,
jest związana z biznesem, choć nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej. W tym
przypadku decydujące było swoiste uwłaszczenie działaczy organizacji już w latach
osiemdziesiątych, a obecnie jako bogaci przedsiębiorcy mogą oni wspomagać „swoją
organizację”. Instytucja ta jako jedna z pierwszych organizacji prowadziła spółkę polonijną
(OI) a wielu naszych działaczy - jak twierdzi Przewodniczący – w terenie i w Warszawie
chciało coś zrobić pod logo [badanej organizacji – przyp..PG] coś pod kątem gospodarczym.
My byliśmy pionierem ruchu małych firm, małych przedsiębiorstw […]. (TW/4). (I).
Przykładem innego postpeerelowskiego przedsięwzięcia biznesowego, które przyjęło
formę organizacji pozarządowej jest fundacja NG/2, która powołana została w 1990 roku do
zarządzania częścią majątku dużej centrali związkowej. W ten sposób działacze tej centrali
uniknęli, wynikającej z nowej ustawy, konieczności oddania majątku bezpośrednio w ręce
spółdzielni pracowniczych (czyli instytucji, które mogłyby ewentualnie realizować
autentyczna ideę spółdzielczą). Formalnie – pisze badacz - „celem fundacji jest tworzenie […]
warunków dla przygotowania fachowców zdolnych do uczestnictwa w rozwoju gospodarczospołecznym i kulturalnym wsi”. Jest to główna, oficjalna misja Funduszu, realizowana
poprzez utrzymywanie (nadzór, remonty, modernizacje) nieruchomości ,,odziedziczonych” po
pionie oświatowym Centralnego Związku Spółdzielczego ,,Samopomoc Chłopska”. Skąd takie
ujęcie misji organizacji? Zdaniem prezes: „działaliśmy zawsze na wsi w małych ośrodkach,
no i stąd ten cel statutowy, który pozwolił nam na tworzenie materialnych warunków, by
użytkować tę bazę i ją zabezpieczać, podnosić jej jakość no i to wszystko na rzecz ludzi
pochodzących ze wsi, z małych ośrodków”. Środki na utrzymywanie bazy (majątku
zarządzanego przez Fundację) uzyskiwane są poprzez działalność gospodarczą, polegającą
na wynajmowaniu obiektów firmom i instytucjom na potrzeby takie jak prowadzenie hoteli,
ośrodków szkoleniowych, akademików, restauracji, a także na działalność taką jak
prowadzenie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w S. Trudno mi było doszukać się związku
między wynajmem lokali („...tworzenie materialnych warunków…”) a przygotowywaniem
fachowców zdolnych do uczestnictwa w rozwoju wsi, ponieważ (badana organizacja –
przyp.PG) nie ma żadnego wpływu na to, kto jest ostatecznym odbiorcą szkoleń i kursów
organizowanych w wynajmowanych lokalach, natomiast sama tematyka szkoleń
uwarunkowana jest koniunkturą na rynku szkoleń. Budynki są wynajmowane różnym
podmiotom prawnym zgodnie z zasadami wolnego rynku i konkurencyjności.
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w S., która wydawała się być ,,najbliższa” misji
Fundacji, okazała się prywatną szkołą wyższą wynajmującą obiekty zarządzane przez
Fundację, pobierającą słone opłaty za kształcenie młodzieży. Jak można podejrzewać
niewiele polskich rodzin zamieszkałych na terenach wiejskich stać na opłacenie wysokiego
czesnego. Szkoła prowadzi wprawdzie zajęcia także w trybie zaocznym dla osób, które
pracują w ciągu tygodnia, nie zmienia to jednak faktu, że opłaty są relatywnie wysokie.
(NG/2), (OI).
Mimo kilku prób realizacji swojej misji, Fundacja - jak pisze badacz - nie prowadzi
działalności innej niż gospodarcza – nie licząc kilku marginalnych przypadków darmowego
wynajmu lokali na potrzeby organizacji pozarządowych. […] Zysk z działalności jest
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przeznaczony właśnie na utrzymanie nieruchomości i opłacenie kosztów administracyjnych,
tj. pensje dla 70 pracowników Fundacji. (NG/2), (OI).
Innym znamiennym przypadkiem powołania organizacji pozarządowej przez
środowisko postpeerelowskie w celu utrzymania majątku odziedziczonego z czasów
komunistycznych (a także wsparcia działań politycznych tego środowiska) jest fundacja PF/2.
Fundacja ta zarządza w skali kraju 87 nieruchomościami. Zyski z ich wynajmu na rok przed
powołaniem fundacji (aktualnych danych nie udało się zdobyć), w 2001 roku, wynosiły 13
mln PLN. Krytycy z zewnątrz – pisze badacz tej organizacji – wyraźnie łączą powstanie
Fundacji z Ustawą o partiach (PF/2), (OI). Ustawa ta, obowiązująca od 1 listopada 2002r.,
ograniczyła możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez partie polityczne i
„wymusiła” zresztą, jak zauważa badacz, podobnie niemoralne zachowanie także na innych
partiach politycznych, na przykład na Stronnictwie Demokratycznym, które sprzedało swoje
dziewięć nieruchomości założonej przez siebie Fundacji Samorządność i Demokracja
(Henzler 2003). (PF/2), (OI).
Działacze fundacji PF/2 deklarują, że instytucja prowadzi szeroką działalność
statutową na rzecz środowiska wiejskiego, polega ona na organizacji seminariów,
[…]współpracy z samorządem i kreowaniu młodych liderów,[…] organizowaniu szkoleń dla
rolników. […] Główną formą działalności statutowej jest Fundusz stypendialny. (OI). Z tym,
że szkolenia są na ogół odpłatne, a Fundusz w ciągu dwóch pierwszych lat istnienia fundacji
przyznał 180 stypendiów semestralnych po 200-300 PLN każde, co przy zyskach z wynajmu
w skali kilkunastu milionów rocznie nie jest sumą wygórowaną. W działaniach fundacji
dominuje zdecydowanie działalność gospodarcza. Przyznaje to pośrednio wiceprezes fundacji
opisując jej działania: Jeżeli chodzi o strukturę fundacji, to jest centrala, w której
zatrudnionych jest ok. 15 osób, przy czym przy działalności statutowej to jest 5, 6 osób,
pozostałe osoby są w działalności gospodarczej. I w województwach jest po jednym
przedstawicielu naszej fundacji. I oni już w województwach realizują nasze cele statutowe,
koordynują, przygotowują te spotkania, zapraszają, podają problemy, które trzeba rozwiązać,
np. jakieś porady prawne, i w ogóle te sprawy, z którymi tam się do nich zwracają w regionie,
które są bardzo istotne. I wtedy my próbujemy znaleźć rozwiązanie tego problemu.
Badacz organizacji podsumowuje: Mimo deklaracji Informatora trzeba stwierdzić, że
Fundacja w istocie pełni funkcje zarządcy majątku PSL-u, a działalność statutowa stanowi
rodzaj parawanu. Wydaje się, że niektóre programy jak np. Centrum Inicjatyw
Samorządowych istnieje w dużej mierze na papierze. Wydaje się więc, że deklaratywne cele są
realizowane w stopniu niewielkim, a ich skuteczność, poza być może Funduszem
Stypendialnym, nieznacząca w stosunku do możliwości. (PF/2), (OI).
Typowym przykładem organizacji nostalgicznej jest też wspominana tu wielokrotnie
organizacja GCh/4, która, jak pisze badacz, administruje zaszłościami historycznymi, i którą
trudno nazwać organizacją pozarządową, ponieważ nie jest nastawiona na rozwiązywanie
zadań publicznych, tylko na administrowanie ziemią. (OI). Dochody organizacji wynoszą ok.
11 mln PLN rocznie.
Warto zauważyć, że język, którym posługują się działacze organizacji nostalgicznych,
zwłaszcza młodzieżowych, oprócz zdominowania „nowomową”, zawiera w sobie również
specyficzny slang biznesowy, nawet, gdy służy do opisu zjawisk z obszaru pozabiznesowego,
szczególnie problematyki politycznej, ale także np. kwestii typowo obywatelskich czy
pozarządowych. Jeden z liderów omawianych organizacji o sektorze pozarządowym nie
potrafi mówić inaczej niż jak o rynku. Twierdzi, że jego Związek jest organizacją, która
przede wszystkim działa na rzecz z a g o s p o d a r o w a n i a [podkreśl. moje – PG]czasu
wolnego młodzieży, a w innym miejscu dodaje, że jeżeli my w Polsce nie stworzymy
podwójnego finansowania organizacji młodzieżowych, czyli przedmiotowego, jak teraz, ale
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też podmiotowego, to ten r y n e k nie rozwinie się, bo nie ma możliwości, albo trudno tu w
ogóle mówić o r y n k u organizacji, one dziś są, jutro ich nie ma. (PF/1), (I).
Zauważmy również, że prawie nieobecna jest w tym sposobie myślenia jakakolwiek szczególnie lewicowa - ideologia. Główną motywacją do działania jest jakaś korzyść
indywidualna, niekiedy konkretny zysk materialny. Kiedyś […[ to była jakaś forma
wyróżnienia. Były nagrody, chociażby ten wyjazd dofinansowany na wycieczkę „pociągiem
przyjaźni” czy samolotem, czy po Bałtyku był rejs. No i to motywowało tych ludzi, może
dlatego niektórzy z nich byli [członkami towarzystwa – przyp.PG], że mieli możliwość
wyjechać – wspomina prezes towarzystwa TW/1. W organizacji postpeerelowskiej nie widać
żadnej gotowości do poświęceń dla idei, czy zrozumienia dla wartości pracy społecznej. W
każdym województwie jest ten etatowy prezes lub wiceprezes…[…] Stowarzyszenie ma w
każdym województwie swój oddział. Co to jest oddział, to znaczy jest człowiek na pełnym
etacie albo na pół etatu. – mówi, również „etatowy”, prezes wspomnianej organizacji, i dalej
narzeka na ciężkie czasy, jakie przyszły dla jego towarzystwa: Jak mogę zrobić naradę, jak
nie mogę zwrócić ludziom kosztów podróży (TW/1). Można chyba powiedzieć, że opisywany
styl „nostalgiczny” wyraża się specyficznym, etatowym społecznikostwem. W ten sam
„etatowy” sposób rozumiany jest w tego typu organizacjach pozarządowy profesjonalizm,
który polega po prostu na pracy na etacie od 8mej do 16tej.
Profesjonalizm – tłumaczy krytyk organizacji TW/1 - to chodzi [o to – przyp. .PG] ile
jest w działalności Stowarzyszenia tego, co robią pracownicy etatowi, a i ile tego, co
społeczni. To jest organizacja starego typu. Tutaj nie mówi się „wolontariusz” tylko działacze
społeczni. Zdecydowanie większość działań jest przez pracowników etatowych. […] Tak
mówiąc między nami, to tutaj działacz społeczny był traktowany jak piąte koło u wozu. Taki,
co przychodzi coś chce, przeszkadza. Tu był tak model działania od 8 do 16.
Charakterystyczne, że tego rodzaju „etatowa” mentalność i styl działania nie
przeszkadza jednocześnie działaczom organizacji nostalgicznych wspominać z żywym
sentymentem czasy peerelowskich „czynów społecznych”. Ta pozorna sprzeczność znajduje
rozwiązanie w konstatacji, że tamta „praca społeczna” też była organizowana
„profesjonalnie”, czyli przez pracujących na etatach funkcjonariuszy systemu. Nie zmienia to
faktu, że tęsknota za autentycznym altruizmem i utopią komunistycznej idei wydaje się być
szczera, a nawet na swój sposób dramatyczna, choć zupełnie pozbawiona głębszej refleksji
nad ich istotą i konsekwencjami.
Doszło już do jakiejś paranoi – żali się prezes organizacji NG/2 - że wszystko co
prywatne to się liczy, a nie liczy się to, co może być tworzone przez jakąś określoną
społeczność do wspólnego używania do wspólnego działania. Przy czym zabiliśmy to
społecznikowskie działanie, może teraz te wszystkie organizacje pozarządowe, może się
przebiją, chociaż ja boję się, że nie...[…]
Tak, to zrobiono dużo dużo złego. Bo ja pracowałam społecznie, i nigdy się tego nie
wstydzę i w dalszym ciągu nawołuję do czynów spółdzielczych. Powiem pani taki przykład,
[…] [historia dotyczy tego, że miejscowa młodzież zgłosiła się z własnej woli do
przystrzyżenia krzewów zarastających dawny sklep spółdzielczy, propozycja mojej
rozmówczyni ,,to może przyjdziemy i zrobimy czyn” spotkała się z aprobatą środowiska
miejscowego]. Czyli nie jest to tak do końca sprzeniewierzona [idea pracy społecznej] czyli
ludzie dla siebie coś mogą zrobić. W tych czynach, w których ja uczestniczyłam z młodzieżą,
one były sensowne. Bo u nas nie było takiego czegoś, że jeden odkopywał a drugi zakopywał.
Ja bym sobie nigdy w życiu nie pozwoliła żeby chodzić z młodzieżą dorosłą policealną i robić
jakieś rzeczy bez sensu. Robiliśmy stadion w Mińsku. Zbieranie kamieni, czyszczenie
kwietników też było czasami konieczne żeby zrobić jakiś tam ogródek. Ja myślę, że […] środki
masowego przekazu - gazety, jakaś refleksja u dziennikarza powinna być, że nie wszystko co
było to było takie złe. Jak ja nieraz czytam, to mam wrażenie, że to czarna dziura była. Tak
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jak bym się urodziła w zupełnie innych czasach [z oburzeniem] żyli, żyłam działałam,
studiowałam, i pracowałam tworzyłam to, na co miałam wpływ, i mam wrażenie, że to co
robiłam, robiłam dobrze. (NG/2), (I).
Trwanie i funkcjonowanie organizacji postpeerelowskiej jest możliwe głównie w
oparciu o korzystanie z majątku odziedziczonego z czasów PRL. Jest to na ogół majątek
bardzo znaczny, zwłaszcza na tle majątku innych polskich organizacji pozarządowych
(Gumkowska i in. 2004). Styl działalności gospodarczej stowarzyszeń, o których mowa
polega właśnie przede wszystkim na wykorzystywaniu, i to na ogół dość biernym 68, ich
otrzymanego kiedyś w czasach PRL majątku.
To jest dom – mówi prezes organizacji - który został wybudowany ze składek członków
[…] dokładnie jak pamiętam otwarty był 30 maja 1980, ma już w tej chwili 24 lata. Dawna
siedziba była na ulicy Kredytowej. Tam jest pałacyk myśliwski gdzie mieścił się Zarząd […].
Myśmy to przekazali wojsku […] Ja, kiedy budowano ten Dom […] byłem Sekretarzem
Zarządu Wojewódzkiego […] w Katowicach. To była bardzo duża wtedy, największa w kraju
organizacja […] w każdym województwie zbierano te pieniążki. Oczywiście te cegiełki nie
wystarczyły, choć jak dobrze pamiętam całkowity koszt budowy tego domu łącznie z
wyposażeniem wynosił 323 miliony złotych i około 150 milionów przekazał nam Skarb
Państwa poprzez Ministerstwo Kultury, po prostu za oddanie tamtych pomieszczeń dla
wojska. […] jest pomieszczenie puste a do października 2003 zajmował je […] Bank” który
się wyprowadził. (TW/1) (I).
Właściwie stowarzyszenie utrzymuje się z tego domu. Coraz trudniej w tej chwili,bo
jeden bank […] już się rok temu wyprowadził, […]. W tej chwili prowadzimy rozmowy,
szukamy nowego kontrahenta, bo to tylko na bank się nadaje […]. (TW/1) (I).
Utrudnia głównie brak środków finansowych. Ja muszę powiedzieć, że w tej chwili
przeżywamy najtrudniejszy okres. Wszystko co robimy, robimy za własne pieniądze.
Stowarzyszenie utrzymuje się w zasadzie z tego domu i utrzymuje również te oddziały
wojewódzkie. Tylko na 16, trzy […] utrzymują się samodzielnie, ale to tylko dlatego, że w tych
oddziałach mamy własne domy. I też na tej zasadzie wynajmu lokatorom zdobywa się
pieniądze. Natomiast wszystkie pozostałe 13 my utrzymujemy tzn. płaci się i czynsz za biuro i
wynagrodzenie dla pracowników itd. No tych pieniędzy niestety nie ma. Bank […], który się
wyprowadził […] płacił czynsz ok. 160 tys. I tego nagle nie ma. Właściwie główną przyczyną,
dla której musiałem wypowiedzieć warunki płacy wszystkim pracownikom, łącznie ze mną. To
znaczy, jeśli pracownicy zarabiali średnio 2500 – 2800, to będą pracowali za 1400
Ale organizacje postpeerelowskie często nie odnoszą sukcesów nawet w działalności
biznesowej. I tu znowu charakterystyczny jest smutek prezesa organizacji TW/1: wszystkie
organizacje społeczne od 1990 roku, od słynnej decyzji ministra finansów Balcerowicza, który
jedną decyzją zniósł wszelkie dotacje i wszelką pomoc finansową dla stowarzyszeń, mówiąc,
że może być ich tyle ile chce i w związku z tym tych stowarzyszeń jest w tej chwili
zarejestrowanych ponad 5000 [muszą utrzymywać się samodzielnie – przyp. PG]. Niektóre są
chyba tylko zarejestrowane, bo jeśli nie mają środków na działalność to trudno cokolwiek
robić. Natomiast my jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że mamy dom. Dzisiaj po 13
latach ten dom nie jest w stanie zarobić na działalność Stowarzyszenia. (nieistotne) Natomiast
[…] to nie jest działalność gospodarcza, to jest po prostu czynsz za wynajęcie lokalu.
Natomiast myśmy próbowali w poprzedniej kadencji […] otworzyć działalność gospodarczą.
Ale później żeśmy zrezygnowali z tego zapisu, bo okazuje się, że […] dzisiaj, aby zarobić
pieniądze to trzeba je najpierw mieć i to trzeba mieć duże pieniądze.[…] Ja byłem
przekonany, że […] na pewno się utrzyma, kontakty mieliśmy i organizacja i ja osobiście w
68

Jak nietrudno zauważyć szczególnie częstym źródłem zarobkowania organizacji nostalgicznych jest
wynajmowanie odziedziczonego z czasów PRLu majątku. Zob. też na ten temat str. 137.
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dawnym Związku Radzieckim od Kremla aż po Kaliningrad, czy Brześć, no a okazuje się, że
pieniądze dzisiaj robią za wschodnią granicą raczej nie działacze mojej organizacji.(I).
Niekiedy zjawisko trwania organizacji postpeerelowskiej dzięki zaangażowaniu w
biznes oparty o odziedziczony z czasów socjalizmu realnego majątek, polega również na
korzystaniu z uprzywilejowanej pozycji czy nawet monopolu na pewne przywileje materialne
czy rynkowe wyniesione z czasów PRL i skutecznie obecnie chronione za pomocą układów
klientelistycznych. Charakterystyczny jest tu przypadek opisywanej już wyżej organizacji
GCh/2, która stara się za wszelką cenę nie tylko zachować swą uprzywilejowaną pozycję na
rynku terenów uprawnych, ale nawet poszerzyć zakres swych przywilejów.
Autorka opisu interpretacyjnego tego przypadku pisze: [badana instytucja – przyp.PG]
jest organizacją archaiczną, niechętną i zamkniętą na zmiany tak samo oddolne jak i
odgórne. Jak zauważa krytyk, jest to organizacja majątkowa, nie posiadająca treści
społecznej. […] to jeden z tych „dinozaurów”, które przeżyły dającą im życie epokę realnego
socjalizmu. Niemniej jednak, „dinozaur” ten w dalszym ciągu jest żywotny i posiada
wystarczającą siłę, aby dalej trwać i utrzymywać dotychczasowy styl funkcjonowania. Jednym
z czynników, który temu sprzyja jest zmonopolizowanie określonego rodzaju działalności. Jak
słusznie zauważa krytyk, nie da się uprawiać działki rolniczej, której nie kupiono na wolnym
rynku, poza [badaną organizacją – przyp. PG]. Co gorsza, [podmiot ten – przyp. PG] nie jest
jedyną organizacją, której udało się zmonopolizować specyficznej rodzaj działalności.
Podobnie działają Polski Związek Wędkarski czy Polski Związek Łowiecki. Mimo wszystko,
można powiedzieć, że ich społeczna szkodliwość jest mniejsza, ponieważ prawdopodobnie
organizacje te nie posiadają w takiej ilości pozarynkowego majątku.
Mimo niezaprzeczalnych sukcesów władz [organizacji – przyp.PG] jeśli chodzi o
utrzymywanie przywilejów tej organizacji, [działacze – przyp.PG] w dalszym ciągu chcą
rozszerzyć swoje prawa, i np. móc dziedziczyć działki. […] W związku z tym, że SLD znajduje
się obecnie w kryzysie, dla [opisywanej organizacji – przyp. PG] nadchodzą trudniejsze
czasy.[…] (K). [Mimo to członkowie tej organizacji – przyp.PG] jawią się być jedną z grup,
których nabyte prawa są „nie do ruszenia”. Jak to określił krytyk, pierwsza siła […] to baza
członkowska, druga – to monopol na pewnego rodzaju działalność.
Specyficznym przypadkiem „trwania poprzez biznes” jest z kolei styl funkcjonowania
organizacji NG/2, który charakteryzuje próba ideologicznej racjonalizacji dla tego typu
działań. Działacze zarządu tej organizacji, przez całe życie związani z ideą socjalistycznej
spółdzielczości pracy, tłumaczą obecny styl działania swej fundacji koncentrujący się prawie
wyłącznie na działalności gospodarczej, koniecznością utrzymania spółdzielczego majątku w
swoich rękach, jako gwarancji realizacji idei spółdzielczości w jakiejś nieokreślonej
przyszłości. Znamienne, że działacze terenowi tej organizacji reprezentują już tylko rynkowe
podejście do zarządzania majątkiem fundacji. Im parawan ideologiczny nie jest już do
niczego potrzebny. Ten styl myślenia ilustrują dobrze wypowiedzi Pani Prezes rzeczonej
fundacji: […] Żeby trwać, to czasami trzeba taniej wziąć, tak? A my chcemy trwać, nawet
jeśli ten majątek będzie już u innego właściciela, to ja mam nadzieje, że umowa będzie taka,
że podołamy, chociaż jest coraz trudniej. […] Ten majątek uwłaszczony jest, prawny nastepca
go przejmie umową notarialną. To musimy nawiązać nową umowę. My chcemy wziąć udział
w tym przekazaniu, jako podmiot, który nie wziął się znikąd. Wziął się z determinacji.
(NG/2), (I).
Nie mam wątpliwości – pisze autorka opisu interpretacyjnego tej organizacji – że
ukrytą misja organizacji jest „trwać’, podtrzymywać zasoby, które zostały wypracowane
przez Centralny Związek Spółdzielczy „Samopomoc Chłopska”, z nadzieją, że być może
kiedyś, kiedyś przysłużą się jeszcze polskiej spółdzielczości. Jak to bez ogródek ujęła prezes:
Tak, po nas ktoś musi być. Po nas nie potop.[…] Musi być inna forma, jakieś przetrwanie,
jakieś, no coś musi pozostać dla tych naszych. (NG/2), (OI). Jak widać z tej ostatniej
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wypowiedzi siła nostalgii za PRLem zamienia się niekiedy w myślenie życzeniowe, a w
każdym bądź razie na pewno skutecznie blokuje zdolność do reformy organizacji, np. w
duchu autentycznej spółdzielczości czy nowoczesnych, pozarządowych instytucji ekonomiki
socjalnej. Nostalgia do „socjalistycznej spółdzielczości” i utrzymania grupy „naszych”
działaczy, odcina badaną organizacje od możliwości realizowania wartości pożytku
publicznego. Dlatego badacz konkluduje w opisie interpretacyjnym: Jeśli miałabym określić
organizację jako całość, nazwałabym ją organizacją interesu własnego. (NG/2), (OI).
Wobec tej konstatacji badawczej, dość paradoksalnie i na swój sposób dramatycznie
brzmią słowa liderki omawianej organizacji na temat ideału dobrego obywatela. Jaka jest
Pani definicja dobrego obywatela? – pyta badaczka - Nie oszukiwanie swojego państwa. […]
Nie wiem, czy pani ogląda, są takie reportaże ,,Szerokie Tory” na Jedynce w czwartki. Z
terenu Związku Radzieckiego. Z Rosji, z Ukrainy. I co mnie się rzuciło w oczy. Różne
środowiska ona [dziennikarka] penetruje, rozmawia z milicją, z artystami z ludźmi biednymi
mieszkającymi w Biedaszybach, […], czy z dziećmi ulicy. Mnie uderzyło to, że tam jest
szacunek do swego państwa. […] u nas odwrotnie wszystko robimy, żeby to państwo
ośmieszyć. Może jest w tym sporo racji, bo jeśli się tworzy złe prawo, ale ja […] nie szukam w
tym prawie obejścia, ja chcę być zgodna z Urzędem Skarbowym, w związku z tym ja nie
kombinuję jak sobie ten podatek obniżyć, bo mam świadomość, że z tego podatku to państwo
jest utrzymywane. (NG/2), (I).
Ta dramatyczna, zupełnie nieuświadamiana przez respondentkę sprzeczność pomiędzy
jej deklarowanymi poglądami a realnym sensem działań organizacyjnych, wydaje się
typowym elementem nostalgicznej mentalności cechującej działaczy organizacji
postpeerelowskiej. Nie trzeba dodawać, że tego rodzaju sprzeczna wewnętrznie świadomość
(czy może raczej nieświadomość) sprzyja moralnej anemii i skutecznie uniemożliwia
autentyczne działania na rzecz pożytku publicznego.
Opisywany wyżej brak jawności działań i podejrzliwość wobec „nie naszych” ludzi, a
także charakterystyczne zjawiska klientelizmu i kronizmu w sposób oczywisty skutkują
jeszcze jedną cechą wyniesioną z czasów PRLu, jakim jest funkcjonowanie w organizacjach
postpeerelowskich grup etatowych działaczy o cechach kliki, działających według, wyżej
zilustrowanej, amoralnej zasady klientelizmu czy kronizmu. Typowa klika to bardzo
podejrzliwi i czujni ludzie […] bardzo często piastują swe stanowiska całymi dekadami
(GCh/4) (OI), to grono wypróbowanych ludzi i aktywistów […] taka, w tej chwili rodzinka,
nieduża jak określa ją jeden z działaczy (TW/1) (I). Porównanie do rodziny w kontekście
rzeczywistości wywodzącej się z socjalizmu realnego wydaje się nie przypadkowe. W
funkcjonowaniu pozarządowych klik postpeerelowskich widać bowiem wyraźne analogie do
znanego z PRLu zjawiska „amoralnego familizmu” (Tarkowska i Tarkowski 1990). Inny
badany, wiceprezes dużej fundacji zarządzającej olbrzymim majątkiem jednej z partii
politycznej, mówiąc o genezie tej quasi-pozarządowej, parawanowej organizacji wspomina:
Normalnie - grono działaczy doszło do przekonania, że taka organizacja mogłaby spełniać tę
rolę dla dobra, że tak powiem wspólnego…(PF/2) (I). „Wspólne dobro”, jak wynika z analizy
materiałów badawczych i opisu interpretacyjnego, to w tym przypadku oczywiście interes
owego „grona działaczy”, a w szerszym planie interes funkcjonariuszy pewnej partii
politycznej.
Omawiany styl postpeerelowskiej nostalgii jest oczywiście pewnym typem idealnym.
W rzeczywistości, według dwóch kryteriów – stopnia uwikłania politycznego i postawy
wobec przemian transformacyjnych – wyróżnić możemy w ramach omawianej kategorii
cztery podtypy: (1) postpeerelowskie organizacje upolitycznione (instytucjonalnie, mentalnie
itp.) niepodlegające transformacji lub zmieniające się w niewielkim zakresie; (2)
postpeerelowskie organizacje upolitycznione przechodzące mniejszą lub większą
transformację, próbujące aktywnie przystosować się do zmienionych warunków działania; (3)
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postpeerelowskie organizacje neutralne politycznie nie podlegające głębszym zmianom,
niekiedy egzystujące czy nawet wegetujące na granicy przeżycia; wreszcie (4) organizacje
neutralne politycznie znajdujące się „w procesie przemian”.
Nietrudno zauważyć, że nostalgiczny styl funkcjonowania charakteryzuje wyróżnione
tu typy stylu działania organizacji pozarządowych z różną intensywnością. W największym
stopniu dotyczy postpeerelowskich nostalgicznych skamielin ideologicznych, których
przykłady analizowałem wyżej. Najmniej poddają mu się organizacje próbujące aktywnie
przystosowywać się do nowych wyzwań, przekształcające się, zwłaszcza te, których
przedmiot działania był stosunkowo apolityczny. Spróbujmy opisać ich styl funkcjonowania.
6.4. Strategia transformacyjna
Styl transformacyjny, jako specyficzna odmiana stylu nostalgicznego, polega na
elastycznym i aktywnym przystosowywaniu się organizacji do nowych, po 1989 roku,
warunków działania, na selektywnym korzystaniu z udogodnień i rozwiązań
instytucjonalnych, ale – co znamienne - nie oznacza wyzbycia się wszelkich oznak „nostalgii”
i postpeerelowskiej mentalności organizacyjnej. Cechuje organizacje, które należą do
„tamtego czasu”, nie tworzą trzeciosektorowej wspólnoty (lecz korzystają, gdy jest to
opłacalne, z jej infrastruktury), są nastawione pragmatycznie i oportunistycznie.
Funkcjonowanie w zmienionych warunkach traktują,, jako oczywistą konieczność, ale nie
wyzbywają się starych tęsknot i klientelistycznych nawyków. Dlatego też stanowią na ogół
zmodernizowaną grupę interesu, a nie żywy element tworzącego się społeczeństwa
obywatelskiego, realizujący przede wszystkim cele pożytku publicznego.
Przykładem organizacji politycznej realizującej strategię transformacyjną jest, w
jakiejś mierze, opisywany wyżej, związek młodzieżowy TW/4. Jest to - jak ocenia badacz sprawnie zarządzana organizacja pozarządowa. Dynamiczna, znająca własna siłę i
potrafiąca z niej korzystać. Sprawnie posługuje się prawem i przepisami sprzyjającymi
instytucjom III sektora. Nadal korzysta z dotacji państwa, sponsorów, składek członkowskich i
środków na programy celowe. […] Oferuje swoje usługi w zakresie pomocy w realizacji
niektórych projektów. Stara się podkreślać swoją obecność na różnych poziomach (koła
gminne, powiatowe, wojewódzkie, uniwersyteckie). Może być atrakcyjną formułą (poprzez
wyjazdy edukacyjne, obozy, działania na szczeblu lokalnym) dla ludzi młodych wywodzących
się ze wsi. Jej działania nie dotyczą tylko i wyłącznie członków. Swą ofertę adresuje także do
szkół podstawowych (programy edukacyjne) i społeczności lokalnych (koła pełnią rolę
inicjatora działań lokalnych). […] Z pewnością jest to organizacja profesjonalnie
zarządzana. Rdzeń organizacji stanowią ludzie z wyższym wykształceniem, dostosowani w
dużym stopniu do zmieniających się warunków społeczno – rynkowych. Sam klimat panujący
w głównej siedzibie organizacji to raczej twórcze zaangażowanie przypominające pracę w
korporacji. Rzutuje to z całą pewnością na dynamikę wielu działań. Bez problemu
organizacja poradzi sobie w momencie napływu funduszy europejskich. Już teraz realizuje
programy finansowane ze środków Unii. […] Sprawna metamorfoza – tak można określić
organizację, która jeszcze przed 15 laty korzystała prawie w 100% z dotacji państwa. (TW/4),
(OI).
Krytyk tej organizacji, który jest jej działaczem terenowym, z podziwem opisuje
działania „centrali”: Na przykład jest jeden taki chłopak, który zajmuje się wnioskami to jest
niezwykle kreatywny człowiek. […] On ma do tego talent, trzeba mu to przyznać. Bardzo
dobrze mu to wychodzi. […] jestem pełen podziwu dla krajówki. (TW/4), (K).
W kilku obszarach jesteśmy bardzo dobrze przygotowani – mówi lider tej organizacji szczególnie w zakresie integracji z Unią Europejską, w sektorze około-rolnym czy wiejskim
jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. […] Szczególnie w pozyskiwaniu środków na
konkretne cele, które pozwalają zaistnieć w środowisku i zrobić coś ciekawego. Kładziemy
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nacisk - iż to my ściągamy środki z Unii do Polski i tutaj zostają - to jest profesjonalizm, bo
wszyscy politycy mówią o tych pieniądzach, a niewielu wie jak to robić. My chcemy pokazać,
że to są realne pieniądze […]. I trzeba się nauczyć jak je wydobyć. (TW/4), (I)
Szef badanej organizacji wykazuje konkretną wiedzę i realistyczną ocenę sytuacji:
[…] projekt "LIDER +", jest to projekt dający szansę w kształceniu dobrych liderów na
obszarach wiejskich, na pokazywanie ciekawych form aktywności na wsi. O tyle jest ten
projekt ciekawy, ze duże zaangażowanie jest środków z Unii na wszelkie koszty projektu. Ja
patrzę na możliwości, które daje Unia, na to, co do tej pory było niedostępne i są to systemy
sprawdzone. Naszą wadą, brakiem jest brak kadry przygotowanej do pozyskiwania środków
na poziomie powiatów i gmin - na poziomach województw i dużych miast są. (TW/4), (I).
Jak widać, prezentowana organizacja stanowi typ sprawnej struktury technokratycznej,
która bez większego problemu zmieniła swoje naturalne środowisko działania, z uzależnienia
od komitetów na aktywną „absorbcję” funduszy unijnych.
Oprócz organizacji o rodowodzie politycznym, transformacji poddają się także
różnorodne stowarzyszenia o innym charakterze, np. zawodowym czy sportowym. Zakres
przemian, jakie przechodzą jest zróżnicowany, na ogół prowadzą one jednak do jakiejś formy
hybrydy organizacyjnej, próbującej łączyć w sobie stare nawyki i przyzwyczajenia z nowymi
koniecznościami bądź szansami.
Przykładem tego rodzaju organizacji jest Towarzystwo zawodowe AK/1. Jest to duża
organizacja zawodowa, o pięknych przedwojennych tradycjach (rok założenia 1920), która w
okresie PRLu funkcjonowała w sposób typowy dla tego rodzaju towarzystw. Stanowiła
obszar zmagania się dwóch tendencji: kontroli komunistycznego państwa i umiarkowanego
oporu środowiska wspartego pamięcią inteligenckiego i zawodowego etosu. Obecnie
towarzystwo znajduje się w procesie przekształcania swej formuły działań, próbuje odnaleźć
swoją tożsamość i nadać jej bardziej nowoczesne cechy, ale wydaje się, że proces ten
prowadzi nie tyle do odzyskania dawnej, przedwojennej tożsamości, co do wykształcenia się
nowego, w znacznym stopniu skomercjalizowanego stylu funkcjonowania. Dodatkową cechą
jest spetryfikowanie, wywodzącej się z hierarchicznych struktur zawodowych, elity
zarządzającej organizacją a także brak związków z organizującym się w Polsce po roku 1989
trzecim sektorem. Z powyższych powodów, przypadek ten zaliczamy do stylu
transformacyjnej odmiany typu nostalgicznego, a częściowo też do stylu biznesowego (patrz
rozdz. 4.9.), a nie na przykład do pokrewnego stylu organizacji „nawróconych” (rozdz. 4.4.).
Czas PRL – pisze badacz organizacji - to lata prób podporządkowania psychiatrii
doktrynom nauki marksistowskiej i tradycjom „radzieckiej medycyny postępowej”. (badane
towarzystwo – przyp. PG) stawało tu jako arbiter pomiędzy „nową tradycją” a psychiatrią
polską. […] Transformacja społeczno-polityczna 1989 stworzyła szanse na odnowienie
tradycji i aktywizację działalności społecznej członków […]. Lata 90. przyniosły ożywienie
działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej, lecz nie wzrosła wśród młodych pokoleń
gotowość do aktywnego uczestnictwa społecznego w towarzystwie. […]Członkowie raczej
konsumuja ofertę (organizacji – przyp. PG), niż sami ją aktywnie tworzą, przez co utrwala się
sytuacja, w której główny [rzeczywisty] nurt działań zmierza w kierunku instytucji „do spraw
kształcenia zawodowego”, nie zaś stowarzyszenia naukowo-lekarskiego. […]Nie sprzyja też
aktywności członkowskiej (obecnie ograniczonej do opłat składkowych) hermetyczność
struktur zarządzających […] zarówno na poziomie ZG jak i struktur lokalnych. Często
zarząd/y utożsamiane są z hierarchiczną strukturą zarządzania zakładami opieki zdrowotnej,
przy których zorganizowane są placówki (badanej organizacji – przyp. .PG). […].Można
powiedzieć, iż to sam prezes i kilku aktywnie działających […] lekarzy tworzą i stanowią tę
organizację […]. (AK/1), (OI).
W warstwie deklaratywnej, towarzystwo nawiązuje do dwóch nurtów ideowych: po
pierwsze, tradycji i etosu inteligencji polskiej i po drugie, idei profesjonalnych organizacji
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zawodowych z Wielkiej Brytanii i USA.. W rozmowie z prezesem – pisze badacz - padła nazwa
stowarzyszenia The Royal College of Psychiatry, które stanowi pewien punkt odniesienia
ideału organizacji zawodowej lekarzy psychiatrów w Polsce. Ideał daleki i wręcz dziś nie
możliwy do osiągnięcia. […] brytyjskie towarzystwo […] pełni funkcje cechu rzemiosł […].
Bycie lekarzem psychiatrą, wiąże się więc z przynależnością do RCP. W Polsce mamy do
czynienia z istnieniem dwóch organizacji […]. Ta sytuacja wpływa na nie w pełni
ukształtowaną tożsamość (badanego stowarzyszenia), które chce łączyć funkcję certyfikacyjną
[…] i towarzystwa naukowego. Innymi słowy pomimo istnienia wzorów działania, […] nie
istnieje skonstruowana i wyraźna jego tożsamość. Jest ona raczej hybrydowa i zależna od
obszaru działania, tj. od działalności o charakterze szkoleniowo-certyfikacyjnym, od
działalności naukowej, „klubowej” i od działalności opiniotwórczo-profilaktycznej. Brak jest
całościowego rozumienia wzorów działań [na szczeblu ZG].
Można powiedzieć – konstatuje badacz - że poza formalną regulacją statutową, misja
towarzystwa nie ma wyraźnie zarysowanego kształtu. Wręcz w świadomości członków nie
istnieje poczucie misji „na zewnątrz towarzystwa” […] Nie zauważono żadnych wyraźnych
działań w kierunku zmiany sytuacji lokalowej i obywatelskiej (badanej organizacji – przyp.
PG). Działania skoncentrowane są wyłącznie na bieżącej sytuacji, tj. brak działań
prospektywnych, a wyłacznie deklaracje. […] Utrwalone wzory działania w poprzednich
latach studzą zapał prezesa i potencjalnych aktywistów. […] Działania dochodotwórcze
zdominowały faktyczną działalność naukową […]. (AK/1), (OI).
Badacz podsumowując, stwierdza więc, że badana organizacja nie jest typową
organizacją etosową, typowym towarzystwem naukowym. Można powiedzieć, że jest to
organizacja, która znajduje się w procesie transformacji z czysto etosowej, naukowej formuły
w organizację „interesu własnego”. Z jednej strony, misja odwołująca się do konieczności
pracy organicznej, z drugiej, natomiast wymogi rynku pracy, stawiające na pierwszym planie
profesjonalizm zawodowy i jakość usług medycznych wyznaczają charakter tej organizacji.
(badane towarzystwo – przyp. PG) można więc nazwać organizacją „pożytku publicznego
własnego”. Koncentruje się ono na grupie zawodowej lekarzy psychiatrów i specjalistów z
dziedzin pokrewnych i jednocześnie zachowuje ze swej misji elementy działalności dla dobra
publicznego. Wiąże się z tym hybrydowość lokująca (organizację – przyp. PG) między
organizacją non-profit a organizacją for-profit. (AK/1), (OI).
Wydaje się, że proces transformacji omawianej organizacji przebiega nieco bardziej
skomplikowanie niż przedstawił to cytowany badacz w swym podsumowaniu. Organizacja
AK/1 przechodzi bowiem proces transformacyjny od peerelowskiej, biurokratycznej
rzeczywistości, poprzez próby odbudowy mitu etosowego związanego z klasycznym
towarzystwem naukowym, po formułę hybrydową - „zawodowo-komercyjną”, wymuszoną
częściowo charakterem otoczenia instytucjonalnego, w którym funkcjonuje.
Styl nostalgiczno-transformacyjny charakterystyczny jest również dla stowarzyszenia
sportowego AP/3. Jest to organizacja, które do 1989 roku funkcjonowała w ramach
socjalistycznej spółdzielczości pracy. Posiada pochodzący z czasów PRLu majątek (ośrodek
rehabilitacyjny) szacowany na ok. 1 mln PLN. Po likwidacji spółdzielczości, organizacja
zmuszona była szukać innej nieco formuły działania i nowych źródeł finansowania. […]
dopływ gotówki – mówi informator - został po prostu przerwany i w związku z tym trzeba się
zorganizować i ten…sposób po prostu zdobywania środków na tę działalność to po prostu
była nasza inwencja, myśmy po prostu doszli do…potrafiliśmy przekonać, w tym wypadku w
Urzędzie Wojewódzkim odpowiednie osoby, że sport niepełnosprawnych też powinien być
finansowany przez państwo, […] i tu nam rację przyznano i te środki dano. Oczywiście nie w
takich wysokościach, jakie byśmy chcieli, ale…ale dano żyć, nie musieliśmy się zlikwidować.
Tak samo w Urzędzie Miejskim, też Urząd Miejski nas finansuje, czyli samorząd i też…z
naszej inwencji to wyszło, z naszego zabiegu, […] (AP/1), (I).
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Posiadając pewne podstawy materialne, organizacja radzi sobie w nowej
rzeczywistości. Organizuje pozyskiwanie środków (I), umieściła swojego przedstawiciela w
radzie ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta, w oparciu o majątek prowadzi
działalność gospodarczą (dzierżawa ośrodka, sklep), uczestniczy w programach PFRON (My
jesteśmy szczęśliwi, zdążyliśmy się wpisać właśnie w ten program „Partner”, który jest w
PFRON-ie do końca następnego roku[I]). Dzięki temu udaje się zachować część starych
struktur organizacyjnych, częściowo pierwotny styl działania (np. zachowanie funkcji
wiceprezesa urzędującego czyli etatowego, niezależnie od funkcji prezesa społecznego) i
jednocześnie realizować część dawnych głównych działań stowarzyszenia.
Myśmy już tyle zawirowań przeżyli – mówi wiceprezes stowarzyszenia - że uważam, że
spadniemy na cztery łapy […], no praktycznie, prawda, może być tak, że będziemy musieli się
ograniczyć. […] jak ja tutaj zacząłem pracować, był ten poprzedni system, biuro liczyło 14
osób, mieliśmy w spółdzielczości pracy spółdzielni […] może […] 30, w każdym było koło
sportowe, w każdym był zatrudniony instruktor, którego myśmy finansowali. W
spółdzielczości inwalidów tych spółdzielni było też chyba z 17 gdzieś w województwie. Też
było koło, był przewodniczący, działało to fantastycznie, naprawdę, […] każdy pracownik
jednej czy drugie spółdzielni miał dostęp do rekreacji. Oni tam robili zajęcia, siłownia, basen,
aerobik, no naprawdę funkcjonowało. W 89 roku to fiuuu, jak bajka, i myśmy tylko
przewidując, że takie zmiany będą, myśmy się ograniczyli trochę, ludzie pozwalniali się,
powyjeżdżali, bo wiedzieli, że będzie…W tej chwili nas pracuje tutaj dwójka czy trzy osoby i
koniec. […] Po prostu myśmy się zorganizowali w ten sposób, że dużo sekcji zostało
polikwidowanych, koła zostały zlikwidowane, […] w tej chwili […] przez te ostatnie 14 lat
praktycznie z jednej sekcji lekkiej atletyki doszliśmy […] do…mamy ich 7 czy 8, mamy
lekkoatletykę, pływanie, tenis stołowy, koszykówkę na wózkach, strzelectwo sportowe, szachy
także, golball dwie drużyny […] tak, że myśmy się tak dość mocno rozbudowali. (AP/3), (I).
Na skutek działań transformacyjnych badana organizacja jest jeszcze jedną
pozarządową „hybrydą”, umiejętnie poruszającą się po nowych, „kapitalistycznych”
obszarach finansowania działań społecznych, spadającą na cztery łapy i zachowującą w dużej
mierze swój „socjalistyczny” charakter. Wydaje się, że decydującym czynnikiem
podtrzymującym ciągłość stowarzyszenia jest odziedziczony z czasów PRL majątek, który w
nowej rzeczywistości pełni rolę specyficznego „kapitału żelaznego”, stabilizującego losy
organizacji. Warto przyjrzeć się podstawowym działaniom organizacji, które udało się
podtrzymać dzięki transformacyjnemu stylowi funkcjonowania stowarzyszenia.
[…] najważniejszym wydarzeniem, największymi jakimiś sukcesami, przeżyciami tutaj
naszych członków, nas pracowników, wszystkich to jest udział naszych sportowców
niepełnosprawnych w Igrzyskach Paraolimpijskich. To jest […] główny cel naszego
funkcjonowania praktycznie, to jest to, żeby jak najwięcej naszych członków mogło tak
trenować, tak im zabezpieczyć ten trening, […], żeby mogli […] zakwalifikować się […] do
kadry polskiej, wziąć udział w Igrzyskach Paraolimpijskich. I takich właśnie sportowców
mieliśmy kilkunastu…[…] cele główne, to jest właśnie to co powiedziałem no…uzyskiwanie
jak najlepszych wyników sportowych, ale oprócz tego […] w ogóle integracja środowiska
osób niepełnosprawnych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze zdrowymi…i
robimy imprezy integracyjne, gdzie startują osoby niepełnosprawne, startuje młodzież,
szczególnie nam na młodzieży zależy, ale nie tylko, i dorosłe osoby zdrowe, które nawiązują
przyjaźnie. […] Tak, że, no oprócz sportu na pewno jeszcze rehabilitacja jest bardzo ważna,
w ogóle my zajmujemy się właściwie rehabilitacją społeczną, która jest, no szeroko pojęta
[…] co my robimy, tą turystykę, rehabilitację, rekreację, to jest po prostu zachęcenie osób
niepełnosprawnych do brania udziału w którymś sporcie. (AP/3), (I).
Transformacja umożliwiła więc organizacji o stylu działań dość nostalgicznym
realizację ważnych funkcji społecznych. Jak podsumowuje badacz: Stowarzyszenie spełnia
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funkcję artykulacji potrzeb i interesów różnych grup społecznych, jest to organizacja
opiekuńcza oraz organizacja pożytku publicznego zewnętrznego (AP/3), (OI).
6.5. Odporni na transformację (nostalgia wegetująca)
Styl ten reprezentują organizacje wywodzące się z czasów PRL, które poprzez małą
aktywność, bądź korzystne okoliczności (warunki infrastrukturalne, zapewnienie stałego
finansowania zewnętrznego, odziedziczony z dawnych czasów majątek), nie przechodzą
szczególnych przemian w swym sposobie funkcjonowania, choć często, na przykład z
powodu utraty monopolu na jakiś typ działań, są zmuszone ograniczyć skalę działalności.
Trwają, wegetują, ograniczają się do spełniania funkcji (niekiedy, jak w przypadku OSP dość
istotnych), z których znane były w PRLu. Są to jednak funkcje tracące znaczenie w nowych
warunkach, bądź też, właśnie z uwagi na nowe okoliczności, powinny być poszerzone i
zmodyfikowane. Tymczasem styl, o którym mowa cechuje się niewykorzystanymi szansami i
unikaniem podejmowania nowych wyzwań, mimo, iż organizacje postpeerelowskie
dysponują znacznie lepszymi zasobami (majątkiem, kontaktami itp.) niż nowopowstałe
stowarzyszenia i fundacje. Jest to więc także wegetacja polegająca na marnowaniu szans.
Typowym przykładem wegetującej organizacji niewykorzystanych szans, jest
stowarzyszenie BB/5 czyli Ochotnicza Straż Pożarna w S. 69 Organizacja ta powstała w roku
1923, ale jej obecny charakter ukształtowany został w czasach PRLu, kiedy to OSP utraciły
stopniowo swoje funkcje społeczno-oświeceniowe i aktywizujące społeczność lokalną, i stały
się przede wszystkim jednostkami pomocniczymi straży państwowej. Z innych działań, które
– jak twierdzi Jerzy Bartkowski - jeszcze w latach sześćdziesiątych były bardzo rozbudowane
(2002: 43-48), w okresie socjalizmu realnego pozostało jedynie prawo wyszynku alkoholu i
organizowanie, coraz bardziej wyzutych z ludowych tradycji, wiejskich zabaw i dyskotek.
Badane stowarzyszenie jest jedyną organizacją pozarządową w całej gminie. […] liczy
38 członków […] 10 osób, to ludzie młodzi. […] Działania OSP w S. koncentrują się głównie
na ratownictwie pożarowym. Strażacy wyjeżdżają także do wypadków. Łącznie mają około 40
wyjazdów rocznie. Biorą również udział w Mszy św. (asysta strażaków w czasie Bożego Ciała,
warta przy grobie w czasie świąt Wielkanocnych). Współpracują […] z miejscową szkołą
podstawową i gimnazjum (uczestnictwo w konkursie organizowanym w szkole – „Młodzież
zapobiega pożarom”, pokazywanie dzieciom sprzętu strażackiego). […]Gmina wspomaga
OSP finansowo, kontroluje na co wydawane są pieniądze, wójt jest informowany o zebraniach
sprawozdawczych straży. Z kolei strażacy, jak twierdzi lider, mogą mieć wpływ na wynik
wyborów samorządowych, dlatego też wójt liczy się z ich zdaniem. (BB/5), (OI).
Wyraźnie widać, że jedyną, profesjonalnie wykonywaną, funkcją stowarzyszenia jest
ratownictwo. Inne działania są niewiele znacząca lub pozostają w sferze deklaracji.
Stowarzyszenie jest generalnie mało aktywne. Odwzorowuje przyzwyczajenia nabyte w
okresie PRLu. W ogóle nie współpracuje z sektorem pozarządowym. Przez instytucje, z
którymi ma kontakt – Urząd Gminy, państwowa straż pożarna, szkoła - jest postrzegane
wyłącznie jako straż pożarna. Formalnie Misją OSP jest integracja społeczności oraz
skuteczne ratownictwo pożarowe (OI). Faktycznie – jedynie to drugie.
Klient, mówiąc o obecnej sytuacji jednostki, stwierdził, że dawniej strażacy z większym
zaangażowaniem włączali się w działalność OSP i udzielali się bardziej społecznie. […]
jednostka […] ma najlepsze wyposażenie – dwa samochody, pompy, motopompy, piły, walizki
do udzielania pierwszej pomocy itp. Remiza, w której znajduje się sprzęt, jest dosyć ciasna,
dlatego też zebrania odbywają się w świetlicy gminnej. W przyszłości OSP chce mieć
sztandar. OSP nie prowadzi kroniki, jak mówi lider: „mieliśmy założyć kronikę, ale jakoś nie
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za bardzo nam wyszło”[…] Lider, pytany o komisję rewizyjną stwierdza: „na koniec roku, czy
później, raz na jakiś czas, jakiś może protokół robi się. Ale tak takich działalności typowo
kontrolnych, to można powiedzieć, że nie ma, bo nie ma co, nie ma co kontrolować. My
jeszcze idziemy po staremu”.[…] OSP w S., przy braku innych organizacji pozarządowych i
komendy policji, pełni ważną rolę w społeczności gminy S. Jak mówi lider: „to jest jedyna
organizacja można powiedzieć, na której opiera się pewna taka stabilizacja, porządek i
bezpieczeństwo na gminie”. (BB/5), (OI).
„Ważna funkcja” organizacji ogranicza się więc, jak widzimy, do działań
porządkowo-ratowniczych, stowarzyszenie wyraźnie idzie jeszcze po staremu i jakoś mu za
bardzo nie wychodzi… Jest sprawne tylko w dziedzinie, która stanowić może jedynie
podstawę rozwoju postaw obywatelskich a jest jedyną „nadzieją” w gminie na tego rodzaju
przemiany. Ani działacze badanej organizacji, ani instytucje związane z funkcjonowaniem
OSP nie wydają się być świadomi tego stanu rzeczy (choć klient wspomina, że dawniej było
inaczej…). Trwa nostalgiczna wegetacja.
Należy jednak wyraźnie podkreślić, że najbardziej aktywni działacze badanej
organizacji nie są w stanie sami zmienić tej sytuacji i rozwinąć szersze działania obywatelskospołeczne. Ich podstawowym zadaniem jest bowiem podnoszenie poziomu profesjonalnego
OSP w związku z ogólnym rozwojem cywilizacyjnym, nowymi wyzwaniami w ratownictwie.
Jednocześnie problemy kulturowo-edukacyjne na wsi bardzo utrudniają wszelkie zmiany w
funkcjonowaniu straży, nie mówiąc już o szerszych działaniach aktywizacyjnoobywatelskich.
Badana organizacja jest uwikłana w wiele przyziemnych, niżej prezentowanych,
problemów kulturowych, które bardzo utrudniają jej rutynowe działania i oddalają szanse
transformacyjne. Największe zmiany – oprócz kwestii ściśle profesjonalnych – dotyczą
wprowadzania pewnych standardów samoregulacyjnych w organizacji. Można więc
powiedzieć, że zwalczanie barier kulturowych stanowi pierwszy krok do poważniejszych
zmian w stylu działania badanego stowarzyszenia, choć nadejście tych zmian – bez
zewnętrznych programów aktywizacyjnych – jest mało prawdopodobne.
W tamtym roku – wspomina respondent - był w S. wypadek, był podpity kierowca i
pojechał samochodem strażackim do pożaru. […] wjechał do rowu, wywrócił się. Szczęście,
jak oni wyszli. I czterech strażaków z nim zabrało się, bo w jednej kabinie siedzieli. To była
kabina sprasowana do poziomu […]. To mówię, nie wiem, jak oni wyszli. Nawet zadrapania
nie mieli. Ale to tylko taki, no opatrzność może Boska. […]
Właśnie ostatnio też wyszła sprawa. Załóżmy był taki wyjazd na pierwszy dzień świąt
Bożego Narodzenia, no i pojechało paru takich […]. Oni mówią, jakby trzeźwi byli, ale każdy
po kieliszku był. Pierwszy dzień świąt wieczorem akurat tego. No, skąd tutaj weźmiesz
człowieka, jak to się mówi, idealnie trzeźwego? Tak, że tutaj… no i było tam trochę różnych
scysji, bo człowiek wtedy zginął. To znaczy nie u nas, ale spalił się człowiek. Ciężko było, bo
mróz był, tego, tak, że akcja ratownicza jest ciężka dosyć. […]
Przyjeżdżali, zamiast gasić jeden stał z sikawą tą czy prądownicą, coś tam gasił ten
pożar, a reszta obchodziła po sadach i kradła jabłka albo wódki szukali. Wie pani, tak, że to
były przykre sprawy i, no, przykre i brzydkie. […] Oczywiście błędów się nie ustrzeżemy,
błędy zawsze były, są i będą błędy, bo to są ochotnicy.
[…] stopniowo, stopniowo zrobiliśmy, że przestaliśmy przyjmować ludzi
przypadkowych. […] No fakt, może trochę ludzi speszyło, że przestali przyjmować, co to jest,
jakieś zdziwienie było, że przez trzy lata nie przyjęliśmy żadnego członka. […] Przychodzą
siedemnastoletni i osiemnastoletni chłopcy […] właśnie takich trzeba. Tak, że już tutaj można
powiedzieć, że chłopcy chcą. Ludzie zobaczyli, że tu można należeć i jest czym gasić. Tu nie
chodzi o gaszenie, pojechać. Tu chodzi, żeby pojechać, i zbiórkę zrobić od czasu do czasu,
żeby tych ludzi zainteresować. No, bo tutaj mała miejscowość jest. Nie ma tu takich jakichś,
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no gdzie ten człowiek może się podziać, gdzieś wino kupić czy coś. No, wie pani. No, ale w
każdym bądź razie […] to idziemy jakby, do przodu idziemy. Tak, […] nie za mocno, ja
mówię, żeby to nie za mocno, żeby się później nie sparzyć. Pewna rzecz. Żeby chwycić się za
to, za tamto, bo to już tak działa. To są ochotnicy i w każdej chwili ktoś może… wystarczy, że
powie dwa razy „ ja nie mam czasu”. I już jest, że jeden robi, a dwóch nie przyszło
przykładowo na jakąś tam zbiórkę, […] czy do remizy, czy to czy tamto. Tak, że tutaj, no pod
tym względem, na razie jest dobrze. No, różnie jest - nie ma życia idealnego. Ale pod tym
względem można powiedzieć, że tak jak było poprzednimi razami w latach hen, hen, no to nie
ma porównania. Nie ma porównania.
[…] tu w zarządzie to jest dwoje, dwie osoby z wyższym wykształceniem. […] No, jest
zastępca, ma średnie wykształcenie, ja mam średnie wykształcenie, ten komendant ma
zasadnicze. A poza tym to już dużo tych ze średnim wykształceniem jest chłopców, ta, że tu
przekrój teraz robi się taki ciekawy. To nie to, że po podstawówce, albo tam ledwie, ledwie.
No, przedtem tak było. […].
Na tym samym sprzęcie my szkolimy się, co Państwowa Straż Pożarna. […] Tylko, że
oni mają, wiadomo, lepsze samochody, czy lepszy jakiś […] specjalistyczny sprzęt na przykład
do ratownictwa drogowego czy chemicznego. Nam to nie jest potrzebne. Ale pewne rzeczy my
też mamy […] Tak, że tu mi się wydaje odnośnie profesjonalizmu to jest różnica. Już tu
wkraczamy, że to nie robimy tak zwanej partyzantki. I szkolenie musi być, tak samo i
kierowcy, nie kierowcy. Przecież tu w gminie żeby prowadzić wóz, to trzeba mieć specjalne
świadectwo kwalifikacji dodatkowe. I coraz się wysyła na badanie okresowe, na te
przedłużanie, to wszystko. Ta, że tu już nie ma takiej partyzantki, jak kiedyś była, można
powiedzieć. Jest, pewien stopień profesjonalizmu jest. Każdy dostaje świadectwo ukończenia
takiego kursu, a jak jedzie na kurs organizowany, to certyfikat. (BB/5), (I).
Następnym przypadkiem organizacji realizującej styl nostalgii wegetującej jest
wojewódzka struktura organizacyjna dużego towarzystwa rekreacyjnego o rodowodzie
PRLowskim (RS/2). Jak pisze badacz: Organizacja jest silnie zakorzeniona w poprzednim
systemie społeczno-politycznym. […] w organach kierujących organizacją zasiadają osoby
czynne już w poprzednim systemie, ukształtowane jako etatowi działacze społeczni, co z pewnością odbija się w sposobie kierowania organizacją. Odbija się to także w nostalgicznej
mentalności działaczy: motywacją do zaangażowania się w działania struktury wojewódzkiej
wg Informatora jest potrzeba bezinteresownego działania na czyjąś rzecz […] zaś „bycie
członkiem władz wojewódzkich czy krajowych jest (...) honorem.” Choć sam Informator nie
ukrywa, że pełnienie roli urzędującego wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego […] jest dla
niego awansem, jednak wzbrania się przed nazwaniem tego karierą. […].
W ciągu 14-tu lat po zmianie systemowej zarówno struktura wojewódzka, jak i ogniwa
(organizacji – przyp.PG) przeszły proces strukturalnych przemian […]. Po pierwsze utraciły
prawie połowę struktur organizacyjnych (ogniw) i ¾ członków oraz około 4/5 zasobów
finansowych. Obecnie […] jest organizacją starzejącą się, w której nie dokonuje się wymiana
kadr, której nie zasilają młodzi ludzie. Jeden z respondentów stwierdza wprost, że jest
organizacją „geriatryczną”.[…] Po drugie, organizacja przekształciła się z typowej „czapy”
nad jednostkami podstawowymi, sprawującą nadzór nad ich funkcjonowaniem w quasi infrastrukturę zbudowaną na zasadzie związku stowarzyszeń, która próbuje udzielać im wsparcia
finansowego, organizacyjnego i prawnego […]. Jednakże, szczególnie w zakresie wsparcia
finansowego, okazuje się dużą niewydolnością. Z wyliczeń dokonanych przez Informatora,
wielkość rocznego budżetu Zarządu Wojewódzkiego w przeliczeniu na jedną organizację
członkowską, to nieco ponad 1 tys. zł.[…].

89
W wypowiedziach obu naszych rozmówców z łatwością wyczuwamy pewne resentymenty przeszłości, szczególnie odnośnie zmian w systemie finansowania działalności (badanej
organizacji – przyp. PG). Charakterystyczna jest następująca wypowiedź Informatora, „Po
1989 r. to się zmieniło i taki kryzys przeszedł nie tylko (badany podmiot – przyp.PG), ale
przeszła go cała sfera społeczna. Trzeba było się dostosowywać do tych nowych realiów. My
jeszcze nie dorośliśmy do tego, my jesteśmy jeszcze na etapie dochodzenia, bo myślenie
pozostaje i pozostają wspomnienia, że kiedyś było tak, a dzisiaj tak nie jest.” Analiza
struktury przychodów zarówno struktury wojewódzkiej, jak miejskiej czy ognisk […] prowadzi
do wniosku, że te pozostałości silnie obciążają działalność organizacji. Wydaje się, że
zatrzymała się ona w swoim rozwoju na tradycyjnym modelu finansowania ze środków
publicznych, choć obecnie otrzymywanych na innych warunkach, uzupełnianych środkami od
firm oraz wpłatami członków (składki) i klientów (odpłatność za zajęcia). W zasadzie nie
korzysta się z innych źródeł finansowania. Taka polityka sprawia, że kondycja finansowa
(organizacji – przyp. PG) jest zła, zagrażająca jej przetrwaniu. Dodatkowo, zauważa badacz:
wielu potencjalnych ćwiczących zraża niski standard oferowany przez ogniska i kluby
(badanej organizacji – przyp.PG). Nikogo już nie satysfakcjonuje odpłatne korzystanie z
nieodpowiedniego sprzętu i obiektów sportowych pozbawionych podstawowych urządzeń
sanitarnych. (RS/2), (OI).
Jak widać, nostalgia i zastój nie tylko cechuje działania organizacji, ale jest także
uświadamiana i w jakiś sposób akceptowana przez samych działaczy. Dodatkowo, działacze
badanej organizacji, mimo że należy ona do preferowanej także przez nowy system branży
pozarządowej (sport i rekreacja), narzekają na trudne warunki działania, deklarują
jednocześnie związki z sektorem pozarządowym. Obie te postawy wydają się być elementami
fałszywej świadomości badanych. Świadczą o tym dane na temat pozycji organizacji
sportowych na tle innych typów organizacji pozarządowych oraz odpowiedzi badanych na
bardziej szczegółowe pytania weryfikujące ich wiedzę o trzecim sektorze.
Według badacza, organizacja RS/2 […] w zasadzie lokuje się na marginesie polskiego
Trzeciego sektora, choć w wypowiedziach respondentów zaznacza się świadomość bycia jego
częścią. W przekonaniu Informatora „organizacje sportowe zostały na boku”, jednak nie z
własnej winy, bo jak stwierdza „Nikt się nami nie interesuje. Jak sami gdzieś nie wyniuchamy,
nie znajdziemy, to nic do nas nie dociera.” Także i tu odzywają się resentymenty, kiedy
odwołuje się do minionej epoki, gdy w urzędzie wojewódzkim funkcjonował stosowny wydział,
który organizował narady, spotkania. I wszystko było łatwiejsze. Przede wszystkim odczuwa
się brak informacji. Wydaje się jednak, że organizacja sama nie wykazuje zainteresowania
tym, co się w sektorze dzieje […] Organizacja interesuje się wyłącznie problemami
dotyczącymi własnego obszaru działania, czego przejawem jest charakter kontaktów
poziomych i pionowych. Jedynymi partnerami, z którymi współpracuje są organizacje
sportowe. Także kontakty z instytucjami publicznymi, władzami i administracją samorządową,
angażowanie się w procedury decyzyjne ograniczone są wyłącznie do tego zakresu. […]
Podsumowując – stwierdza badacz - można stwierdzić, że ostentacyjnie instrumentalna
orientacja (badanej organizacji – przyp.PG) nie ułatwia jej poruszania się po problemach
Trzeciego sektora, korzystania z otwierających się możliwości, unikania pułapek, co z
pewnością także przyczynia się do stałego pogarszania się jej kondycji w każdym z
wymiarów: członkostwa, operacyjnym i finansowym. (RS/2), (OI).
Kryzysowy charakter opisywanego tu stylu nostalgicznego wyraża się także w dwóch
innych, dość typowych, wymiarach. Po pierwsze, organizacja nie przyciąga młodzieży, jak się
wydaje bardziej z uwagi na zablokowane przez starych działaczy kanały awansu, niż z
powodów, które przedstawiają niżej respondenci. Po drugie, bardzo charakterystyczne jest w
badanym środowisku wąskotechnokratyczne rozumienie profesjonalizmu. W mentalności
działaczy nostalgicznych nie mieści się zrozumienie dla profesjonalizmu organizacyjno-
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obywatelskiego, opartego na wiedzy o funkcjonowaniu demokracji partycypacyjnej.
Profesjonalistą jest osoba wykształcona w tradycyjnie pojmowanym zawodzie (inżynier,
nauczyciel wf), na ogół nie odpowiadająca wymaganiom pracy w nowoczesnym sektorze
pozarządowym, nie spełniająca kryteriów profesjonalizmu wyróżnionych przez nas w
rozdziale 4.1.
Według badacza organizacja RS/2 okazuje się mało atrakcyjna dla młodzieży.
Niepokój respondenta budzi „Brak napływu młodzieży, ponieważ młodzież jakby przestała się
interesować rekreacją, sportem, a przede wszystkim wysiłkiem fizycznym.” To również
przyczynia się do niekorzystnych zmian w organizacji, wspomnianych już uprzednio zmniejszeniu jej liczebności i starzeniu. […] Deklarowany przez obu respondentów
profesjonalizm organizacji wiązany jest z faktem, że w realizację poszczególnych działań
angażowani są specjaliści. Jak stwierdza Klient,„(...) jestem nauczycielem wychowania
fizycznego, specjalistą, więc trudno, żebym robił to nieprofesjonalnie”. (RS/2), (OI).
Kolejnym przypadkiem nostalgicznej organizacji wegetującej jest klub sportowy
BB/3. Klub działa w małym miasteczku S. o wieloletnich tradycjach sportowych. Główną
sekcją była tu zawsze piłka nożna – pisze badacz. Klub ciężko przeżył zmianę systemu
finansowania sportu. Wciąż próbuje jednak opierać swoje funkcjonowania na mniej lub
bardziej formalnych układach z władzami miasta. Działacze interesują się głównie wynikami
sekcji wyczynowej. Jak w czasach PRLu nikogo w klubie nie interesuje sport rekreacyjny.
Stąd znowu mamy do czynienia z fałszywą świadomością dotyczącą braku zainteresowania
sportem wśród młodzieży. Lider klubu nie potrafi zrozumieć, że może to wynikać ze złej
oferty klubu, braku działań aktywizacyjnych i public relation (na co zwraca uwagę jeden z
krytyków). Podobnie, jak w poprzednim przypadku rozumienie profesjonalizmu odnosi się do
wąskospecjalistycznej umiejętności (tym razem chodzi o kopanie piłki nożnej). Klub
utrzymuje się z trudem przy życiu, ale nie jest zdolny do zmiany formuły działań.
Główną przeszkodą jest brak środków finansowych na działalność – pisze badacz Zdaniem krytyka nr 2, Klub ma obecnie największe od lat problemy finansowe. Jego zdaniem
środków finansowych brakuje przede wszystkim na zatrudnienie dobrego trenera. Klubowi
łatwiej było działać, gdy był finansowany z budżetu państwa. Obecnie – jak mówi lider – Klub
walczy o przetrwanie. Sytuację finansową Klubu skomplikowała decyzja Rady Miejskiej […].
Przez to - jak twierdzi lider - Klub utracił stabilność finansową. […] Między innymi ta
sytuacja rodzi konflikt pomiędzy prezesem Klubu, a dyrektorem OSiR-u i burmistrzem.
Konflikt wpływa negatywnie na działalność Klubu. Lider skarży się także na brak bazy
sportowej i na to, że młodzież obecnie nie garnie się zbytnio do sportu, gdyż ma inne
alternatywne formy rozrywki. […] Zdaniem krytyka nr 2, Klub nie podejmuje skutecznych
działań mających na celu zachęcenie mieszkańców miasteczka by chcieli należeć do Klubu,
być jego sympatykami. Krytyk uważa, że powinno być więcej informacji kierowanych do
społeczności i przedsiębiorców o działalności Klubu i jego sukcesach. Również sprawozdania
z działalności powinny być jawne. Mówi o tym tak: „nie spotkałem się ja z tym, żeby zostało
jakby pokazane, na co były te środki potrzebne, na co one idą, kto tam co uzyskuje, jakie
profity, kto jest tam zatrudniony, na jakich warunkach. Nie wiem, z jakich względów jest to
utajniane”[…].
Lider ocenia, że działania Klubu są skuteczne. O tym, że Klub działa skutecznie – jego
zdaniem – świadczy fakt, że obecnie jest większa niż dawniej ilość drużyn piłkarskich. […]
Poziom profesjonalizmu Klubu jest zdaniem lidera niewysoki, gdyż piłkarze grają w IV
lidze. (BB/3), (OI).
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7. Styl „nawróconego” (odzyskany)
„my się rozwijamy, dostosowujemy” (MD/2)
Stylem działania, który wyłonił się niejako ze stylu nostalgicznego jest styl
funkcjonowania organizacji „nawróconej” bądź „odzyskanej”. Odzyskanej dla demokracji i
społeczeństwa obywatelskiego. Jest to styl organizacji postpeerelowskiej, w której
transformacja osiągnęła masę krytyczną zmiany jakościowej, której udało się zgubić
nostalgiczna mentalność, może nie do końca, może nie całkowicie, ale dostatecznie wyraźnie,
aby można mówić o nowym typie działalności. Co ciekawe, na ogół jest to działalność, która
wraca do korzeni, w sensie historycznym lub/i ideowym, wraca, często z kłopotami, w sposób
nie zawsze pełny i doskonały, do swej dawnej bądź/i zakładanej, autentycznej tożsamości,
która, z oczywistych względów, nie mogła się manifestować w czasach socjalizmu realnego.
Dobrym przykładem takiej organizacji jest jedna ze struktur regionalych wielkiej,
ogólnopolskiej organizacji młodzieżowej (MD/2). Organizacja ta odziedziczyła z czasów
PRLu bazę materialną ( i nawet utrzymuje się częściowo z wynajmu pomieszczeń) i kadrę
działaczy a także tradycję bliskiej współpracy z wieloma instytucjami społecznymi i
politycznymi. W praktyce, na badanym szczeblu regionalnym, jest również raczej
wyobcowana z sektora pozarządowego, jej liderzy nie znają i nie funkcjonują w
rzeczywistości trzeciosektorowej70. Są to wszystko cechy upodobniające omawianą
organizację do stylu nostalgii postpeerelowskiej. Jednak zdecydowane skoncentrowanie
działań wokół tradycyjnego etosu i misji organizacji, jednoznaczne nawiązywanie do
pięknych, przedwojennych tradycji organizacyjnych, eksponowanie epizodów opozycyjnych
z dziejów organizacji w czasach komunistycznych, koncentracja na kształtowaniu więzi
wspólnotowej (także wielopokoleniowej) oraz dobra, bezkonfliktowa współpraca z innymi
organizacjami tego samego rodzaju – przesądzają, jak wynika z materiału badawczego, o
„nawróconym” charakterze działań omawianej organizacji.
Działacz tej organizacji, wspominając jej funkcjonowanie w czasach PRLu, podkreśla,
że zawsze tliła się w jej łonie pamięć o prawdziwej tradycji i autentycznych wartościach, co
po roku 1989 umożliwiło w miarę szybką transformację ideologiczną i organizacyjną: W
tamtych latach harcerstwo oczywiście […] Walczyło o […] przetrwanie, zachowanie swoich
ideałów, tak jak krzyż harcerski, lilijka, hymn harcerski, mundur, tradycja. No, były takie
czasy, że nie można było mówić o Baden-Powell’u, albo o Małkowskim. […] przyrzeczenie
[…] było, że słowo socjalizm dominowało i po prostu nie było od tego jakiegoś takiego
oderwania, ale ci harcerze starsi, instruktorzy pamiętali, przekazywali z pokolenia na
pokolenie książki, pamiętniki, swoja wiedzę. Pokazywali nawet, że ten krzyż otrzymał na
jakimś przyrzeczeniu i on całe życie służy Bogu, Polsce i bliźnim. I przyszły czasy, że trzeba
było to wszystko na miejsce postawić, uporządkować i zostało to zagospodarowane.[…]
Organizacja trzymilionowa jak Związek Harcerstwa Polskiego, tam nie szło się na
wychowanie harcerza, zucha, tylko na masę. Tam się masy liczyły. […] teraz jest mniej. Teraz
jest w Związku Harcerstwa Polskiego gdzieś ponad 200 tysięcy […] Ja uważam, że
harcerstwo nie powinno być organizacją masową. Bardziej elitarną, to jest raz, po drugie, że
nie na siłę każdego. Kiedyś to były klasodrużyny. […] Były nawet szkoły. Szkoła liczyła 600
osób i tam może parę osób tylko nie należało, bo na zasadzie takiej, pani przychodziła,
mówiła - dzisiaj zawiązujemy drużynę, ja będę drużynową…[…]
No i wszyscy musieli się podporządkować. To było bardzo złe działanie, to były
działania, które wykoślawiły harcerstwo. […] To nie były ideały, tylko takie kierunki
marksistowsko – leninowskie.[…] to nic nie ma związanego z tym co Baden-Powell chciał i
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wprowadził. […] pierwszy skaut […] powiedział, że jeżeli skauting […] ma być bez Boga, to
lepiej żeby go w ogóle nie było. […] krzyż harcerski, przepiękny krzyż harcerski, […] To jest
krzyż, czyli na krzyżu chrześcijańskim był on wzorowany. Ma w sobie dużo elementów jak
lilijkę, czyli kierunek…(MD/2), (I).
Badany wspomina też ważne dla zachowywania tożsamości organizacyjnej momenty
oporu i prześladowań: […] były też wszędzie komórki służby bezpieczeństwa, które filtrowały
środowiska harcerskie, na przykład jest dzień św. Jerzego, a św. Jerzy jest patronem skautów
i harcerstwa […] jest msza, ileś tam milicjantów wchodzi do kościoła, filtruje kto z jakiej
drużyny, jacy drużynowi są […] represje […] potem były przesłuchania… (MD/2), (I).
Pierwotny kształt i misję organizacji udało się zachować, w opinii badanego, dzięki
przedwojennym instruktorom: poprzez ludzi, poprzez instruktorów, twardych instruktorów,
którzy składając w okresie międzywojennym przyrzeczenie […] chcieli być do końca wierni,
oni byli do końca wierni temu, co wypowiedzieli na tym ognisku, czy gdzieś tam na obozie,
składając przyrzeczenie, ślubując […] wierności dochowali. Oni potem przekazywali tym
młodszym pokoleniom […] bo w tych młodszych pokoleniach byli też tacy i są tacy, którym
zależało, żeby dalej to przenosić na następne drużyny, na następne zastępy. Ja bym dużo
rzeczy mógł pokazać, bo ja jestem takim instruktorem, który posiada różne ulotki, czasopisma.
Przecież za zwykłe czasopisma to przyjeżdżała grupa ze służby bezpieczeństwa, pakowali do
worków, wszystko wywozili łącznie z paroma osobami i potem dochodzenie. […] To było tak
niesłuszne, tak poniżające, dlaczego, dlatego, że i w tych starszych i w tych młodszych był taki
też i bunt, może upór, a może i odwaga. Odwaga, że chce przekazać dalej te ideały, tą
tradycje komuś, pokazać ten krzyż harcerski. I właśnie tego się nie zniszczyło […] Zależało
nam, żeby ten krzyż przetrwał, żeby ten sztandar przetrwał, a jeżeli jest grupa instruktorów,
ludzi młodych, którzy chcą, żeby na sztandarze było napisane „Bóg, Honor, Ojczyzna”, czy
„Ojczyzna, Nauka, Cnota”, no to, to ja uważam, że jest piękne, że podtrzymują,
podtrzymywali tą tradycję, kultywują to i przekazują dla ludzi młodszych. Jak byśmy
wyglądali dzisiaj, gdyby to wszystko było usunięte i byśmy się bawili w niby harcerzy.
(MD/2), (I).
Obecnie organizacja bardzo wiele uwagi przywiązuje do pielęgnacji i realizacji
tradycyjnej misji, krzewienia wartości patriotycznych i prospołecznych, budowania więzi
międzypokoleniowych i po prostu wychowywania dobrych ludzi do życia we wspólnocie.
Działacz tej organizacji twierdzi, że stara się ona realizować specyficzna filozofię, że praca w
niej nie jest hobby, ale misją i metodą:
[…] odnośnie harcerstwa okresu międzywojennego, albo podczas okupacji, to było to
piękne harcerstwo. To było harcerstwo, które dążyło do […] doskonałości, […] tam w tej
wspólnocie, w tej gromadzie […] można w tej ojczyźnie dobrze żyć, można się spotykać przy
ognisku, przy kominku, wędrować. I tam nie było widać takiej walki o władzę, o jakieś
partyjne zapędy. Tam liczyła się praca u podstaw, czyli w zastępie, w drużynie…[…]
Hufiec ma osobnego bohatera. My mamy Stanisława Moniuszkę, przedwojennego
harcerza drugiej drużyny […] po wojnie, w styczniu 45-go roku został komendantem
chorągwi a teraz jest patronem naszego hufca […] on był osobą niesamowicie uczciwą,
oddaną dla tego co robi […] był posłuszny niesamowicie prawu i przyrzeczeniu
harcerskiemu, on służył Bogu, Polsce i bliźnim całe życie. Niesamowicie skromny,
niesamowicie uczciwy, takiego znałem i takiego zapamiętałem. […] jak teraz pomyślę, że
takich ludzi jest bardzo mało, bardzo mało…. […]
[…] główny kierunek wywodzi się z roty przyrzeczenia harcerskiego, czyli służba
Bogu, Polsce i bliźnim. I tu, jeżeli chodzi o służbę Bogu, to wszystko to, co zawiera dekalog. I
ten harcerz powinien przyswajać, bo tu nie chodzi, żeby czwórkami chodzić do kościoła […]
tylko chodzi o to, żeby on zrozumiał jakie wartości w sobie Bóg niesie. Druga służba to służba
Polsce, czyli umiłowanie do ojczyzny […] żeby […] wręcz zawsze stawać w obronie ojczyzny,
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ale to w obronie nawet w czasie pokoju. […] żeby starać się swoim postępowaniem,
zaangażowaniem dobrze mówić o ojczyźnie i nawet jak jest powódź, tu pokazać, że dla tej
ojczyzny też się służy […] No, i służba bliźniemu, czyli drugiemu człowiekowi, czyli
poszanowanie, umiłowanie drugiego człowieka, wspólnie razem budowanie jakiejś
przestrzeni, jakiejś więzi, no, i niesamowita pomoc, jak znajdzie się w trudnej sytuacji, bo
młodzi się często znajdują w trudnej sytuacji. Trzeba podać tą rękę, wyciągnąć jego,
naprowadzić na dobry tor. I jeżeli drużynowy będzie w ten sposób starał się, […] to ja myślę,
że dużo, dużo można właśnie wnieść dobrego do społeczeństwa, do harcerstwa, do wspólnoty
wielopokoleniowej, bo harcerstwo jest wspólnotą wielopokoleniową, proszę zauważyć, […] są
i młodsi, siedmiolatkowie, zuchy, są harcerze 12, 13 lat, harcerze starsi 15, wędrownicy 16,
dwadzieścia parę lat, są instruktorzy trzydziesto, pięćdziesięcio, osiemdziesięcio- letni. Czyli,
jak to ładnie wszystko się zazębia. Jak ci młodsi patrzą, to co ci starsi robili i odwrotnie,
przekazują pałeczkę dla tych najmłodszych. Ja uważam, że gdyby organizacja była tylko i
wyłącznie tam od jedenastu czy do dwudziestu lat, to ta organizacja wcześniej czy później by
umarła.[…]. (zastępowy – przyp. PG) będzie […] w swoim zastępie […] budował taką małą
wspólnotę, małą grupę […].
Staramy się uczciwie żyć, szlachetnie postępować, pomagać drugiemu człowiekowi. Ja
uważam, że tutaj, no, każdy harcerz, każda harcerka musi jednak w sercu gdzieś tam ten
patriotyzm mieć zakodowany, tą szlachetność do swojej miejscowości, do swojej szkoły, do
swojej rodziny, do…no i do ojczyzny. […] To jest metoda, metoda, metoda, którą w życiu
stosujemy […] metoda na […] kształtowanie swojego charakteru, na bycie patriotą, bycie
dobrym człowiekiem. (MD/2), (I).
Badana organizacja przeszła w swej transformacji, jak się wydaję, bardzo długą drogę
od czasu socjalizmu realnego. Stawia na wychowanie elitarne, a nie masowe, jak w czasach
PRLu, oparte na wysokich wymaganiach moralnych i aksjologicznych, dlatego koncentruje
się na wychowaniu podstawowej grupy, młodzieży dojrzalszej, odpowiedzialniejszej (I), choć
ma czasem problem ze zmierzeniem się ze swoimi wartościami, etosem (OI). Podstawowym
zagrożeniem dla skuteczności działań organizacji, zarówno w opinii informatora, jak i
krytyka, jest współczesna kultura konsumpcjonizmu i hedonizmu.
Krytyk, działacz pokrewnej organizacji, mówi: […] jedną z barier jest […]
cywilizacja […]. Po prostu dzieciaki widzą większą frajdę w komputerze niż pobieganie po
lesie. (MD/2), (K). Informator również dostrzega ten problem: jak dziś popatrzymy na
młodzież, że oni bardziej życie konsumpcyjne chcą uprawiać, natomiast trudniej jest […]
stanąć czasami na straży […] umiłowania do ojczyzny. […] Teraz, no, mamy bardzo taki
świat konsumpcyjny, bardziej młodzież patrzy na filmy, wideo […] ja nie mówię o
harcerskiej młodzieży, ale wypić piwo, dyskoteka…[…] to się tak rozprzestrzeniło, to jest
trudne teraz do opanowania, a ja myślę, że tylko i wyłącznie dobrze zagospodarować, dobre
metody pokazać, dobre inicjatywy programowe pokazać, parę złoty w to włączyć i można
większą grupę młodzieży zagospodarować, czy to poprzez sport, no bo w harcerstwie też dużo
sportu jest… (MD/2), (I).
Transformacja badanej organizacji charakteryzuje się jeszcze dwoma ważnymi
właściwościami. Po pierwsze, dobrą współpracą z wieloma instytucjami i podmiotami życia
społecznego, w tym także - na poziomie regionalnym (spory są chyba raczej na poziomie
komendy głównej [K]) - z organizacjami o tej samej genezie i misji (mamy jednego patrona,
razem zawiązujemy krąg [I]). Po drugie, unowocześnianiem, tradycyjnych - tak bardzo
ważnych, jak podkreślaliśmy, dla odzyskania i utrzymania tożsamości organizacji - metod
działania. Informatorka mówi: mimo tego, że jesteśmy mocno osadzeni w tradycji i tego się
nie pozbędziemy, bo nie mamy wyjścia już, mamy za dużo lat tradycji za sobą, aby oderwać
się od tego wszystkiego. I dobrze. I niech tak będzie, bo to też jest naszą wielką wartością, ale
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my nie pozostajemy w jednym punkcie, my się rozwijamy, dostosowujemy […] system
wychowawczy do współczesnego świata.[…] My poszliśmy, nie powiem jakimś owczym
pędem, ale poszliśmy za postępem. Dostosowaliśmy nasze, na przykład, piony wiekowe do
pionów związanych […] z systemem wychowawczym. […] Na przykład szkoła podstawowa to
[…] są u nas zuchy, […] ostatnie klasy szkoły podstawowej - u nas są harcerze, gimnazjum –
harcerze starsi, szkoła średnia to są wędrownicy. Dostosowaliśmy się, wcześniej nie było
gimnazjum, u nas nie było wcześniej wędrowników. Zauważyliśmy, że to jest zupełnie inna
grupa i to, właśnie o to chodzi, ze my czerpiemy ze współczesności to, co możemy ulepszyć u
nas w organizacji i staramy się dostosowywać. Tak, że wydaje mi się, że naszym założeniem
jest to, żeby nie kreować ludzi nieumiejętnych, takich jakichś zagubionych w sobie, nie
potrafiących wyjść na zewnątrz, tylko działać […] w organizacji, abyśmy potrafili działać na
zewnątrz […] wychowanie obywatelskie […] chodzi […] o to, że my powinniśmy kształtować
siebie […] te różne role w sobie, […] żeby wychodzić na zewnątrz, żeby uczyć się pisać
podania, żeby uczyć się szukać pracy, czyli takie podstawowe rzeczy. (MD/2), (I).
8. Styl fantomowy
„ustawy nie mają znaczenia, bo samorząd ma organizacje pozarządowe gdzieś”
(PF/5)
„ja bym chciała, choć raz w życiu, jak pracuję w fundacji, odebrać pensję” (PF/5)
Następnym stylem działania organizacji pozarządowych, jaki wyłania się z materiału
badawczego jest styl, który można nieco metaforycznie nazwać stylem fantomowym. Jego
cechą charakterystyczną jest to, że w funkcjonowaniu organizacji wyczuwa się niejako
potencjalne istnienie (stąd porównanie do bólu fantomowego) wielkich obszarów aktywności,
które realnie jednak nie istnieją. Wyczuwa się, że mogłyby one istnieć, można sobie nawet
wyobrazić ich najbardziej prawdopodobny kształt, wiadomo czego by dotyczyły, na czym
polegały. Istnieje więc jakby ukryty, niewykorzystany potencjał 71, coś co znajduje się nieomal
w zasięgu ręki, ale ręka ta trafia w pustkę… Działalność organizacja składa się jakby z dwóch
rodzajów działań: aktywności realnej i aktywności wirtualnej, wyczuwanej, o konkretnej, ale
jedynie potencjalnej formie. Dzieje się tak na ogół, gdy rozpoznane są i oczywiste przyczyny
nieistnienia w rzeczywistości tej drugiej, fantomowej natury organizacji, gdy możemy łatwo
zidentyfikować blokady jej działalności. Styl fantomowy wyraża więc niewykorzystany
potencjał organizacyjny, mówi nam o zmarnowanych szansach i o tym, jak łatwo w gruncie
rzeczy można by tę potencjalną aktywność uruchomić. Styl ten tworzy się więc przede
wszystkim przez znamienne napięcie pomiędzy dwoma czynnikami: potencjałem i
blokadami. Zauważmy, że w niektórych prezentowanych wyżej przypadkach organizacyjnych
zjawisko to dawało się już wyraźnie wyczuć.
Rzeczywista aktywność organizacji o tym stylu działania, choć blokowana, jest na
ogół bardzo cenna, i tego też rodzaju – jak można się spodziewać - jest również ukryty,
fantomowy potencjał organizacyjny. Blokady uniemożliwiające zmaterializowanie się szans
rozwojowych organizacji bywają rozmaite, ale, jak pokazują badania sondażowe
(Gumkowska i Herbst 2005: Gliński 2004) i co potwierdza analiza wyników naszych badań,
najczęściej dotyczą czterech podstawowych, często ze sobą powiązanych, barier: braku
środków finansowych, braku wolontariuszy, blokad natury kulturowej i braku wsparcia
instytucji i elit. Oczywiście przyczyny zastoju czy ograniczania działalności przez polskie
organizacje pozarządowe są bardziej różnorodne (Hanyga 2005), ale wymienione tu blokady,
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jak zobaczymy na przykładzie prezentowanego materiału, są na ogół bardzo widoczne, wręcz
oczywiste, dość konkretne, a często także prozaiczne. Ich opis i analiza, a niekiedy także
autoanaliza, wskazują też na określone przyczyny ich występowania, których usunięcie
mogłoby uwolnić potencjał organizacji. Gdy czyta się wywiady z badań, odnosi się często
wrażenie, że mniej więcej wiadomo, co należy zrobić, aby ożywić dany fantom.
Należy oczywiście pamiętać, że nie wszystkie organizacje, którym brak pieniędzy lub
które działają niemrawo i nie rozwijają się, mają cokolwiek wspólnego z fantomowym stylem
aktywności. Nie wszędzie bowiem istnieje organizacyjny potencjał i nie wszędzie bariery
jego ograniczenia są względnie jasno określone i – wydaje się – możnaby je stosunkowo
łatwo obalić. Powtarzam, chodzi o te organizacje, które mają oczywisty potencjał i dotykają
je równie oczywiste blokady.
Warto wreszcie podkreślić, że analiza zjawiska „fantomowości” może nam wiele
powiedzieć o warunkach funkcjonowania polskiego sektora pozarządowego. Może wskazać
na charakter niewykorzystanego potencjału i straconych szans oraz podstawowych blokad i
uwarunkowań funkcjonowania trzeciego sektora. Styl fantomowy dotyczy bowiem bardzo
różnych rodzajów działalności pozarządowej i typów organizacji, bardzo rozmaitych
społecznych potencjałów i równie rozmaitych blokad, a także, co może szczególnie istotne,
ciekawych konfiguracji wszystkich tych elementów. Rozmaitość sytuacji fantomowych
przekłada się na złożoność analizowanego tu stylu. Składa się ona, jak można sądzić w
oparciu o badany materiał, z kilku charakterystycznych, mniej lub bardziej świadomych czy
narzuconych, strategii działania: strategii walki o przetrwanie, swoistego „szamotania się” w
okowach blokad rozwojowych; trwania w ograniczonej okolicznościami równowadze;
trwania „w uśpieniu”, powolnego zamierania „zmęczonej” okolicznościami organizacji;
wreszcie – co jest oczywiście najbardziej korzystną wersją omawianego stylu - uwalniania się
czy wręcz erupcji potencjału organizacji.
Dobrym przykładem organizacji o fantomowym stylu działania jest fundacja GCh/5.
Jest to organizacja podejmująca przede wszystkim bardzo ważną, tzw. ukrytą kwestię
społeczną, jaką jest przemoc rodzinna. Jak pisze badacz: [ badana organizacja – przyp. PG]
zajmuje się bardzo szeroką gamą działalności. Ogólnie, zajmuje się ono pomocą,
działalnością legislacyjną i edukacyjną. […] organizuje „trybunał ds. przemocy wobec
kobiet”, gdzie zapraszani są przedstawiciele ustawodawców, sądownictwa, prokuratury i
policji. […] szkolenia dla policji i prokuratury w zakresie przemocy kobietom. […] osobne
szkolenia i staże dla młodych prawników.[…] zajmuje się działalnością wydawniczą.
Publikuje porady dla kobiet, ale także opracowuje propozycje konkretnych zmian w
ustawodawstwie […] wydaje czasopismo Prawo i Płeć. Jednak ostatnio jest ono zawieszone z
powodu braku funduszy.[…] poza udzielaniem indywidualnych porad prawnych, jak i terapii
psychologicznych, prowadzi od pięciu lat schronisko dla ofiar przemocy w […] są
organizowane grupy wsparcia np. dla rozwodzących się kobiet. […] prowadzi badania na
temat stosowania prawa dotyczącego przemocy wobec kobiet. Organizacja zajmuje się
również edukacją społeczną. Zleciła wykonanie kampanii reklamowej przeciw przemocy.
(GCh/5), (OI).
Zakres działań jest rzeczywiście imponujący. Problem, którym się organizacja zajmuje
dramatycznie istotny. Fundacji udało się ten problem wprowadzić do polskiej debaty
publicznej, dzięki niej jest on obecny w mediach. Organizacja stworzyła też podstawy
infrastruktury i środowisko specjalistów do jego rozwiązania. Istnieje więc wielki potencjał,
zarówno po stronie „popytu” potrzeb społecznych, jak i „podaży” gotowych scenariuszy
rozwiązań instytucjonalnych i profesjonalnego zaplecza. Jednak organizacja nie może
rozwinąć swej działalności, nie może rozwinąć swych planów – jej pomoc w rozwiązaniu
palącej kwestii społecznej jest wysoce niewystarczająca w obliczu potrzeb. Mało tego, jej
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obecna działalność musi być co pewien czas ograniczana z braku zasobów: przede wszystkim
pieniędzy, ale także wolontariuszy-specjalistów i wsparcia administracyjnego.
[…] brak stabilności finansowej utrudnia działalność – mówi liderka organizacji tego ciągłego […] poszukiwania pieniędzy na […] dłuższą perspektywę, na przynajmniej
kilkuletnią, tak jak często mają organizacje na Zachodzie, takich kilkuletnich grantów czy
kontraktów chociażby, na takie podstawowe istnienie, na opłacenie biura, na wydatki
administracyjne - tutaj nam brakuje. Mam nadzieję, że jak wejdziemy do tej Unii to będzie
lepiej. Ta ustawa o działalności pożytku publicznego jak zafunkcjonuje – my będziemy tą
organizacją, mam nadzieję, że będą też takie – mam nadzieję – dłuższe kontrakty z Urzędem
Miasta, które pozwolą nam na podtrzymywanie takiej podstawowej oferty pomocowej, w
sposób taki bezpieczny dla klientek, bo w tej chwili to wszystko tak działa z roku na rok i
często te dotacje są przyznawane późno. Na przykład w tym roku dostaliśmy jakieś pieniądze,
choć małe, w styczniu, […] dostaliśmy na schronisko jeszcze, mamy obiecane, a minęło trzy
miesiące prawie, a my nie mamy pieniędzy i czynszu nie mamy z czego płacić za schronisko.
Tam jest kilkanaście osób, które przebywa, i nie mamy z czego go utrzymać. […]
Też na pewno barierą jest to, że brakuje takich zaangażowanych prawników i
psychologów, którzy mają duże doświadczenie i którzy chcieliby współpracować i mieliby
jakąś taką wizję bardziej feministyczną, żeby chcieli coś pro bono zrobić dla młodszych osób
czy pomóc jakoś tam w rozwoju zawodowym. Takich prawników nie udało nam się przez tyle
lat zbyt wielu pozyskać. […] trochę jest tych osób, ale wciąż zbyt mało. I to jest też duża
bariera. No i też takie użeranie się codziennie z takimi różnymi sprawami typu rozliczanie
grantu z Urzędu Miasta, który wprowadza jakieś dziwne wymogi. […] Kiedyś to było od ręki
robione. Teraz trzymają te rachunki, więc nie można zamknąć roku. (GCh/5), (I).
Omawiana organizacja jest ewidentnym przykładem marnowania oddolnie
stworzonego przez działaczy pozarządowych potencjału społecznego zdolnego do
rozwiązywania ważnych kwestii publicznych. Jest dowodem na to, iż potencjał taki tworzy
się w Polsce na ogół oddolnie (często – tak jak i w tym przypadku – z inspiracji i przy
wsparciu finansowym z Zachodu) i jest jedynie podtrzymywany przy życiu na minimalnym
poziomie przez bardzo „trudne” dotowanie ze źródeł rodzimych 72. Tymczasem, przy
odważniejszym zaangażowaniu polityków we wsparcie tego typu inicjatyw, wiele problemów
społecznych w Polsce można by rozwiązać stosunkowo szybko, gdyż na wyciągnięcie ręki
istnieje „fantom” instytucji zdolnych do ich rozwiązania. Jak na razie instytucje te przede
wszystkim muszą się zajmować trudną walką o swój byt, o przeżycie, a możliwa do
dokonania istotna zmiana społeczna wciąż pozostaje w sferze polskich niemożności.
Innym przykładem organizacji „fantomowej”, która nie działa w takim zakresie i
formie, w jakich mogłaby z łatwością funkcjonować, przy spełnieniu kilku, wydawałoby się
prostych warunków, jest lokalna fundacja społeczna PF/5. Zamiast tego, fundacja jest
zmuszona do ciągłej walki o przeżycie i swoiste „kombinowanie”, aby móc realizować
zadania oczywiste z wielu punktów widzenia i niezbędne dla jakiegokolwiek sensownego
funkcjonowania społeczeństwa, jakimi są programy przeciwdziałania społecznemu
wykluczeniu, patologii i marginalizacji.
Założycielka i prezes fundacji mówi: Realizujemy bardzo krótkie programy, które są
potrzebą chwili. […] Np. Prowadzimy Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny „Bieszczadzka
Chatka Kubusia Puchatka”, gdzie dzieje się wiele różnych rzeczy. Pomagamy kobietom, ale
mamy też program dla byłych więźniów. Zajmujemy się też dziećmi (sala na zajęcia świetlicy
socjoterapeutycznej jest). Stworzyliśmy Centrum Szkoleniowe Akademia Budowania
Demokracji gdzie szkoliliśmy np. grupy liderek z organizacji pozarządowych i wyższej
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pedagogicznej kadry kierowniczej. Prowadzimy działania profilaktyczne i edukacyjne w
szkołach. Próbujemy, i czasami nam się udaje, podjąć współpracę z okolicznymi samorządami
na rzecz diagnozowania problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania. […]
Nasze sukcesy to przede wszystkim ośrodek o powierzchni 180 m2, wyposażony np. w
salę do szkoleń, pokój do prowadzenia zajęć z socjoterapii, sekretariat […] Udało nam się
doprowadzić do emisji audycji radiowych dotyczących sytuacji kobiet żyjących w warunkach
przemocy, wydawaliśmy też miesięcznik “Wasze życie na naszych stronach”. Sponsorowali
nas Ambasada Stanów Zjednoczonych, Ambasada Holandii, The British Counsil, takie
fundacje jak Fundacja Karpacka, Fundacja Batorego, Levi Strauss Foundation, ministerstwa
Edukacji i Polityki Socjalnej. Ostatnio realizujemy przede wszystkim programy finansowane
przez Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Od miasta natomiast
dostaliśmy tysiąc złotych na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Ale co to są za
pieniądze? W ostatnim “Dziękuję” był znakomity artykuł pod tytułem “Nie socjoterapeutyzuj
głodnego” – i tak właśnie jest, te pieniądze idą na herbatę, pączka, ciastko. Po prostu musimy
to zapewnić dzieciom, które tu przychodzą. I ja napisałam w sprawozdaniu prawdę – że nie
prowadzimy prawdziwej świetlicy socjoterapeutycznej.
Odkąd jeżdżę po Polsce, po różnych konferencjach, myślę sobie, że zrobiłam coś, co
jest opcją dla biednych fundacji, bardzo biednych – takich jak my. Opcją najlepszą i na dobrą
sprawę jedyną. Mam tu na myśli prowadzenie grup wsparcia – dla matek, nawet tych
najmniejszych dzieci. Powstała tu świetlica, gdzie bywają dzieci od 3 miesiąca do 20 roku
życia. I to właściwie nie działa na zasadzie świetlicy. Tu pracują profesjonaliści i te dzieci są
edukowane. Co trzeba zrobić, na przykład, kiedy do domu przychodzi policjant, albo co
zrobić, kiedy pijany tata krzyczy i rzuca butelką w ścianę. Takie zajęcia – jak się chować.
Więc to jest jakby terapia rodziny, ale rozłożona. Dzieci osobne zajęcia, matki osobne. […]
W samorządzie są ludzie, którzy uważają, że jeśli mają monopol, nie mają
wykształconych ludzi, ale mają stanowiska, mają umowę na czas nieokreślony to są panem
sytuacji. Nie dopuszczą, aby oddać swoje kompetencje komuś, nawet komuś, kto będzie robił
to lepiej... Co więcej ci ludzie boją się konkurencji, myślą, że jak się okaże że ktoś może to
zrobić za nich to staną się niepotrzebni. A przecież co to za konkurencja.. Będą ludzie, którzy
przyjdą do CPR-u, bo potrzebują pomocy, której ja im nie mogę udzielić. Do mnie przyjdą z
zupełnie innymi rzeczami. Gdybyśmy sobie zabierali te osoby to byłaby konkurencja, a
przecież osobom, którym trzeba pomóc jest wiele.
Jeśli chodzi o współpracę z miastem, to my składaliśmy kilka wniosków, na kilka
projektów – w sumie na milion złotych – a dostaliśmy ten tysiąc. A przecież w każdej fundacji
są te koszty utrzymania. Im nie przychodzi do głowy, że ja powinnam mieć księgową. Że
potrzebny jest ktoś do biura, że trzeba zapłacić za gaz, trzeba zapłacić za papier i ksero. Ja
każdemu daję rachunki, to znaczy kopie rachunków podpisane za zgodność z oryginałem. To
wymaga czasu, pracy i środków. Do tego ciągle mamy problemy z dokumentacją. Ja mam
przypadki, w których ludzie przychodzą do mnie w zaufaniu, mówią o rzeczach, o których nikt
nie może wiedzieć. Więc mam karty klientów, które są tajne. Równocześnie do
sprawozdawczości muszę też mieć karty klientów i tak dochodzimy do podwójnej biurokracji.
Jak wykazać rozmowy i sprawy, w których np. klient nie zgodzi się aby puścić sprawę dalej
np. do sądu. Czasem zgłoszenia są telefoniczne, kiedy ktoś podaje adres, gdzie trzeba pomóc,
i odkłada słuchawkę. Nie można więc udowodnić, że ktoś naprawdę to zgłosił, a nie że sobie
w fundacji ktoś to wymyślił. […] I nie ma jak tego przeliczyć, bo jeśli się jedzie półtorej
godziny na rozprawę do Leska i potem tam się w sądzie siedzi i denerwuje się, to nie mam już
siły jeszcze jakąś cholerną biurokrację prowadzić.
Z samorządami okolicznymi w ogóle nie da się współpracować. Coś takiego jak
współpraca w ogóle nie istnieje. Wszelkie wspólne działania polegają wyłącznie na
prywatnych układach, ktoś kogoś zna, ktoś coś może.
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A nawet jeśli chcą współpracować to i tak nie mogą. W gminie Komańcza jest teraz
coś takiego co się nazywa pedagogizacja rodziców. Przez dwa dni siedzę tam i ciężko pracuję
od świtu do nocy. Tutaj wchodzę do pierwszej klasy i rysuję z dziećmi, a tu do szóstej spotkać
się z rodzicami. Oni nie mają czegoś takiego, że mogą dać fundacji darowiznę, albo fundacji
zapłacić, bo my nie mamy tego z programu, gdyby to było w programie, który ktoś by
zasponsorował, to mogłyby te pieniądze przyjść. A jest paranoja: ja za to wystawiam
rachunek swojej prywatnej działalności. Zarabiam, powiedzmy 2 000 złotych, i ja – Ewa
Karbasz – muszę odprowadzić za to podatki. Ale ponieważ podbijam się tam fundacją, to
muszę te 2 000 zrobić darowiznę na dobrą sprawę na fundację, więc ja te dwa dni ciężkiej
roboty pracuję za darmo, a nawet jestem jeszcze na minusie. […]
[…] ustawy nie mają znaczenia, bo samorząd ma organizacje pozarządowe gdzieś. Ta
ustawa (o pożytku publicznym) jest świetna, ale na pewno nie w Polsce, a już na pewno nie na
Podkarpaciu. Ona spowoduje, że padnie mnóstwo małych organizacji, które chciały komuś
pomóc, ale nie są w stanie spełnić tych wymogów, które wiążą się z kasą. A przy tym ludzie z
samorządów nie są w stanie pomyśleć, że komuś można by pomagać. To inna mentalność.
[…] uważają, że u nich jest świetnie i nie ma tam biednych ani maltretowanych. Tak nam na
przykład powiedzieli w Z.: u nich nikt się nie upija, nie bije żony itd. Więc pomoc fundacji jest
zupełnie zbędna.
[…] Nasze finanse funkcjonują na wariackich papierach., ale jak może być inaczej.
Występujesz o dotację celową i dostajesz ją na świetlicę socjoterapeutyczną. Ja się tak
uparłam na tę świetlicę. Ale dostajesz, na przykład tylko i wyłącznie na wynagrodzenia.
Piszesz kosztorys, gdzie masz wszystko ujęte: światło, gaz, koszty własne, księgową i różne
inne koszty. Ciastka dla dzieci, wynagrodzenia – no wszystko. I, powiedzmy, kosztorys opiewa
na tysiąc złotych, mówimy tu o małych sumach. Dostajesz z tego 100, ale sponsor chciałby,
żebyś zrobił to na tysiąc. I jego nie obchodzi jak ty zapalisz światło, co dzieciom dasz jeść, jak
ogrzejesz taki budynek. W tych fundacjach, które mają dobre wejścia, od razu 20% tego co
dostajesz na rękę, oddajesz na fundację, my nie mamy takich możliwości. Musimy szukać
innych rozwiązań. Idziemy do sklepu. Oni dają np. 30 batoników, ja podpisuję, że dali więcej,
oni sobie to odpisują, ale ja mam te batoniki przynajmniej na jedno spotkanie z dziećmi.
Brak kogoś, kto dawałby tzw. granty strukturalne, to znaczy przyjechałby (albo i nie),
albo po prostu zauroczyłabym go tym swoim listem, i powiedziałby, no, trzeba pomóc tym
dzieciom. A jeśli oni tylko nie mają na światło […] to my im to światło zapłacimy. Kiedy ja
piszę lokalnie, żeby mi dali na światło, to mi odpisują, że takich jak ja chętnych mają
mnóstwo. […].
Natomiast 3 lata temu w Warszawie spotkałam się z czymś takim, że jadę, opowiadam
o swoim programie, a tam siedzi jakiś taki, przepraszam, 25-letni gnojek, który nie ma w
ogóle o niczym pojęcia i jest dyrektorem i jest władny, jeśli chodzi o rozdawanie, ale nie wie,
o czym ja mówię. Mam poczucie, że to nowa biurokracja, którą bardziej interesuje, że nie
wypełniona jakaś rubryczka niż, po co to wszystko jest robione. […] u nas CPR-em73 kieruje
gościu po inżynierii sanitarnej, z doświadczeniem tylko urzędniczym, to co on może wiedzieć
o pomaganiu? Co on powie, jak przyjdzie do niego kobieta i narzeka, że ją mąż bije?
[…] Co przeszkadza najbardziej w działalności fundacji? Niechęć ludzka i tendencja
do utrzymywania stanu obecnego. Może to być gnój, ale niech będzie jak było. Bo to znajomy
gnój. Może udałoby się to lepiej rozwiązać, gdyby pojawiło się takie konsorcjum organizacji,
żeby było wiadomo, gdzie są zaufane osoby. Że jedna fundacja chodzi z puszkami, inna robi
coś innego, jeszcze inna jeszcze coś innego. Ale tam są wyliczone pieniądze, i to wszystko jest
rzetelnie – to jest dla mnie bardzo ważne. I ja bym chciała, choć raz w życiu, jak pracuję w
fundacji, odebrać pensję. (PF/5), (I).
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Powyższy przykład świadczy dobitnie, iż istotną blokadą rozwoju dobrze
przygotowanych do pełnienia swej roli i aktywnych organizacji jest szeroko pojęte otoczenie
instytucjonalne. Instytucje państwa, urzędy, samorządy lokalne, mentalność osób w nich
pracujących i jakość prawa przez nie stanowionych – wszystko to stanowi na ogół
nieprzyjazne otoczenie instytucjonalne. Konflikt z samorządem, co potwierdza wiele innych
badań i obserwacji (Gliński 2004), nie dotyczy przy tym tylko tzw. organizacji peryferyjnych.
Notabene, jak widać z powyższego przykładu, wbrew niektórym ustaleniom badawczym
(Dudkiewicz 2004), organizacje peryferyjne nie zawsze związane są w sposób naturalny z
lokalną wspólnotą i mentalnie oddalone od centralnych instytucji trzeciosektorowych (choć w
badanym przypadku decydujące mogło być warszawskie pochodzenie liderki i jej znajomości
w środowisku działaczy pozarządowych).
Nieprzyjazne otoczenie instytucjonalno-legislacyjne zmusza organizacje pozarządowe
do ekwilibrystyki budżetowej i swoistego „kombinowania”. Powoduje, że styl ich działania
staje się czymś w rodzaju heroicznej szamotaniny, która w zasadzie uniemożliwia normalne
życie jej uczestnikom. Zwłaszcza, gdy efekty pracy organizacji, jak ma to miejsce w
przypadku działań wielu stowarzyszeń i fundacji, są niewymierne (efektów fundacji nie widać
– pisze badacz – jeżeli są, to dotyczą konkretnych osób, pomocy psychologicznej, interwencji
[PF/5],[OI]), dotyczą na przykład zmian mentalnościowych, czy - jak to swego czasu ujął
guru ruchu organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych, Peter Drucker – „zmiany w
człowieku” (1995). Ta „zmiana w człowieku” jest oczywiście również jednym z
nieurealnionych fantomów organizacji pozarządowych. Choć bardziej wymierne są fantomy
instytucjonalne, które mogłyby powstać (albo nie zaginąć, jak ma to miejsce w przypadku
setek polskich NGOsów zaprzestających swojej aktywności, często w krótkim czasie po
powstaniu [Gumkowska i in. 2004]) w postaci profesjonalnych programów, a nawet nowych
instytucji pozarządowych, w oparciu o potencjał tkwiący w organizacjach realizujących
„fantomowy” styl działania. Mogłyby, gdyby udało się przynajmniej w części zreformować
instytucjonalne otoczenie działania organizacji pozarządowych w Polsce, do czego
warunkiem wstępnym, jak widać z powyższego przykładu, i jak wynika z wielu innych analiz
polskiego trzeciego sektora, jest przemiana mentalnościowa polskich elit, w tym także elit
lokalnych. Aby przedstawiciele tych elit byli w stanie dostrzegać „niewidoczne efekty” pracy
pozarządowej, rozumieli ich znaczenie dla rozwiązywania trudnych problemów społecznych,
poprawy jakości funkcjonowania instytucji i życia społecznego, a badacz organizacji
pozarządowych nie musiał rozpoczynać relacji z rozmowy z ważnym urzędnikiem lokalnym
słowami: (rozmowa spisana na podstawie notatek - respondent nie zgodził się na nagrywanie)
Dyrektor po pierwsze stwierdził ogólnie, że fundacje powstają po to, aby wyciągać publiczne
pieniądze. (PF/5), (OI).
Jak stwierdziliśmy wyżej, organizacje realizujące styl „fantomowy” to przede
wszystkim organizacje aktywne i profesjonalne oraz zajmujące się ważnymi społecznymi
kwestiami, posiadające „potencjał”, a jednocześnie blokowane w rozwoju działań. Kolejnym
przykładem tego typu organizacji, o zupełnie innym niż dotychczas prezentowane profilu
działań, a która reprezentuje specyficzny, wyróżniony wyżej podtyp „beznadziejnego
heroizmu”, jest, znane nam już z rozdziału pierwszego, stowarzyszenie ekologiczne AP/1.
Jak pamiętamy stowarzyszenie to realizuje głównie różnorakie projekty z zakresu
ochrony środowiska i aktywizacji społeczności lokalnych. Działa w nim grupa młodych,
zaangażowanych obywatelsko profesjonalistów, dobrze współpracujących z innymi
organizacjami pozarządowymi i samorządami gminnymi. Często jednak działacze organizacji
muszą wykonywać swą bez wynagrodzenia i walczyć o utrzymanie organizacji przy życiu.
Sukcesem jest zdobycie środków na pokrycie kosztów stałych. Dopiero w ostatniej
kolejności, jeżeli są takie możliwości, opłacani są wykonawcy projektów. Taka sytuacja
powoduje, że wiele dobrych programów nie może być zrealizowanych. Potencjał jest
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blokowany. No, tu bariery – mówi lider organizacji – to brak strukturalnego wsparcia na
zwykłą taką działalność, która by nie powodowała tego, że się bankrutuje w momencie, gdy
się, nie wiem, się jeden projekt kończy a drugi jeszcze się nie zaczyna. To jest największa
bariera, uważam, brak takiego kapitału żelaznego, że tak powiem, czy też stałego wsparcia
strukturalnego. Podstawowa bariera. Druga taka bariera to jest to, że brak tak naprawdę
ludzi, którzy chcą się tym zajmować, bo są ludzie, którzy znają się na tym bardzo dobrze, my
współpracujemy z metodykami, którzy są znakomitymi w ogóle fachowcami w zakresie
edukacji ekologicznej, nauczycielami, którzy pracują, mają ogromne doświadczenie i których
zapraszamy do swoich projektów. Natomiast są to ludzie bardzo zajęci i tak naprawdę, no, my
byśmy chcieli ich bardziej zaangażować w to co robimy, ale po pierwsze są oni zajęci swoją,
swoją pracą, nie są w stanie jeszcze wygospodarować dodatkowo dużo czasu żeby angażować
się w jakieś społeczne takie programy, no, i poza tym, no, właśnie, coraz mniej ludzi chce
pracować na zasadach wolontariatu. W takim kierunku idzie chyba świat ... (AP/1), (OI).
Doskonałym, kolejnym przykładem organizacji „fantomowej” jest duże, w pełni
oparte o pracę społeczną swych członków, stowarzyszenie samopomocowo-edukacyjne,
zajmujące się problemami osób starszych. Ta działająca od 1994 roku organizacja prowadzi
aż 12 rozmaitych grup zainteresowań, organizuje wiele różnorodnych imprez, rozwija
kontakty zagraniczne, zajmuje się nawet problemami patologii społecznej i integracji
międzypokoleniowej oraz osób niepełnosprawnych. Jest przykładem żywej aktywności na
wielu polach, wszystkie organizowane zajęcia prowadzone są społecznie i cieszą się wielkim
powodzeniem (jest nacisk ze strony słuchaczy […] mamy zawsze salę pełną [AP/5], [I]).
Jednocześnie styl działania organizacji charakteryzuje się trzema specyficznymi dla
organizacji fantomowych cechami.
Po pierwsze, stowarzyszenie posiada cenne zasoby organizacyjne, jakimi są, oprócz
częściowego profesjonalizmu (głównie zresztą merytorycznego, a w mniejszym chyba
stopniu organizacyjnego), duże ilości wolnego czasu, jakim dysponują działacze i uczestnicy
stowarzyszenia, co jest zasobem na ogół rzadkim i cennym, który można by stosunkowo
łatwo wykorzystać do rozbudowy fantomowych form działalności.
Po drugie – efekty działań stowarzyszenia są w znacznej mierze niewymiere,
niewidoczne, jakby „miękkie”, co - jak pamiętamy - jest na ogół cechą organizacji
fantomowych. […] jakie to dziwne – mówi lider organizacji - że oto przychodzą ludzie z
różnych środowisk, z różnych grup społecznych, o różnym zainteresowaniu, przychodzą
dobrowolnie na salę w ilości 200 osób, bez żadnego obowiązku, bez żadnego przymusu, bez
żadnego sprawdzania, chcą przebywać ze sobą, chcą pogłębiać wiedzę, chcą korzystać z dóbr
kultury, z innych rzeczy […] jeśli ludzie chcą przebywać ze sobą to znaczy, że jest im lepiej
niż samemu. To […] najgorsze, co może ciążyć człowieka to jest samotność, poczucie
osamotnienia, szczególnie w wieku starszym, gdzie dzieci odeszły, do kraju […] gdzieś za
granicą, małżonek jest na drugim świecie, został człowiek samotny i choćby nawet był
najbogatszy czuje się osamotniony, jest mu źle. Przychodzą, bo im jest dobrze tutaj. (AP/5),
(I).
Po trzecie wreszcie, i jest to cecha dotychczas w naszej analizie jeszcze nie
podkreślana – działacze organizacji są dość świadomi jej niewykorzystanego potencjału i
wyrażają chęć – w odpowiednich warunkach - jego wykorzystania. Badany mówi: […] my,
my mamy potencjał, mamy taką gotowość, ale to nie na zasadzie, że jak macie to proszę im
pomagać, bo po prostu to trzeba by było albo pod jakimś nadzorem, musiałyby być za to
zabezpieczone środki bo choćby nawet gdzieś tam dojechać czy dojść ktoś musi zapłacić bo
albo ta nasza osoba jest zdolna to by było zrobione więc musi zapłacić za bilet a może wziąć
taksówkę, a może coś innego, jest to duża odpowiedzialność. […] jestem przekonany, że
można by było w większym stopniu współpracować bo potencjał intelektualny jest na to żeby
robić, natomiast nie ma […] żeby ktoś nam pomagał […] wszystkie te organizacje
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pozarządowe powiem szczerze, że wymagają pomocy, bo albo nie mają bazy, albo nie mają
kadry. […] jak było to spotkanie przez to Forum Organizacji Pozarządowych organizowane,
[…] to ja podałem, ja mam do dyspozycji potencjał intelektualny, pomóżcie nam dać środki,
przecież jak my organizujemy wczasy na ogrodach działkowych, to my też możemy
zorganizować grupy dla osób niepełnosprawnych […].
[…] Natomiast skala problemów, które trzeba rozwiązywać jest niemożliwa żeby
wszystko mogło być zrealizowane urzędowo, no, tak jak było w PRL-u czy gdzieś indziej
zaplanowano, zrobiono, wydatkowano, i tak dalej. […] jest szereg problemów, które można
robić, wykonywać społecznie […] Rola ludzi starszych, tych w wieku poprodukcyjnym, to
znaczy, waga problemu rośnie coraz bardziej. W tej chwili my mamy 12% ludzi w wieku
poprodukcyjnym. Przewidujemy w ciągu 20 lat, że będzie ich 18%. Na Zachodzie jest 23%. I
teraz jest problem taki […] Trzeba tym ludziom oprócz zabezpieczenia, dachu nad głową,
jedzenia, picia, trzeba dać poczucie godności, że jest komuś potrzebny, że ktoś kogoś ma przy
sobie, że kimś się opiekuje i można to robić, powołując służby socjalne, szkolimy nawet takich
ludzi do służb socjalnych (ale –przyp. PG) To samo mogą zrobić organizacje pozarządowe. I
jeżeli będą odpowiednio ustawione - im tylko wystarczyłoby, mały fragment środków,
niewielki procent tych środków, które przeznacza się na (inną – przyp. PG) działalność […] i
one to zrobią lepiej, dokładniej, i będą traktowani jako ludzie przyjaźni. Bo przecież bywa
bardzo często, że starsze osoby nie chcą wpuszczać pomocy społecznej, dlatego że boją się czy
to nie napad […]. Jeśli byłaby to koleżanka czy osoba, która należy do tej organizacji, do
której ta osoba należała […] to by to załatwiła tak od serca, jakoś bliżej. Oczywiście nad tym
trzeba czuwać żeby znów ktoś nie robił z tego interesu, to jest inna, dalsza sprawa ale […]
gdyby nam tylko […] na te wczasy dano określoną ilość pieniędzy większą, to my możemy
objąć opieką tą społeczność ludzi starszych, że oni nie trafią do Domu Opieki, nie trafią do
Choroszczy74, nie trafią gdzieś indziej […] i dlatego ten wydział opieki społecznej Urzędu
Miasta […] zrozumiał to, i w tym roku daje nam trochę środków na to, zorganizujcie takie
wczasy, bo jak wy nie zorganizujecie, to my będziemy musieli to robić… (AP/5), (I).
Rzadkie i cenne zasoby, niezwykle ważne społecznie, lecz niewymierne, efekty
działań i świadomość spełniania istotnej funkcji obywatelskiej, charakteryzują wyżej
przedstawiony styl fantomowy. Ten specyficzny syndrom właściwości, z jednej strony
sugeruje, że uruchomienie potencjału organizacji wydaje się być oczywiste, z drugiej jednak
strony fakt, iż prawdziwe, najważniejsze efekty jej działania są częściowo niewymierne,
bardzo utrudnia ten proces. Efekty niewymierne - na co zwracaliśmy już uwagę w przypadku
poprzednio prezentowanej tu organizacji - są bowiem nieoczywiste i jako takie na ogół
lekceważone przez elity społeczne, a zwłaszcza polityków. Niestety dotyczy to także sytuacji
niedojrzałych społeczeństw demokratycznych, w których stan debaty społecznej i poziom
wykształcenia społeczeństwa (a także jego elit) nie dorasta do zrozumienia kwestii tak
niewymiernych i nieoczywistych, jak efekty działań pozarządowych czy mechanizmy zmian
postaw obywatelskich i przemian społeczno-kulturowych.
Jak zauważyliśmy w rozdziale drugim, niezwykle cenną zaletą organizacji
pozarządowych jest wysoki poziom świadomości obywatelskiej działaczy. Jak widać, jest on
również charakterystyczny dla organizacji o fantomowym stylu działania. Wyżej
prezentowana emocjonalna wypowiedź działacza organizacji AP/5 wyraża wielką wolę
obywatelskiego zaangażowania, wskazuje, iż omawiana organizacja posiada wyraźną chęć
rozszerzenia swej działalności, mogłaby w większym stopniu wyręczać samorządowe
instytucje pomocy społecznej, a także po prostu poszerzać ofertę zaspokajania różnorakich,
często bardzo istotnych a marginalizowanych i niezaspokajanych, ludzkich potrzeb. Ale
jednocześnie przebija w niej pewien ton roszczeniowości wobec instytucji zewnętrznych,
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które powinny, według badanego, zabezpieczyć środki. Zauważmy jednak, że nie jest to
roszczeniowość sensu stricte, gdyż jest sensownie umotywowana, a przede wszystkim
poparta solenną (bo udowodnioną przez praktykę działań organizacji) ofertą własnej
aktywności. Można więc ją raczej określić jako roszczeniowość subsydiarną, przez
odniesienie do zasady pomocniczości, której realizacji domagał się po prostu w cytowanej
wypowiedzi badany. Jak wiemy z innych badań, z realizacją tej konstytucyjnej zasady mamy
w Polsce bardzo duże trudności z winy instytucji, które powinny ją realizować (Gliński i in
(red.) 2002; 2004; Wyka 2006). W tej sytuacji roszczeniowość badanej organizacji wydaje się
uzasadniona.
Postawa obywatelska liderów organizacji fantomowych sprzyja oczywiście
zwalczaniu blokad w działalności organizacji, przede wszystkim poprzez wpływ na
mentalność ich członków. Może jednak niekiedy prowadzić do głębokiej frustracji i
rozczarowania, w sytuacji zbyt dużej dysproporcji pomiędzy obywatelską aktywnością a
możliwościami działania. Przykładem takiej frustracji jest krytyk do organizacji AP/1, który
prowadzi inną organizacje ekologiczna w tym samym mieście. Jest to organizacja oskarżana o
przyjęcie pierwszego w Polsce haraczu ekologicznego, czyli wycofania się z procedury
oprotestowywania inwestycji w zamian za „dotację” względnie zamówienie w danej
organziacji ekspertyzy ekologicznej i/lub zgodę na pewne ustępstwa proekologiczne w
projekcie (łagodna wersja kontraktu „haraczowego”). Krytyk ten jest osobą znaną i od lat
aktywną w polskim ruchu ekologicznym. Na pewno dysponował zawsze dużym potencjałem
zaangażowania, profesjonalizmu i poświęcenia na rzecz ochrony środowiska. Dodatkowo
cechowała go dość radykalna postawa ekologiczna. Kolejne negatywne doświadczenia z
niemożnością przełamania barier uniemożliwiających działalność jego organizacji (patrz
rozdział pierwszy), zwłaszcza konflikty z administracją samorządową, doprowadziły tego
działacza do dramatycznej, jak się wydaje, decyzji o wejściu w układy „haraczowe” z
antyekologicznym biznesem, w celu zapewnienia utrzymania organizacji (i, jak można sądzić,
sobie samemu) oraz zachowania – jak deklaruje krytyk – jej niezależności. Oto jak, na pozór
beznamiętnie, racjonalizuje swą frustrację ten działacz: Myśmy po prostu zaczęli robić
raporty, na przykład, o działalności, to takie dokumentacje budowlane związane z ochroną
środowiska przy budowie, na przykład, supermarketów stacji paliw i, jak gdyby, korzystając z
tego, że, robiąc to w ramach działalności statutowej, pozyskując pewne fundusze, część z tych
funduszy po prostu jesteśmy zobowiązani wtedy przekazać na działalność statutową czyli
wprowadzenie, na przykład, edukacji ekologicznej. No, i to jest, jak gdyby nasz pomysł na
zachowanie pewnej dozy niezależności. (AP/1), (K).
Być może w omawianym przypadku dla przyjęcia takiej postawy decydujące były
cechy osobowościowe działacza. Wydaje się jednak, że nie bez przyczyny dla spowodowania
tak głębokiej frustracji i rozczarowania, totalnej krytyki, podejrzliwości i zgorzknienia, które
prezentował krytyk w wielu, przedstawianych tu także, wypowiedziach, ma ogólny charakter
otoczenia instytucjonalnego organizacji obywatelskich, szczególnie niekorzystny dla osób i
organizacji wyrażających postawy radykalne.
Stylem fantomowym charakteryzuje się również duża, centralna, dość aktywna,
powstała 1997 roku, organizacja mniejszości narodowej AP/4. Organizacja powołana została
pod wpływem pewnych napięć w stosunkach polsko-romskich i ma dość jasno sformułowaną
misję i cel działań. Przecież nam zależy na tym żeby te zmiany, które zachodzą, one również
dotarły do Romów – deklaruje lider organizacji - Inicjatywa była taka, że kiedy spotykaliśmy
się, Romowie mówili o różnych problemach, że oczywiście napisali gdzieś do urzędu, urząd
nie odpisał, zbagatelizował to […] Ja powiedziałem – słuchajcie, w związku z tym […] widząc
tę słabość romską,[…] trzeba pokazać, że nie jesteśmy skłóceni […], że działamy, że jesteśmy
zintegrowani […] trzeba wreszcie to skoordynować w jakiś sposób i wtedy to będzie miało
pewną siłę przebicia. Oczywiście, inicjatywa była troszeczkę i ode mnie, no, ale to nam
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powstało na bazie tych różnych utyskiwań, które były.[…] Naszym celem pierwotnym […]
celem, który może nie jest wpisany akurat tu w statut, to było to żebyśmy mogli, żeby Romowie
nie byli rozproszeni w swoich pomysłach, […] ponieważ w dalszym ciągu dostrzegamy, że
ktoś coś robi za Romów i jest to niedobrze. […] społeczeństwo nie dojrzało, żeby Romów
traktować na zasadzie tak, jak normalnych obywateli.[…] naszą ideą jest ten proces robienia,
jak gdyby, nowej atmosfery wokół Romów. Ja jednocześnie dopinguję Romów, żeby oni się
również pokazywali […] bo teraz zaczyna być nowe pokolenie, które nie widziało taborów
[…] W związku z tym musi upłynąć trochę czasu, ale żeby nie stracić ten czas, to należy
edukować… (AP/4), (I).
Aktywność badanej organizacji przejawia się w bardzo wielu przedsięwzięciach.
Cechą interesującą jest też współpraca organizacji z trzecim sektorem i duża świadomość roli,
jaką pełni w społeczeństwie.
[…] cele […] które są, one są również takie trochę przyszłościowe, na przykład, czego
jeszcze dotychczas Romowie nie wykonywali, bo przede wszystkich w historii Romów nie było
wydawania, edytorstwa jakiegoś, prawda, […]. Myśmy również zrobiliśmy pierwszy […]
zbiorek pieśni romskich […]. Chodziło o to, żeby te pieśni dać przeróżnych Romów. […]
(Organizacja – przyp.PG) ma już sporą bibliotekę uzbieraną […] była takim inicjatorem, że
młodzież zaczęła coraz więcej studiować w poszczególnych nawet stowarzyszeniach, myśmy,
mieliśmy z Krakowa, z Koszalina, innych, myśmy zorganizowaliśmy pierwszy kurs
dziennikarzy radiowych, no, ponieważ mieliśmy układ z prezesem tutaj z radia więc oni
udostępnili nam sprzęt, wszystko. A więc był ten kurs z pomocą ambasady brytyjskiej
oczywiście,[…]. Wtedy ktoś powiedział – ojej, dlaczego pan wcześniej o tym nie powiedział,
bo to jest dobra sprawa i tak dalej. A więc robimy pewne rzeczy w sensie tym, żeby nie
zatracać młodych również. Teraz, w tej chwili jest naszą inicjatywa, o której mówimy ciągle,
żeby stypendia były fundowane w szczególności dla Romów, którzy podejmują studia, […]
założyliśmy sobie, że w tym roku, […] również będziemy działać jeżeli chodzi o ten program
rządowy, żeby aktywnie w danych regionach uczestniczyły stowarzyszenia we współpracy z
administracją, dlatego żeby oni również robili programy, zgłaszali te programy, żeby oni byli
wykonawcami. Dlatego, że wychodzimy z założenia, że, kiedyś takie hasło już rzuciłem „Roma
help Roma”, żeby Romowie pomagali bardziej aktywnie Romom, przy pomocy innych. Po
prostu żeby Romowie zaczęli się uczyć tej działalności społecznej. […] robimy to dla Romów i
dla nie Romów. My […] mamy tą świadomość, że robiąc coś dla Romów robimy to dla ogółu,
dla nie Romów, ponieważ ta jednostka społeczna, która jest, załóżmy, obywatelem tego kraju,
ona będzie coś inaczej, czy będzie pozytywna, czy będzie aktywna, czy będzie przestrzegała
pewnych reguł i romskich i nieromskich to, to jest dla dobra ogólnego. (AP/4), (I).
Pewnym niebezpieczeństwem, wspominanym już w rozdziale drugim, jest zbytnia
zależność działań organizacji od jej lidera. Lider jest jednak osobą niezastąpioną, doskonale
też zdaje sobie sprawę z powagi problemów, jakie organizacja stara się rozwiązać. Jest,
znowu jak wielu innych szefów organizacji fantomowych, w pełni świadomy obywatelskich
funkcji edukacyjnych swojej instytucji. Oprócz wielu tradycyjnych już niejako blokad
działalności, wymienia często zewnętrzne i wewnętrzne bariery kulturowe. Liczne przeszkody
wyraźnie blokują dynamizm organizacji. Jej potrzeby i potencjał są bezdyskusyjne. Niestety
równie bezdyskusyjne wydają się być rozmaite bariery uniemożliwiające „rozwinięcie
skrzydeł” organizacji. Sytuacja ta wpływa, jak się wydaje na osłabienie jej profesjonalizmu,
utrudnia proces samoedukacji obywatelskiej organizacji i środowiska, które ona reprezentuje.
[…] bo wiadomo, że stowarzyszenia nikt nie finansuje – narzeka lider – […] to jest
problem […] fundamentalny dla stowarzyszenia. One nie mają, jeżeli gdzieś tam jakiś projekt,
to on jest właściwie zawsze […] docelowy. Jego nie można nawet w lewo, ani w prawo, bo on
musi iść dokładnie na to. I to niejednokrotnie on […] nie jest stuprocentowy […] tylko zawsze
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trzeba dołożyć […] bez pieniędzy nie można […] bo jeżeli marszałek daje nam tysiąc złotych,
to my nie możemy z tego nic zrobić i to jest na takiej zasadzie, że myśmy daliśmy, prawda, ale
daliśmy, no, ale co. I wydaje mi się, ja wróżąc jako Rom, w przyszłości […], jeżeli w Europie
się nic nie załamie, to NGOsy zastąpią administrację państwową, bo ktoś kiedyś pomyśli żeby
NGOsy prowadziły sprawy administracyjne. […]
Barierą jest również to, że niekiedy są, widzimy w Internecie czy gdzie indziej pewne,
pewne rzeczy, które nas denerwują, oczywiście w sensie tym, że ktoś stara się robić pewną
informację, która jest nieprawdziwa […] barierą jest […] rozkradanie […] tego dorobku […]
romskiego. Są utwory, które są po prostu, nazwijmy ludowe, one nie mają autorów, ale my je
znamy, że one są morskie, i one nie są rejestrowane tak, jak w przypadku polskiej kultury, że
każda rzecz jest prawnie rejestrowana […]
[…] jest jeszcze może jeden problem, oczywiście […] również krytykuję sam siebie,
[…] nie należy postrzegać wszystkich liderów jako doskonałych, bo przecież my się dopiero
Romowie uczymy tego wszystkiego, tych praw, tych NGOsów, jak mają pracować. To nic, że
to niby dziesięć lat, czy tam osiem, czy pięć lat, […] ale my się przez cały etap uczymy jak
działać, z kim kontakty nawiązywać, co robić, i tak dalej. (AP/4), (I).
Analizowany podmiot jest też szczególnym przypadkiem organizacji wymagającej
wsparcia administracyjnego z uwagi na, wspomniany wyżej, charakter jego aktywności,
polegający na działalności pożytku publicznego wewnętrznego. Państwo demokratyczne jest
szczególnie odpowiedzialne za realizację zasady pomocniczości w tego rodzaju przypadkach.
Niestety lider opisuje dość ciężkie grzechy polskiej administracji wobec organizacji
społecznych grupujących mniejszość romską. Czuje się oszukany. Być może mamy tu do
czynienia z jeszcze jedną niewykorzystaną szansą istotnych zmian obywatelskich w naszym
kraju.
[…] chyba myśmy straciliśmy wiele, Romowie – mówi lider - jeżeli chodzi tu w Polsce,
dlatego, że u nas administracja państwowa, rządowa, nie mówiła, że są romskie problemy a
ponieważ były duże pieniądze z Unii Europejskiej na temat Romów, Polska niestety […] nie
wykorzystała tych pieniędzy i w związku z tym ja mówiłem nieraz w Warszawie, że źle się
stało, że […] wstydziliśmy się mówić o pewnych problemach. Ja mówiłem w Strasburgu, ze
demokracja się rodzi w bólach wszędzie, że problemy takie również są w Polsce […] nie
potrzeba było kogoś przekonywać, że są, bo wystarczy pojechać czy w Małopolskę, czy gdzieś
tam, prawda, i zobaczyć, czy gdzieś do baraku i zobaczyć niektórych Romów. Natomiast nie
skorzystano z tego absolutnie i tego bardzo żałuję, bo powinien rząd skorzystać z tych
funduszy i uruchomić, skorzystać z tych NGOsów romskich, z tego stowarzyszenia,
zaangażować ich w to, żeby oni wykonali. […] A jaki byłby pożytek? – byłby wielki. Można by
było zaangażować młodszych Romów do tego jako wolontariuszy, […], przyuczać ich do tego
wszystkiego. […] Nie skorzystano z tego a tym bardziej, że rządowy projekt określał te 10
milionów, co to jest na wszystkie województwa w Polsce […], a w tej chwili okazało się, że już
tylko pięć. Więc ja […] skrytykowałem, że nie można tak robić propagandowo - dziesięć i
pięć. Bo pisane w raporcie dla Unii Europejskiej, że jest dziesięć, praktycznie jest pięć, to kto
później będzie odpowiadał za to. (AP/4), (I).
Zdumiewa wiara lidera, a także krytyka organizacji AP/4 w pozytywna siłę i rolę
sektora pozarządowego w demokracji. Obaj wierzą - a nie są etatowymi pracownikami
sektora - że organizacje społeczne potrafią rozwiązywać wiele kwestii społecznych sprawniej
niż inne instytucje. Ubolewają też nad negatywnym stosunkiem reprezentantów tych
instytucji do działań obywatelskich.
NGOsy dla niektórych są niewygodne w dzisiejszej Polsce – stwierdza lider - dlatego,
że one dają pewne nowe idee, które muszą podnieść urzędnika ze stołka do góry, muszą
działać, […] Ten sektor jest źle widziany. My nie możemy robić jakichś nadzwyczajnych
inicjatyw, bo tutaj kogoś możemy, prawda, zbulwersować. Jeżeli ja pytam wojewody, załóżmy,
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dlaczego nie uczestniczyły mniejszości narodowe w sesji, czy nie są zapraszane na temat
programu rozwoju regionu podlaskiego, bo powinny też być, […] to, to się zbywa, […]
NGOsy są tym takim motorem, dopingiem trochę też dla administracji, bo przecież wszystkie
prawa, te nowe prawa, nowe konwencje, te inne, to rozpowszechniały raczej więcej NGOsy
aniżeli instytucje, które były powołane do tego, no, to jest proste, no, przecież Pani o tym wie.
(AP/4), (I).
[…] te organizacje nie dość, że wypełniają jakąś lukę – mówi krytyk - lukę w życiu
społecznym, taką lukę, w którą państwo nie wchodzi i nie powinno wchodzić, mam wrażenie,
że nie powinno, znaczy bardzo bym nie chciał, żeby państwo wchodziło […] w ten obszar,
gdzie działają organizacje pozarządowe, bo jednak działalność organizacji jest oparta przede
wszystkim na chęci działania wypływającej z wnętrza człowieka a nie na przymusie i nie na
tym, że człowiek pracuje, dlatego że musi, prawda, coś tam zrobić. To jest, to jest również
rola kontroli organów państwa, czy państwo za mocno się nie wchrzania w życie obywateli,
czy, znowu mi się nasuwa na myśl Fundacja Helsińska czy chociażby Fundacja Batorego.
Kupili program ten antykorupcyjny, czyli taka funkcja monitorująca, również doradcza,
myślę, że właśnie z organizacji pozarządowych wiele, wiele takich bardzo ciekawych
inicjatyw wypływa, z których mogłoby państwo korzystać gdyby chciało. […] pieniądze
publiczne, które są […] przekazywane organizacjom pozarządowym na konkretną działalność
służą […] bardziej efektywnie […], niż gdyby te pieniądze miały spożytkować organy
administracji […].
Organizacje pozarządowe, które działają w Polsce myślę, że jeszcze są za słabe po
prostu […] w sensie ich umocowania materialnego nawet. Te organizacje bardzo często nie
mają żadnej bazy, ani lokalowej, życie opierają na, na, sam znam takie organizacje, które
działają właściwie bardzo okazjonalnie, nie wiem, jak się uda zdobyć pieniądze na jakiś tam
projekt konkretny to wtedy one dosyć prężnie realizują ten projekt, a w międzyczasie
właściwie nie działają. Są jakoś tam w pewnym uśpieniu, bo po prostu nie mają na to
pieniędzy. (AP/4), (K).
Innym przykładem stylu fantomowego jest działalność, opisywanego już wyżej,
bractwa rycerskiego AP/2. Jest to organizacja, jak pamiętamy, sprawna i ideowa, łącząca
pasję hobbistyczną z misją wychowawczą. Mimo zaangażowania etosowego i materialnego
swoich członków oraz atrakcyjnego obszaru działania, stowarzyszenie odczuwa rzeczywiste
blokady działalności a jednocześnie plany, jakie snuje lider, wydają się być jak najbardziej
realne, z uwagi na jego dotychczasowe osiągnięcia. Znowu więc mamy do czynienia z
klasycznym zablokowaniem potencjału obywatelskiej aktywności.
[…] cele, które sobie postanowiliśmy realizujemy – mówi lider - Jednego nie możemy
zrealizować […] z tego względu, no, że niestety, jest ta bariera finansowa i nie możemy tego
przeskoczyć, chociaż mi się wydaje, że przeskoczymy, robimy wszystko w tym kierunku. To
znaczy ja mogłem to przeskoczyć, ale to bym postąpił wbrew sobie, bo mogłem założyć spółkę
z takim człowiekiem, który, no, ma pieniądze, ale to by było uzależnienie się pewne, bo on by
chciał to pewnie do swoich celów wykorzystać, bo taką propozycję mi złożono, […] ale od
razu powiedziałem, że nie, absolutnie. […] my chcemy być niezależni […] na razie jesteśmy
niezależni i […] oby tak było dalej.
[…] plany to są takie […] żeby zorganizować ten ośrodek dziennego pobytu bo
innego, na stałe się nie da. Uważam, […] że to nie jest wina tych dzieciaków, że wstępują na
taką drogę. Tu żadne sądy, żadne ośrodki poprawcze i tak dalej nic nie rozwiążą. Trzeba po
prostu te dzieci oderwać z tych środowisk, […] za wszelką cenę. […] W związku z tym, no,
trzeba w jakiś sposób te dzieci, to jest naszym obowiązkiem, bo tak to nie można powiedzieć,
że to nie moja sprawa. […] to jest taki, taki nasz cel.
I […] drugi cel to jest, to jest pomaganie właśnie tym dzieciom z rodzin naprawdę
biednych. […] bo cały czas […] jesteśmy adresowani do pomagania dzieciom, dlatego że, no,
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bo to dziecko nic nie jest winne, że, że akurat jest z takiej rodziny, że jest biedny, prawda.
Więc trzeba coś tam robić. Na początek chcemy właśnie te obozy robić, takie wakacje,
organizować […], żeby coś fajnego przeżyły te dzieci, żeby coś zobaczyły, żeby się fajnie
poczuły, żeby się nie bały […] No, już nie mówię o takich formach, które żeśmy stosowali, tam
ubrania żeśmy zbierali, tam, jakieś tam na święta paczki robiliśmy dla tych dzieciaków, no, to,
to już to jest normalne, bo to całe społeczeństwo to robi w tej chwili, ale o tych takich
większych to właśnie te wakacje, ten ośrodek wychowawczy dla młodzieży trudnej, no, i
oczywiście te imprezy dalej żeby były kulturalne, czyli turnieje różnego rodzaju i wychowanie
tych młodych ludzi, prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, wychowanie takie, takie
praktyczne, czyli poprzez dobry przykład, pokazywanie i wytykanie tego co złe. Taki jest nasz
cel.
[…] stowarzyszenie ma problem tak jak w naszym przypadku żeby uzyskać jakieś
finanse a jeżeli chcemy coś zrobić, bo mamy wiele pomysłów no, to niestety nie możemy, tak
jak chociażby ten obóz dla dzieci, nie możemy zorganizować. Jesteśmy na etapie w tej chwili
rozmów z Urzędem Miasta, chcemy uzyskać nieruchomość, tam, taka stodoła zabytkowa,
która niszczeje praktycznie, już jest do rozbiórki i my chcemy uratować, odrestaurować,
konserwator mówi – no, znalazł się jakiś głupek, że chce to zrobić za własne pieniądze. No,
miasto nam to nie chce na preferencyjnych warunkach przekazać. I chcielibyśmy tam
wybudować taki ośrodek, mamy już drewno, żeśmy kupili, nawycinali w lesie sporo, taki mini
gród, taki ośrodek dziennego pobytu dla młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem i z takich
rodzin patologicznych. Mamy opinię prezesa sądu okręgowego, że nie ma w S. czegoś takiego,
że jest to bardzo potrzebne, że spełniamy warunki, że moglibyśmy coś takiego prowadzić, żeby
tam na kilka godzin tych dzieciaków dać na te zajęcia przy okazji czegoś dobrego uczyć i
wychowywać. No, ale, no tutaj jest bariera ta finansowa […].
Poza tym to, to taką drugą barierą to jest, […] to ciężkie życie, powiedzmy, jakie ma
każdy praktycznie człowiek i jeżeli ma swoje problemy jakieś tam, przeróżne, prawda,
poczynając od tego, że nie ma pracy, albo ma jakieś problemy w tej pracy, albo w rodzinie i
tak dalej, no, to, to on nie myśli o tym, żeby gdzieś tam jeszcze działać […] to ludzi hamuje
[…] mało jest takich idealistów, dziesięć procent takiego społeczeństwa, którzy tam mają
jakieś idee, coś tam chcą zrobić, a reszta to tacy są ludzie przeciętni, którzy tam chcą jakoś
przeżyć i to wszystko, prawda. I w związku z tym, no, tutaj jest, jest ciężko takich ludzi
zmotywować no, bo mają problemy naprawdę. (AP/2), (I).
Druga z przestawionych w powyższej wypowiedzi blokad, odnosząca się do ogólnie
trudnych warunków życia Polaków, nie jest oczywiście barierą możliwą do
natychmiastowego zniesienia i uwolnienia blokowanego potencjału organizacji. Jest to
natomiast do zrobienia, jak sugeruje cytowany materiał, w przypadku barier
administracyjnych, a także – jak się wydaje – finansowych. Cechą charakterystyczną potrzeb
finansowych organizacji pozarządowych jest bowiem na ogół ich niewielka skala w stosunku
do efektów, jaki można dzięki ich zaspokojeniu osiągnąć. Lider omawianej organizacji
udowodnił, że jest ona zdolna - dzięki zaangażowaniu własnych środków, pracy społecznej i
entuzjazmowi swych członków, wiedzy i pomysłowości – znacznie obniżyć wszelkie koszty
swych inicjatyw.
„Ciężkie życie”, o którym mówi, jako blokadzie działań, respondent z organizacji
AP/2 należy oczywiście, jak zauważyliśmy, do kategorii barier trudnych do przezwyciężenia
siłami bezpośredniego otoczenia sektora pozarządowego. Wymaga zmian dłuższych i bardziej
ogólnych. Niestety do podobnej kategorii blokad aktywności organizacji obywatelskich
należą także wymieniane często przez naszych badanych bariery natury kulturowej. W tym
jednak wypadku organizacje i ich otoczenie instytucjonalne może jednak, w ograniczonym
stopniu, wpływać na zmianę sytuacji. Służą temu przede wszystkim różnorakie techniki i
programy aktywizacyjne oraz edukacyjno-wychowawcze. Nie zawsze jednak jest to możliwe.
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W przypadku stowarzyszenia sportowego AP/3 istniejąca blokada kulturowo-mentalna
(brak zainteresowania społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, sportem) stanowi skuteczną
barierę rozwoju jego działań, ale mamy też najprawdopodobniej do czynienia ze swoistym
sprzężeniem zwrotnym: organizacja nie wychowuje młodych ludzi do sportu, uważając
niejako, że jest to zadanie „społeczeństwa” albo „państwa”. Ten pozorny dylemat wymaga
banalnego rozwiązania: państwo, zgodnie z zasadą pomocniczości powinno wychowywać
młodzież poprzez działania oddolnie aktywnej rzeczonej organizacji. W tym wypadku za
„fantomowość” działań stowarzyszenia najprawdopodobniej odpowiedzialne są obie strony.
Zauważmy, że w podobnej sytuacji połowicznej „fantomowości” znajduje się też wiele
innych organizacji (np. badane przez nas OSP czy). A oto jak opisują tę sytuację działacze
stowarzyszenia AP/3. Lider: […] za mały dopływ ludzi młodych, […] można powiedzieć, że z
tym mamy olbrzymie problemy właśnie, z zachęceniem ludzi młodych do wysiłku fizycznego.
[…] Ale to i też jest u zdrowych, tak, że to nie jest tylko nasz problem tylko ogólny, społeczny,
że teraz osoby wolne, młode wolą siedzieć przed komputerem, przy wideo, prawda, przy
takich innych rzeczach, a nie pocić się na treningach. […] byłoby najłatwiej to zorganizować
właśnie poprzez służę zdrowia, żeby lekarz, jak przyjdzie z matką młody do lekarza, […] żeby
wpłynął na tego młodego i rodziców, bo to rodziców jest bardzo ważna rola, żeby osoby
niepełnosprawne, […], żeby ich namówić do tego sportu. […] I właśnie przyciągnąć osoby
młode, jakieś szkółki, jakieś sekcje dla dzieci i młodzieży, oczywiście narządu ruchu, bo do
nas się dużo zgłasza właśnie upośledzonych […] (AP/3), (I).
W cytowanej wypowiedzi wyraźnie widać starą i na swój sposób wygodną, bo bierną
wobec potencjalnych klientów, postawę działacza oraz brak aktywności organizacji w
wychodzeniu do ewentualnych uczestników jej działań75, w aktywizowaniu przyszłych
członków stowarzyszenia. Taka sytuacja przesądza właśnie o połowiczności fantomu działań
organizacji AP/3
[…] kiedyś – wspomina krytyk - sport wśród osób niepełnosprawnych był naprawdę
bardzo popularny. Dzisiaj niestety […] dużo mniej ludzi się tym interesuje. […] Ja
przypuszczam, że po prostu są inne zainteresowania indywidualnie, […] zresztą w
(organizacji AP/3 – przyp. PG) naprawdę bardzo dużo serca wkładają, żeby zainteresować
osoby niepełnosprawne aktywnością fizyczną. Ale przypuszczam, że zainteresowania osób
poszły w innym kierunku, prawda. Komputer na przykład, internet, […] a aktywność fizyczna
to jest jednak jakiś tam wysiłek, trzeba trochę przemóc siebie, prawda, swoje słabości, i tak
dalej […] a tak, proszę Pani, sobie tam ktoś sobie siądzie przy biurku, prawda, klawiatura,
myszka, klawiatura gorzej, myszka najczęściej, prawda, i tam można sobie czas w taki sposób
urozmaicać. Natomiast wówczas naprawdę bardzo dużo ludzi do tego sportu się garnęło i im
więcej ich było, tym było to bardziej atrakcyjne, prawda. Bo nawet w grupie, jak tam jest
dwie, trzy osoby ćwiczące, no, nuda nieprzeciętna. Natomiast, jeżeli jest tych ludzi kilkanaście
czy więcej to, to zupełnie inaczej wygląda. Więc te turnusy rehabilitacyjne właśnie były
bardzo dobrze przygotowywane i tam autentycznie ta rehabilitacja się odbywała przez sport.
[…] zawsze byli ludzie, którzy byli zainteresowani tą działalnością, natomiast dzisiaj widzę
coraz mniej osób, które chcą jako uczestnicy w to się włączać. […] I to jest niezdrowe,
naprawdę, […] Myślę, że też tutaj sport może odgrywać bardzo istotną rolę, też bo, no,
neutralizowanie przecież tych napięć […], i tak dalej, ale w przypadku osób, które mają jakieś
wady fizyczne, to sport, no, nie ma lepszego środka jak sport, żeby, żeby to neutralizować,
prawda, czy żeby rozwijać to, co jest sprawne, tak żeby, żeby właśnie ograniczać
niepełnosprawność. […] tylko właśnie osoby niepełnosprawne nie doceniają. Wiem to z
własnego doświadczenia, wiele osób znam, bardzo wielu kiedyś namawiałem, zachęcałem i
75

Jest to niestety postawa bardzo często wciąż spotykana wśród polskich organizacji pozarządowych, np.
organizacji socjalnych (Górniak 2004; Dudkiewicz 2004).
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tak dalej. Wiem, z jakim to się trudem czyni, z jakim oporem to się spotyka, proszę Pani, bo
ludzie z zasady są leniwi […]. (AP/3), (K).
Z powyższej wypowiedzi krytyka wynika, że organizacja czyni jednak pewne starania,
aby przełamywać kulturową barierę stylu życia w celu uruchomienia swego potencjału
aktywności. Wydaje się jednak, że metody, o których mówi krytyk (namawianie, zachęcanie),
choć szlachetne i pełne dobrej woli, są zbyt ogólnikowe i tradycyjne w złym tego słowa
znaczeniu, nie spełniają nowoczesnych standardów profesjonalizmu pozarządowego. Styl
działania organizacji AP/3 znów wydaje się być bliższy nostalgicznej wegetacji niż
prawdziwej „fantomowości”.
Na koniec warto może zwrócić uwagę na fakt, że omawiany tu styl działania nie obcy
jest tez organizacjom dojrzałym, stosunkowo nowoczesnym i silnym ekonomicznie, dobrze
osadzonym w rzeczywistości trzeciosektorowej. One także, mimo że z powodzeniem
uwalniają znaczne pokłady swego obywatelskiego potencjału, z różnych przyczyn i pod
rozmaitymi postaciami, posiadają często znaczne, niewykorzystane rezerwy aktywności.
Może się tak zdarzać, przede wszystkim czy częściowo, z powodów błędów własnych
organizacji, albo też z przyczyn od niej niezależnych, z powodu wielokrotnie tu już
omawianych blokad instytucjonalnych itp. Ta pierwsza sytuacja ma miejsce w przypadku
organizacji infrastrukturalnej RS/5, ta druga - w przypadku funduszu lokalnego BB/2.
Organizacja RS/5, mimo sporego wsparcia z zagranicy, odczuwa podobne problemy,
jak inne polskie NGOsy, rozwiązanie problemów widzi w m.in. w komercjalizacji sektora.
Największym problemem – mówi lider organizacji - jest brak stabilizacji finansowej. Ja tu nie
mówię o jakichś niewyobrażalnych kwotach, ale o takiej sytuacji, kiedy będziemy mieć
pewność, że najbliższy rok poświęcimy na działania, które żeśmy sobie zaplanowali.
Przynajmniej minimum na ten standard. W tej chwili ja nie mogę powiedzieć czy tak będzie.
Drugim problemem jest opór niektórych urzędników. Na pytanie o przyszłość organizacji,
lider odpowiada: Za pięć, za dziesięć lat. Ja myślę, że (badany podmiot – przyp.PG) będzie –
tak to sobie wyobrażam – zajmował się głównie reprezentacją i lobbingiem. Natomiast, jeżeli
chodzi o usługi, to ich świadczeniem będą zajmować się spółki, nasze córki, np. szkoleniowofinansowa przejmie sferę usług w zakresie porad księgowości, pisania programów,
rozliczania programów unijnych, za które organizacje będą płaciły. W swoich budżetach
organizacje będą miały środki, żeby za takie usługi płacić. A (badany podmiot – przyp. PG)
będzie zajmował się tymi rzeczami, na które w tej chwili po prostu nie ma czasu tak poważnie
się zabrać, czyli właśnie reprezentacją, wchodzeniem w różnego rodzaju ciała konsultacyjne,
spotkaniami z politykami, aktywnym udziałem w sesji samorządu, występowaniem z
interpelacjami na sesji sejmiku. (RS/5), (I).
Wizja podziału zadań organizacji infrastrukturalnej na skomercjalizowane usługi z
jednej, i reprezentowanie branży i lobbing z drugiej strony wydaje się być bardzo ryzykowna
(przede wszystkim niebezpieczna dla utraty etosowo-wspólnotowych zasobów organizacji) i
mało realna. Wydaje się, że komercjalizacja powinna być jedynie jednym z kilku
równoległych sposobów uwalniania fantomowego potencjału działań obywatelskich.
W omawianym przypadku zwraca uwagę jeszcze jedna, często spotykana w
analizowanym materiale, opinia. Liderka organizacji RS/5 liczy, że istotnym czynnikiem
aktywizującym organizacje w Polsce stanie się integracja z UE: Ja myślę, że integracja z UE
ułatwi realizację tych planów. Będąc członkiem UE będziemy musieli dostosować się do
standardów, które są w Unii realizowane, czyli większe znaczenie organizacji w większości
zakresów – świadczenie usług, rzecznictwo interesów. Będziemy musieli działać podobnie.
Będziemy także wchodzić w jakieś struktury europejskie w rodzaju funkcjonujących platform
organizacji pozarządowych, co podniesie rangę tych organizacji. Środki z Funduszy
Strukturalnych wpłyną na rozwój organizacji. Wyzwaniem dla polskich federacji organizacji
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pozarządowych jest ułatwienie skorzystania przez organizacje podstawowe z tych funduszy76.
Może to będzie taka funkcja bardziej koordynacji realizacji tych projektów. (Badany podmiot
– przyp.PG) jako taki nie będzie tych projektów prowadził. Nie będzie szkolił bezrobotnych,
nie będzie tworzył placówek centrów integracji społecznej, ale bardziej będzie ułatwiał pracę
tych organizacji, które bezpośrednio będą te usługi realizowały. Ale bardziej poprzez koordynację, łączenie poszczególnych organizacji w ramach programu, ułatwiania rozliczania tych
programów europejskich. Taka infrastruktura polegająca na koordynacji projektów, programów. (RS/5), (I).
Fundusz lokalny BB/2 posiada kapitał żelazny, majątek wartości 400 tys. PLN, jest
prowadzony profesjonalnie, dobrze osadzony w społeczności lokalnej, samorządzie i sektorze
pozarządowym. Mimo tego jednak, jego działania przypominają wciąż nieustanną walkę o
przeżycie, a jednocześnie odnosi się wrażenie, że tak profesjonalna i dobrze zorganizowana
struktura ma wciąż niewykorzystane „moce produkcyjne” (posiada warunki i wiedzę jak i co
trzeba rozwijać) i mogłaby dla swojej społeczności zrobić znacznie więcej.
Liderka organizacji mówi: wciąż borykamy się z tymi trudnościami takimi typu
finansowego, bo jest tak, że organizacja może otrzymać dotację na jakiś konkretny cel, na
„Pracownię Umiejętności”, na stypendia. Gorzej natomiast na przykład jest zebranie na
jakąś tam podstawową przynajmniej obsługę administracyjną, księgowość i tak dalej. No, z
tym są problemy, więc staramy się tutaj pisać do różnych fundacji, w których tam jakaś
skromna kwota przypada na administrację. Napisaliśmy taki duży program do komisji
współpracy PHARE 2001 na właśnie obsługę, nie obsługę, tylko przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie. I wszystko byłoby dobrze, bo program był naprawdę wspaniały. Okazało się, że…
nieporozumienie skądś tu się wzięło, że musieliśmy to zrobić z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
I odpisano nam, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest jednostką samorządu terytorialnego,
a taka mogłaby być partnerem. Jednostką samorządu może być gmina konkretnie. No, a tutaj
byliśmy przekonani, że jednostką samorządu to jest również opieka społeczna, prawda? Ale
nie.
I teraz ponownie przymierzamy się do wniosku do Unii na nasz program… i
zatrudnienia, zatrudnienie młodzieży. Jest taki program na osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. No, bez przerwy staramy się, żeby na bieżąco wychwytywać programy
i aplikować o te programy. W tej chwili mamy taką troszkę jakby zapaść, bo sami
stworzyliśmy taki program współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi,
który zresztą wynika, że jest obowiązkiem już z ustawy z kwietnia dwa tysiące trzeciego roku i
mógłby do końca jeszcze czerwca funkcjonować na starych zasadach. Ale rada na nasz
wniosek uchwaliła już ten program współpracy na bieżący rok. I w tej chwili wszystko jest od
nowa,
więc
pisanie
na
nowo
wniosków,
które
były
w ubiegłym roku złożone. Teraz trzeba ponownie, już zgodnie z wzorem, który jest
załącznikiem do ustawy. No, to trochę czasu pochłania. No, jest dużo sprawozdań różnego
rodzaju właśnie. Dotację otrzymuję, to trzeba się bardzo skrupulatnie rozliczać co do grosika
i to też sprawia jakieś kłopoty. Bo jednocześnie, mówię, ani ja nie mam środków
zapewnionych na pracę, ani księgową. Więc tak jakby na kredyt trochę żyjemy kończąc stare
programy. Mam nadzieję, że w tym roku… środków jest coraz mniej […] (BB/2), (I).
Z powyższej wypowiedzi wynika wyraźnie, że rzeczywistość pozarządowego
finansowania przygniata nawet dobrze zorganizowane fundacje, fantomowość dotyka też
średniozamożnych i zmusza ich do działań według zdroworozsądkowej maksymy,
wypowiedzianej przez jednego z naszych badanych: Po prostu robimy tyle, na ile nas stać
(AP/3), (I).
76

Polskie organizacje infrastrukturalne od wielu lat przygotowywały sektor pozarządowy do integracji z UE,
m.in. tworząc Przedstawicielstwo Polskich NGOsów w Brukseli i prowadząc ogólnopolski Program Łączników
Regionalnych ds. funduszy strukturalnych.
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Szczęście w nieszczęściu, że polscy społecznicy, określają to „tyle” według swojej
miary.
9. Styl promieniującej enklawowości obywatelskiej.
„Bardzo dobrze, że jest ta organizacja, bo ona tutaj rozruszała wszystko.” (BB/2)
Nazwa tego stylu działania organizacji pozarządowych nawiązuje do sformułowanej
swego czasu przeze autora niniejszej pracy tezy o enklawowym charakterze aktywności
obywatelskiej w Polsce. Aktywność enklawową określić można, jako „szczególnie
intensywną społeczną aktywność obywatelską, która ma miejsce w pewnych, częściowo
izolowanych, obszarach życia społecznego i dotyczy względnie wyłączonych środowisk
społecznych. Jest to więc aktywność charakterystyczna dla specyficznych <nisz> czy
<enklaw> społecznych” (Gliński i Palska 1997: 371). Zjawisko to było charakterystyczne dla
początkowego etapu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, choć i wtedy, jak się
wydaje, a na co zwrócił mi uwagę Andrzej Siciński, obywatelskie enklawy miały czasami
bardziej więziotwórczy i kulturotwórczy wpływ na szersze otoczenie społeczne, niż to się
mogło wydawać z perspektywy badacza-obserwatora. O wpływie tego rodzaju pisałem
zresztą na początku lat dziewięćdziesiątych w innym miejscu (Gliński 1993), ale traktowałem
go bardziej w kategoriach potencjalnej niż realnej zmiany społecznej.
Obecnie, także w oparciu o analizowane tu badania, można, jak się wydaje, stwierdzić,
iż polskie enklawy społeczeństwa obywatelskiego przybierają na ogół dwie odmienne nieco
od siebie formy: klasyczne zamknięte nisze obywatelskie i enklawy promieniujące na
zewnątrz, wpływające potencjalnie i realnie na swe społeczne i instytucjonalne otoczenie.
Zauważmy, że enklawy zamknięte, często (choć nie tylko) przyjmują formę organizacji
pozarządowych cechujących się - opisywanym wyżej – fantomowym stylem działania. Ich
„fantomowość” wynika zresztą przecież na ogół z powodu tego, że są ograniczone w swym
działaniu. Trzeba jednak przyznać, że także pozarządowe, obywatelskie enklawy
promieniujące mogą również charakteryzować się wspomnianą fantomowością. Mamy tu
więc do czynienia z klasycznym przypadkiem braku rozłączności dwóch kategorii
stylotwórczych.
Dla stylu działania organizacji pozarządowej nazwanego tu stylem promieniującej
enklawowości obywatelskiej najbardziej charakterystyczne wyróżniki to (1) wysoka jakość
obywatelskiego zaangażowania rozumiana przede wszystkim jako działalność na rzecz dobra
wspólnego; (2) oraz widoczny wpływ tych działań pro publico bono na otoczenie społeczne
organizacji (owe „promieniowanie”).
Określenie działalności organizacji pozarządowej jako aktywności na rzecz dobra
wspólnego czy pożytku publicznego napotyka na wiele problemów teoretycznych i
praktycznych. Omawialiśmy je szerzej we wstępnych partiach niniejszego raportu. Tu
możemy jedynie wskazać, że decydujące dla rozstrzygnięć praktycznych jest intuicyjne a
jednocześnie dość szerokie pojmowanie dobra wspólnego w sensie przedmiotowym oraz
kryterium wewnętrzności/zewnętrzności pożytku publicznego, czyli – w gruncie rzeczy kryterium altruizmu. W przypadku stosowania tego kryterium dopuszczamy realizację
wartości obywatelskich w ramach danej organizacji, niejako na rzecz jej członków. Innymi
słowy organizacja pozarządowa może promieniować wartościami obywatelskimi w sposób
pośredni, poprzez kształtowanie „dobrych obywateli”, członków swej struktury. W
organizacji tego typu dominują na ogół więzi skupiające (zob. rozdz. 4.10). Ale, być może
bardziej cenne jest (dodatkowe) oddziaływanie obywatelskością na zewnątrz organizacji,
realizacja pożytku publicznego zewnętrznego. Oddziaływanie to może polegać przede
wszystkim na bezpośrednich aktywnościach organizacji za rzecz osób i instytucji
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zewnętrznych, ale także na znacznym udziale w jej aktywnościach „zewnętrznych”
wolontariuszy, jak ma to np. miejsce w akcjach WOŚP. W tym przypadku dla działania
pozarządowego charakterystyczne są przede wszystkim więzi pomostowe (zob. rozdz. 4.10).
W oparciu o powyższe ustalenia możemy wyróżnić specyficzny styl działania polskich
organizacji pozarządowych, który cechuje bardzo aktywne, na ogół altruistyczne
zaangażowanie organizacji w rozmaite aktywności na rzecz dobra wspólnego oraz intensywne
oddziaływanie ich obywatelskich działań na świadomość społeczną (swoich członków i
wolontariuszy oraz „na zewnątrz” organizacji), ludzkie postawy i zachowania, a także
charakter instytucji zewnętrznych. Szczególną właściwością organizacji tego typu, związaną
przede wszystkim właśnie z ich promieniującym wpływem na otoczenie, jest kształtowanie
więzi społecznych o charakterze pomostowym, co przyczynia się w znacznym stopniu do
rozwoju kapitału społecznego rozumianego w sensie putnamowskim, tj. jako sieci
zgeneralizowanych reguł wzajemności i zaufania (Putnam 1996).
W obrębie omawianego stylu działania organizacji pozarządowych – stylu
promieniującej enklawowości obywatelskiej - wyróżnić można, jak się wydaje, dwa
zasadnicze podtypy: (1) typ dojrzałych, promieniujących enklaw społeczeństwa
obywatelskiego oraz (2) styl obywatelskiej „małej stabilizacji”.
9.1. Dojrzałe enklawy obywatelskie.
Ten pierwszy dotyczy dużych, na ogół profesjonalnych, aktywnych organizacji,
wykonujących bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego zadania. Do organizacji tego typu należą na przykład znane duże organizacje
charytatywne, takie jak „Caritas Polska”, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Polska Akcja Humanitarna. Istotnymi enklawami
społeczeństwa obywatelskiego są też np. organizacje infrastrukturalne i edukacyjne. Styl
enklawowego promieniowania charakteryzuje się swoistym entuzjazmem, czerpaniem przez
jego uczestników satysfakcji samorealizacyjnej z działania na rzecz innych, dużą dozą
ofiarności, która współcześnie oznacza w polskim sektorze nie tylko zapał i prowizorkę, lecz
także profesjonalizm działań. Dobrym przykładem działania według tego stylu jest
warszawskie centrum pozarządowe „Szpitalna”, grupujące kilka organizacji
infrastrukturalnych, którego cechą charakterystyczna jest twórcze połączenie profesjonalnej
pracy pozarządowej ze społecznikowską ofiarnością. Atmosfera w Centrum przypomina
nieco czasy budowania nowej rzeczywistości w okresie pierwszej „Solidarności” czy
tworzenia się komitetów obywatelskich w roku 1989. Nie przypadkowo zresztą, a jak
najbardziej symbolicznie, szef Centrum często podkreśla, że mieści się ono w tej samej
kamienicy, w której działało w 1980 roku pierwsze biuro zarządu mazowieckiej
„Solidarności”. Pewien entuzjazm i poczucie misji, rodzaj obywatelskiego pracoholizmu i
życie otwartą wspólnotą – to cechy charakterystyczne tej enklawy promieniującej
obywatelskości.
W naszych badaniach omawiany styl odnaleźć można było w kilku przypadkach.
Opisywana już tu kilkakrotnie Fundacja BB/2 jest tzw. funduszem lokalnym powołanym w
roku 1999 w ramach programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (Schimanek 2002).
Działa w małym mieście, w ubogim regionie kraju. Od roku 1992 organizacja funkcjonowała
jako lokalna fundacja pomocy społecznej powołana przez Radę Miejską. Jako fundusz
lokalny, czyli instytucja posiadająca kapitał żelazny i zbierająca lokalne fundusze z
najróżniejszych źródeł, sponsoruje i prowadzi najróżniejsze działania obywatelskie. Skala i
różnorodność działań jest imponująca i świadczy o niebywałej żywotności i sile polskiego
sektora obywatelskiego. Jest to jednocześnie organizacja silnie promieniująca na swoje
otoczenie. Promuje i rozwija postawy obywatelskie w trudnym kulturowo terenie, w którym
tradycje i świadomość obywatelska, w pewnych obszarach, prawie nie istniały. Organizacja
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jest przykładem skutecznego współdziałania wielu podmiotów - w tym zewnętrznego,
zagraniczno-polskiego czynnika inicjującego fundusz lokalny - w procesie aktywnego
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo dobrze, że jest ta organizacja – mówi
klient innego badanego w tym samym powiecie podmiotu BB/4 - bo ona tutaj rozruszała
wszystko. Badacz stwierdza, że […] Jest to najbardziej znana społeczności lokalnej fundacja
działająca na terenie gminy S. Nie ma drugiej takiej w okolicy, która by miała tak szerokie
pole działań. Fundacja poprzez swoje działania ma wpływ na to, co się dzieje w środowisku
lokalnym. […] Efekty działań Funduszu są widoczne, spotykają się z aprobatą społeczności.
Pieniądze wydatkowane są na szczytny cel. Znane i cenione są zwłaszcza akcje związane z
przyznawaniem stypendiów uczniom. (BB/2), (OI).
Liderka organizacji w długim, wielogodzinnym wywiadzie, tak opisuje główne cele i
imponujące działania organizacji: […] prowadzenie takich programów służących rozwojowi
tego regionu. Jakby wspieranie tych działań innych jednostek, innych organizacji. Po to
właśnie zdobywamy te pieniądze, żeby dzielić, żeby jak najszerszą tutaj grupę ludzi właśnie
poangażować, zwabić do tych programów. Organizowanie czasu dla dzieci, dla młodzieży,
takie oderwanie ich od jakichś tam zgubnych wpływów. Więc po prostu, no wspomaganie tego
rozwoju poprzez prowadzenie własnych programów, jak i też rozdzielanie funduszy na
programy innych organizacji, instytucji i tak dalej. Bo jesteśmy otwarci na wszystkich.
Mieliśmy program „Godzina Po Lekcjach” czy teraz ten, to mogą brać udział wszyscy i
instytucje formalne i nieformalne grupy, instytucje i kluby i organizacja pozarządowe. Po
prostu nie dzielimy tego. Ktoś ma dobry pomysł, to zawsze wspieramy to. Przede wszystkim,
no w tej chwili można powiedzieć, że głównym naszym celem to jest poprawa dostępu dzieci z
ubogich rodzin do edukacji. No, to jest takie nasze… najwięcej może pochłania środków.
Chociaż, no i równorzędne można powiedzieć, że też i organizacja wypoczynku i ferii.
Wspomaganie właśnie tych rodzin z problemem alkoholowym. To takie trzy główne cele. […]
tutaj dajemy obywatelom taką możliwość jakby się… no wykazania, że wiele spraw takich
lokalnych mogą sami rozwiązać z naszą pomocą. I to jest właśnie nasza rola, […].
[…] na początku mieliśmy […] takie zadanie, żeby sprostać wymogom tego funduszu,
wymogom dofinansowania tego funduszu przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, było
zebranie w niedługim czasie, bo w ciągu roku, kapitału od miejscowych, od społeczności
lokalnej na kwotę stu tysięcy złotych. I z początku myśmy się tym zajmowali […] Robiliśmy
różne imprezy, typu bale charytatywne, jakieś kiermasze, loterie i tak dalej. No i szło to dosyć
można powiedzieć, jak na tą społeczność, to dość dynamicznie, bo w ciągu tego niecałego
roku uzbieraliśmy te czterdzieści pięć tysięcy złotych i wtedy, no warunek, żeby było te sto
tysięcy. Samorząd gminy dołożył pięćdziesiąt pięć i na koniec marca właśnie ten warunek
właśnie został spełniony, dwutysięcznego roku, i dostaliśmy dofinansowanie z akademii stu
tysięcy złotych. W ten sposób powstał nienaruszalny kapitał w wysokości dwustu tysięcy
złotych, który został w ciągu tutaj dwóch następnych lat pomnożony i jest już w tej chwili
trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych. I początkowo to właśnie zaczynaliśmy skromnie, bo
stworzyliśmy ten kapitał żelazny i zaczęliśmy ogłaszać pierwsze takie granty. Znaczy nie tylko.
My prowadziliśmy dalej tą działalność taką jakąś, problemy alkoholizmu i dzieci z tych
rodzin. Ale również zaczęliśmy ogłaszać konkursy grantowe. I pierwszym konkursem, już na
stypendia, pierwszy nasz konkurs stypendialny to był dla studentów pierwszego roku, w
dwutysięcznym roku, gdzie daliśmy trzy stypendia po dwieście złotych miesięcznie dla
studentów pierwszego roku. I jednocześnie w tym roku też ogłosiliśmy konkurs grantowy na
wypoczynek letni. […]
No i resztę swoich środków mieliśmy i objęliśmy no dwadzieścia dwa projekty w całym
prawie powiecie […] z chwilą, kiedy starostwo przekonało się, że warto nas wspierać, to
rozszerzyliśmy to i na inne gminy. I tutaj właśnie ten program „Poznaj umiejętności” cieszy
się takim dużym powodzeniem, bo niewielkie pieniądze, bo tam półtora tysiąca, dwa tysiące
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maksymalnie na jakąś grupę dwudziestu paru młodych ludzi. To daje takie bardzo, bardzo
ciekawe efekty, bo włącza się cała społeczność, można powiedzieć, do tego programu. No i
jest duża rzecz. […] Polega na tym, że młodzież musiała napisać jakiś taki projekt
przeznaczony, skierowany na różne dziedziny, na ekologię i na wolontariat, na pracę z
niepełnosprawnymi, w ogóle na rozwój zainteresowań młodzieży, na znalezienie się na rynku
pracy w przyszłości, pod tym kątem. I powstało takich wiele ciekawych przykładów. Na
przykład ekologiczne, Suchowola, właśnie taki program związany z ochroną Biebrzy.
Różanystok, „Różanostockie Spotkania z Królową Sportu”. „Zima Muminków” w Dąbrowie,
gdzie tam powiedzmy czyta się dzieciom bajki i tak dalej, odwiedza się w szpitalach dzieci.
Tutaj Zespół Szkół Rolniczych również ma program z niepełnosprawnymi, z opieką właśnie w
szpitalach, odwiedzanie dzieci i tak dalej. Tu na dole są osoby niepełnosprawne. W
Środowiskowym Domu Samopomocy też robią taki teatr „Praw Dziwnych”. To jest jakby
kontynuacja, bo myśmy w ubiegłym roku mieli program finansowany częściowo ze środków
PEFRON-u. To się nazywał „Teatr Praw Dziwnych”, który polegał na tym, żeby z jednej
strony tą młodzież niepełnosprawną z pełnosprawną młodzieżą integrować. Dali wspaniałe
występy na różnych imprezach gminnych tutaj w Sokółce, na wsiach. I dalej kontynuuje
właśnie tutaj „Pracownię umiejętności” ośrodek, tam właśnie na dole, razem z młodzieżą z
LO. […].
Bardzo dużym takim powodzeniem można powiedzieć cieszył się program realizowany
wspólnie z innymi […] sześcioma funduszami w Polsce. To był „Bądź partnerem, daj szansę”,
z funduszy unijnych. W ubiegłym roku był realizowany i polegał na tym, że były organizowane
takie spotkania zarówno z przedstawicielami władzy, jak i organizacji pozarządowych,
wyszkolenie, prawda, tych władz i organizacji. Było dużo szkoleń dla bezrobotnych. Między
innymi obsługa komputera, jakaś tam powiedzmy księgowość. I różne kursy na wsiach typu
koszykarstwo, robiliśmy kursy gotowania. I to w efekcie przyniosło, że te dwanaście osób
znalazło pracę, ale też nauczyło się wychodzić z domu. Tutaj były różne takie spotkania,
asertywność, jak zdobyć pracę i tak dalej, utrzymać pracę. Tutaj się przyjęło, że ci ludzie do
nas przychodzą z przyzwyczajenia, żeby nadal korzystać z tych kursów. […]
Brakuje jeszcze takich właśnie, za mało jest takich audycji może ogólnopolskich na
tematy filantropii. No, tam akademia próbuje tam tego dobroczyńcę roku promować. Ale to
nie każdy wie, o co chodzi, żeby więcej pokazywać takich właśnie ludzi, takich dobroczyńców
i temu służą takie właśnie konferencje, robimy co roku. W tym roku był na przykład na
konferencji Ryszard Rynkowski, Urszula Dudziak, którzy są takimi autentycznymi
filantropami. Rynkowski na przykład dla Elbląga daje po pięćdziesiąt tysięcy. Tu zresztą jest
zaproszenie gdzieś występuje właśnie oczywiście za darmo. Żeby więcej właśnie takich ludzi
pozyskiwać, pokazywać ich jako przykład naśladowania, bo to jakoś działa. Ten konkurs
„Dobroczyńca Roku” jest dobrą formą, ale może nie ma jeszcze takiego szerokiego rozgłosu.
Ja tu wzięłam kilkanaście wniosków do wypełnienia organizacjom. Ale podejrzewam, że
żadna nie wysyłała, no bo tak, małe tam zasługi, to uważają, że zginą tam gdzieś w jakichś
tam wielkich. […] Ale uważam, że powinno się właśnie nagradzać procentowo do tych, jakie
ma kto obroty. U nas była taka nauczycielka, która nam co miesiąc przynosiła sto złotych na
fundusz stypendialny, a dostawała sześćset złotych emerytury. Więc to dla niej, to był duży,
prawda, procentowo wydatek? Myślę, że takich trzeba też ludzi pokazywać i nagradzać […]
Bez nich nie byłoby żadnej działalności. No przecież skąd się wezmą te środki? Tylko od
darczyńców właśnie. I czy to będzie indywidualne czy zbiorowe, do nich trzeba trafić i trzeba
im za to podziękować […].
[…] takim spektakularnym sukcesem to jest ten coroczny konkurs tych stypendiów. No,
bo jeśli jest taka gmina S., gdzie jest dwadzieścia tysięcy mieszkańców, jest sześćdziesiąt
stypendiów, no to się odbija takim dużych echem w całym regionie. I w tej chwili to jest,
zawsze telewizja się na tym pojawia i tak dalej i to już robi wrażenie […] jest wiele takich
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rodzin bardzo biernych, niestety nie mogą skorzystać z funduszu stypendialnego, bo […]
dzieci mają niskie oceny. To jest jakby, no takie stawianie takiej zapory. No, bo dziecko jest
biedne, więc ma średnią niską, nie dostaje stypendium, więc ta średnia jeszcze się obniża.
Gdyby miało stypendium, to mogłoby sobie pozwolić na jakieś książki i tak dalej, komputer.
No i to chcielibyśmy przełamać, żeby stworzyć jeszcze i szansę dla tych mniej może… nie
prymusów, bo ten nasz to się nazywa „Prymus”, ale prymusów inaczej. Że mają chęci, a nie
mają możliwości, żeby się wygrzebać. Dlatego też promujemy na przykład, dajemy stypendia
na pierwszy rok studiów dla uczniów, którzy ze wsi pochodzą. Bo wiemy, że jest im najciężej
się przebić i kilka takich przypadków w ubiegłym roku. Nigdy byśmy nie dostali, nie poszli na
studia, żeby nie pomoc państwa. A to stypendium jest wysokie, bo wynosi trzysta osiemdziesiąt
złotych miesięcznie. I to jest jedną trzecią my pokrywamy, a dwie trzecie z Fundacji
Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, która zdobywa środki z NBP i Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności. I takie stypendia, no to rzeczywiście, to już załatwia jakąś
konkretną sprawę i to jest nasza taka satysfakcja właśnie, że tym dzieciom dajemy możliwość,
dzieciom ze wsi, żeby wyszły z tego swojego środowiska i już później jest im łatwiej.
Najgorszy pierwszy rok przebrnąć. […]
Także można powiedzieć, mamy dużą grupę wolontariuszy, bo jak zbieraliśmy na
przykład w tym programie „Działaj Lokalnie” środki na stypendia, zebraliśmy ponad sto
tysięcy, no to tam wykazaliśmy, że było ponad tysiąc wolontariuszy. Bo to są i uczniowie
szkół, tam dyrektorzy, rodzice, czyli masę… pracownicy, no tych darczyńców było wtedy
mnóstwo. A tak przeciętnie to można powiedzieć, że mamy tak tych sześćdziesięciu,
siedemdziesięciu praktycznie studentów, stypendystów, którzy tam powiedzmy cały rok w
jakichś tam imprezach takich czy innych biorą udział. Siedemdziesiąt dziewięć jest członków
rady, zarząd. No, tak około… tych, którzy biorą udział w tym programie „Starszy Brat”,
„Starsza Siostra”, to jest dwadzieścia tych starszych. No, około stu takich, że można
powiedzieć, że można powiedzieć, że stale z nami współpracują. (BB/2), (I).
Jak widać z powyższego opisu i co potwierdza analiza badacza, fundacja działa
niezmiernie aktywnie, dość profesjonalnie i skutecznie, silnie aktywizuje lokalne środowisko
i spełnia prawie wszystkie klasyczne funkcje organizacji pozarządowej przyczyniające się do
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Badacz organizacji pisze: Podstawowe funkcje
pełnione przez (organizację – przyp.PG) to: artykulacja potrzeb i interesów różnych grup
społecznych, samodzielne zagospodarowywanie sfery pozasamorządowej i pozapaństwowej
(realizacja własnych programów), formułowanie alternatyw i wizji rozwojowych dla
mieszkańców gminy S., edukacja i kształtowanie kultury obywatelskiej (np. młodzież w zamian
za stypendium udziela pomocy innym uczniom, przez co fundacja uczy młodych ludzi jak być
wolontariuszem) oraz uczestnictwo w procesach przygotowywania i podejmowania decyzji
przez Radę Miejską. […] (badana fundacja – przyp.PG) jest organizacją pożytku publicznego
(realizuje cele użyteczne społecznie, ku dobru wspólnemu społeczności gminy S.), opiekuńczą
(zajmuje się pomocą społeczną) oraz nacisku (rzecznictwa interesów organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców i społeczności gminy). (BB/2), (OI).
9.2. Obywatelska „mała stabilizacja”
Zupełnie odmienną, jeżeli chodzi o skalę działalności i ambicje organizacyjne, jest
instytucja pozarządowa BB/4, która jest przykładem „małej stabilizacji” obywatelskiej.
Inicjatywa ta nie posiada nawet osobowości prawnej, jest w zasadzie pewnym niewielkim
projektem kulturowym (budżet ok. 10 tys. PLN rocznie) związanym z funkcjonowaniem
samorządu lokalnego i finansowanym przez samorząd i osobę prywatną. Cechą
charakterystyczną tej inicjatywy jest aktywne zaangażowanie i pasja społecznikowska lidera
oraz jej promieniowanie na lokalną społeczność, ale także silny związek lidera z
nowoczesnym sektorem pozarządowym i instytucjami wsparcia (lider uczestniczy aktywnie w
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działaniach sektora, szkoleniach, utożsamia się z nim). Jest to przykład małej animacji
obywatelskiej, skoncentrowanej na jednym polu działalności. I choć dotyczy rozwoju i
rewitalizacji tradycyjnych form kultury wiejskiej, to jej aspekt obywatelski jest bezsprzeczny.
Misją organizacji, jak się wydaje w pełni wypełnianą, jest bowiem również – oprócz
kultywowania, w bardzo ciekawych formach, tradycji – integracja i aktywizacja społeczności
lokalnej. Ta funkcja obywatelska rozwijała się nie bez oporów, zwłaszcza w początkowym
stadium działania organizacji.
Badacz organizacji pisze: (badany podmiot – przyp.PG) organizuje imprezy
plenerowe, takie jak np. „Noc świętojańska”, „Strojny zaprzęg konny” (pokaz zaprzęgów
konnych w czasie odpustu św. Rocha), „Majówka”, pokazy odtwarzające dawne zwyczaje i
obrzędy ludowe (wigilia - „Wilja”), zajęcia warsztatowe na rzecz ochrony dóbr kulturowych
(strojenie choinki, palm z gałązek wierzbowych, malowanie pisanek), pokazy wyrobu
żywności według tradycyjnych metod (pieczenie chleba, kiszenie kapusty), zajęcia edukacyjne
z zakresu regionalizmu, zimowiska. Zajmuje się też spisywaniem przyśpiewek ludowych,
wierszy, przepisów, zbieraniem informacji o dawnych zawodach (projekt „Ginących
zawodów”). W planach jest też utworzenie szlaku turystycznego biegnącego przez
Janowszczyznę, powstanie gospodarstw agroturystycznych, produkcja ekologicznej żywności
[…]
Zarówno lider jak i klient wspominają o początkowej niechęci społeczności wiejskiej
do włączania się w działania organizacji. […] Niektórym mieszkańcom wsi trudno było
uwierzyć, że lider działa społecznie, a nie dla osobistych korzyści. […] Co ciekawe, lider nie
skarży się zbytnio na brak środków finansowych […] przeznacza na działalność […] część
swojej diety radnego. Rachunki za światło w budynku, w którym mieści się siedziba
organizacji, opłaca natomiast gmina. […]
Można twierdzić, iż działania (badanej organizacji – przyp.PG) są skuteczne, gdyż pod
jej wpływem inne organizacje wiejskie w okolicy także zaczęły działać. Jak twierdzi klient,
dzięki działaniom (organizacji – przyp.PG) następuje zmiana świadomości mieszkańców,
zaczynają oni inaczej patrzeć na swoją wieś, aktywizują się. Mieszkańcy dostrzegają korzyści
płynące z działania organizacji dla całej społeczności. Dzięki organizacji masowych imprez
plenerowych, pokazów tradycyjnych obrzędów (organizacja – przyp.PG) i wieś, w której się
znajduje są znane. Jak twierdzi lider, na wyobrażenia mieszkańców o organizacji wpływ ma
to, że imprezy pokazywane są w telewizji, pisze się o nich w prasie.
Działalności organizacji sprzyja jej pozytywny odbiór przez otoczenie – organizacje
pozarządowe, Urząd Miejski w S., społeczność lokalną. Tematyka podejmowana przez
(organizację – przyp.PG) spotyka się z zainteresowaniem społeczności wiejskiej, gdyż jest ona
jej bliska. Zdaniem obu rozmówców – lidera i klienta - działalności sprzyja to, że lider jest
równocześnie radnym. Dzięki temu łatwiej jest mu „przebić się” ze swoją inicjatywą, zdobyć
środki finansowe na działalność. Zarówno lider jak i klient twierdzą, że (badana organizacja –
przyp.PG) jest organizacją niezależną. Uważają, że łączenie funkcji radnego Rady Miejskiej i
lidera sprzyja działalności organizacji. […] Wydaje się, iż lider nie wykorzystuje swej funkcji
radnego do osiągnięcia osobistych korzyści. Sprawia on wrażenie osoby, która rzeczywiście
bezinteresownie poświęca się działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej. Jego
działania są zauważane i spotykają się z coraz większą aprobatą.
(BB/4), (OI).
Klient badanej organizacji dodaje: to jest jeden ze sposobów, żeby tu obudzić właśnie
samorządy i przybliżyć im te organizacje i zdobyć trochę funduszy na pożyteczne sprawy. (…)
to jest właśnie dobra sprawa, że ci liderzy wchodzą w struktury samorządu, bo oni dobre
sprawy robią na rzecz społeczności i poprzez samorząd dużo więcej mogą zrobić. (BB/4), (K).
Przedstawiona inicjatywa jest doskonałym przykładem rozwoju społecznej tkanki
obywatelskiej w oparciu o stosunkowo prosty pomysł i jego aktywną realizację. Jest to
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prawdziwa mała enklawa obywatelska promieniująca na społeczność wiejską, a także – co
bardzo istotne i wciąż w Polsce zbyt rzadkie – na instytucję samorządu terytorialnego.
Zmiana proobywatelska polskiego samorządu lokalnego77 może się więc - jak widzimy dokonywać także oddolnie poprzez rozwój podstawowej, skromnej tkanki organizacyjnej o
charakterze obywatelskim.
Warto również zauważyć umiejętne, nowoczesne wykorzystywanie mediów w pracy
omawianej organizacji, które służy także do mobilizacji lokalnego środowiska. Pan Janek wie
– mówi krytyk organizacji, lokalna dziennikarka - że reklama jest dźwignią handlu, że trzeba,
żeby zdobywać pieniądze, to trzeba. Tak, że zawsze dociera i powiadamia o tych wszystkich
imprezach. Zresztą już teraz zaczynają się zgłaszać. Telewizja poprosiła pana Janka, że jak
już robi takie imprezy, że na przykład pokazać podlaską wigilię. I to już prawie, że pod
zamówienie zrobiona impreza. Tak, tak, jest tak. Regionalna prasa, lokalna prasa, telewizja,
radio, pani B. przyjeżdżała także… (BB/4), (K).
Warto wreszcie podkreślić nieznaczne relatywnie nakłady finansowe na działalność
organizacji (pochłania ona ok. 10 tys zł rocznie), a jednocześnie spory, choć częściowo
niewymierny efekt działania organizacji, który polega na pozytywnych zmianach
świadomościowych i kształtowaniu kapitału społecznego w środowisku lokalnym. Jest to
jeszcze jeden dowód na to, iż można poszerzać enklawy społeczeństwa obywatelskiego przy
niewielkich stosunkowo nakładach, pod warunkiem jednak, że zostaną uruchomione
(oddolnie lub/i odgórnie) inne zasoby społeczne; w tym przypadku infrastruktura
samorządowa, aktywność lidera i jego obywatelska świadomość (patrz styl liderski),
trzeciosektorowe „wspomaganie zewnętrze”, media lokalne78, sprzyjające bezpośrednie
otoczenie pozarządowe itp.
Ten ostatni czynnik – bezpośrednie otoczenie pozarządowe – każe nam zwrócić uwagę
na fakt, że omawiane wyżej dwie organizacje typu „promieniujących enklaw obywatelskich”
(BB/2 i BB/4) stanowią istotny element lokalnej sieci organizacji obywatelskich, jaka
powstała na ich terenie. Jest to rodzaj swoistej powiatowej enklawy społeczeństwa
obywatelskiego, jaki stworzony został wokół miasteczka S. Bardzo charakterystyczna jest
historia tworzenia się tej obywatelskiej sieci. Dwa równoległe pierwotne czynniki
uruchamiające proces, to liderska inicjatywa powołania Fundacji o celach socjalnych w
mieście S. z jednej strony, i amerykański program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce (Projekt Sieci Demokratycznej „Dem-net” finansowany przez USAID), który
przekształcił się w program rozwoju sieci funduszy lokalnych, z drugiej strony (Schimanek
2002).
Pewne znacznie miały tu także stare i nowe tradycje działań społecznych i
obywatelskich. Wśród uczestników inicjatywy BB/4 są osoby wcześniej aktywne w Kołach
Gospodyń Wiejskich, z kolei liderka fundacji BB/2 była kiedyś działaczką pierwszej
„Solidarności”.
Następnym etapem, po udziale lokalnej fundacji z S. w programie „Dem-net”, był jej
wybór do ogólnopolskiego programu funduszy lokalnych. Kolejnym bardzo istotnym, być
może decydującym, krokiem, okazała się być mobilizacja miejscowej społeczności w celu
zebrania odpowiedniej kwoty na fundusz żelazny i w konsekwencji jej zmultiplikowanie
przez sponsora zewnętrznego, co umożliwiło zbudowanie w miarę solidnej, pozarządowej
struktury lokalnej – organizacji BB/2. Etapem następnym stała się po prostu aktywna
działalność tej fundacji (wspomagana przez zewnętrzne organizacje infrastrukturalne i
aktywizowany obywatelsko, intensywnie lobbowany, samorząd lokalny) oraz jej
77

Antyobywatelsko nastawiony samorząd jest, jak wskazują badania, jedną z blokad rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego (Gąciarz, Pańków 2004; Gliński 2004).
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Media lokalne to, jak się wydaje, wciąż niedoceniony, a bardzo istotny, czynnik aktywizacji obywatelskiej w
Polsce.
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promieniowanie obywatelskie w skali całego powiatu, co ułatwiło powstanie i rozwój
inicjatywy BB/4 i wielu innych lokalnych organizacji obywatelskich, tworząc w rezultacie
swoistą powiatową tkankę obywatelską.
Innym przykładem organizacji promieniującej wartościami obywatelskimi jest
kilkakrotnie tu omawiana organizacja senioralna AP/5. Jej imponująca aktywność i
świadomość działaczy dotycząca ważnych funkcji obywatelskich, jakie pełni, czego efektem
jest również dążenie do wychodzenia z działalnością poza własną grupę środowiskową,
spełnia kryteria promieniującego źródła obywatelskości. Wydaje się również, że w
omawianym przypadku istotna rolę odgrywa tradycyjny etos inteligencki, wciąż jeszcze
będący w Polsce często podstawą aktywności obywatelskiej. Etos inspiruje do działań, ale
same działania obejmują już znacznie szerszy przekrój społeczny (co też jest elementem misji
organizacji).
A oto jak lider stowarzyszenia AP/5 opisuje „pokrótce” aktywność organizacji:
rozpocznę od tego, że są lektoraty języków obcych, języka niemieckiego, języka angielskiego.
Jest klub seniora przy Uniwersytecie, […] on pełni, jak gdyby funkcję seminarium i
konwersacji, bo na wykładach nie ma czasu i możliwości, żeby 300 osób zabierało głos, po
dyskusji, po wykładzie jest to przenoszone do klubu. Tam już zbiera się ta grupa, którą akurat
ten temat interesuje, przy kawie, przy herbacie, przy spotkaniu następuje wymiana. Czyli, jak
gdyby, pogłębienie, grupy seminaryjne, jest to bardzo cenna sekcja. I jest sekcja gimnastyki
rehabilitacyjnej i gimnastyki rekreacyjnej. Korzysta z tego 70 osób. Jest sekcja pływacka […]
jest sekcja pomocy społecznej, która zajmuje się tymi ludźmi, którzy z różnych względów […]
teraz zaniemogli, odchodzą, są przykuci do łóżka, po prostu udziela takiej pomocy i porady
koleżeńskiej nie tyle materialnej, co raczej takiej duchowej, bo często oni się interesują co jest
na wykładach, zanoszą im programy te, które są, po prostu żyją jeszcze tą uczelnią. A
najważniejsze, że ta sekcja organizuje letni wypoczynek dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku na ogrodach działkowych […] od ośmiu lat prowadzimy tak te wczasy. To są
dwutygodniowe wczasy dochodzące, za symboliczne 40 złotych, dwa tygodnie z dwoma
posiłkami, organizowane bez praktycznie, bez dotacji. Przebywają wśród zieleni, wśród
kwiatów, wśród przyjaciół, odbywają się tam spotkania z tymi działkowiczami, nawiązują się
przyjaźnie, no, i co najważniejsze są to wczasy organizowane dla ludzi, którzy mają powyżej
70, 75 lat, 80, 90, którzy już nie tylko z racji chudego portfela nie mogą pozwolić sobie na
inny wyjazd, tylko bez opieki nigdzie nie pojadą. Natomiast tutaj przyjmują się, razem
przyjeżdżają, przebywają 8 godzin w przepięknych domach działkowca […] są sekcje
literackie, są sekcja turystyczna, sekcja kulturalna, krótko mówiąc całe życie to kulturalne czy
naukowe jest także przy, w obecności naszych słuchaczy prowadzone. Konferencje naukowe
organizowane przez Uniwersytet, przez jakąkolwiek uczelnie, otrzymujemy tą wiadomość i
nasza grupa zawsze jest tam oczywiście zainteresowana. I to nie na zasadzie jakiegoś takiego
przymusu tylko dowolnie. Poza, poza wykładami są prowadzone jeszcze zajęcia w oparciu o
uczelnie, prowadzone są zajęcia z zakresu kultury i sztuki w muzeum podlaskim. Mamy raz w
miesiącu […] prowadzone są takie zajęcia i w muzeum i w Akademii Muzycznej z zakresu
muzyki, koncertów i tak dalej. Słowem połączona jest nie tylko wiedza ale nauka, kultura,
sztuka i czynne życie tych, tych ludzi. Wszystkie te zajęcia, zarówno wykłady jaki te zajęcia
prowadzone w grupach są prowadzone całkowicie społecznie. Nie kosztuje to kieszeni
państwa, nie kosztuje słuchacza, słuchacze wpłacają tylko symboliczne 5 złotych wpisowego
raz jak się wpisują i 20 złotych za semestr na tą działalność administracyjną, którą, która
musi być prowadzona, szczególnie teraz mamy jej dużo. I jedyne wyraz wdzięczności czy
opłatę to jest wiązanka, czy wiązanka kwiatów wykładowcy i zespołu tu jest, i to jest wszystko
[…] (AP/5), (I).
Charakterystyczną cechą stylu promieniującej enklawowości obywatelskiej jest –
często świadome – dążenie do wywołania pozytywnej, proobywatelskiej zmiany w ludziach
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związanych z daną organizacją: żeby nam się żyło lepiej, żeby udowodnić, że ludzie starsi,
nawet ci nie najbogatsi przecież, potrafią się organizować, potrafią spędzać ten czas, potrafią
pomagać innym[…] (AP/5), (I). W celu kształtowania świadomości obywatelskiej swoich
członków i ludzi, na których dane stowarzyszenie oddziałuje, podejmowane są różnego
rodzaju przedsięwzięcia samoedukacyjne, edukacyjne i szkoleniowe. Podstawowym
działaniem samoedukacyjnym jest oczywiście samo aktywne zaangażowanie w pracę
organizacji, poprzez które jej członkowie nabierają cech dobrego obywatela (AP/2), (I), uczą
się bardzo dużo rzeczy […] życia po prostu (MD/4), (I).
Specyficznym aspektem enklawowości obywatelskiej wyróżnia się działalność
bractwa rycerskiego AP/2. Jest to organizacja, w której również mamy do czynienia,
podobnie jak w – omawianych tu w innych miejscach - organizacji harcerskiej MD/2 czy
religijnej MD/4, z prowadzeniem świadomej działalności edukacyjno-obywatelskiej wobec
swoich młodych na ogół członków. Ale w jej działalności istnieje pewien aspekt szczególny.
Kształtowanie „obywatela” związane jest tu z kategorią „inności” 79. Etos rycerski, traktowany
- jak w omawianej organizacji - ideologicznie, czyli na poważnie, wydaje się wyraźnie
odbiegać od dominujących w Polsce wzorów zachowania społeczeństwa a także młodzieży
(gdyby potraktować go jako zabawę tej odmienności by nie było). Mamy więc tu do czynienia
ze specyficzną sytuacją poważnego traktowania określonej „inności” i wykorzystywania jej
jako naturalnego sposobu zmiany społecznej. Zresztą, trzeba przyznać, że odbywa się to w
atrakcyjnej formie, także poprzez zabawę, ale i budowanie wspólnoty. „Inność’ może być
więc, w określonych warunkach, sprawnym medium uobywatelniania. Warto dodać, że, jak
się wydaje, sprzyja temu procesowi pewne rozchwianie aksjologiczne młodzieży w dobie
postmodernizmu i liczne mody kulturowe odwołujące się do różnego typu inności. W tym
kontekście, być może, „inność rycerska” jest bardziej „inna” dla osób związanych np. z
określonym etosem inteligenckim, niż dla przeciętnych grup młodzieży, które mogą z większą
łatwością akceptować tego rodzaju odmienność i – jeżeli traktują swe działania
odpowiedzialnie – na tej drodze dążyć do bycia „dobrym obywatelem”.
Ten właśnie sposób rozumowania reprezentuje chyba lider omawianej organizacji,
który przywiązuje dużą wagę do obywatelskiego wychowywania poprzez ideę rycerstwa:
[…]wszystko robione jest społecznie […] na zasadzie wolontariatu, po prostu robimy
to za darmo, no, bo taka jest idea wolontariatu – zarówno dla siebie jak i […], na zewnątrz,
dla innych, no, bo przecież taki turniej to jest nic innego jak wolontariat. My robimy to dwa
tygodnie, przygotowujemy to, zachrzaniamy wszyscy za darmo, po to, żeby ludziom zrobić
jakieś fajne widowisko. No, i, ale głównie, to mówię, to liczę na to, żeby zająć się właśnie tą
młodzieżą trudną, tą która wchodzi w konflikt z prawem, z tych rodzin, […], rzucić im piłkę,
czy tam dać jakieś zajęcia, […] plastyczne czy jakieś inne muzyczne, prawda, nie dla nich. To
są ludzie, którzy są nadpobudliwi, którzy mają dużo w sobie agresji i takie sztuczne
hamowanie tej agresji to nic nie da, właśnie im trzeba pozwolić wyładować to, ale pod
kontrolą. Wtedy on dostanie tak w dupę, za przeproszeniem, u nas, że on później nie będzie
miał siły nawet się ruszać, bo taka jest prawda. Na tym treningu jak jakoś dostaną to im się
później nie chce ruszać, naprawdę, i niektórzy się buntują…[…]
No, większość, to, tych młodych to chce się fajnie zabawić, bo taka jest prawda.
Dopiero, jeżeli my im potrafimy pokazać jeszcze coś innego, że można bawić się, ale zabawa
jak to każda zabawa to się szybko znudzi, prawda, no, bo wiadomo, pobawimy się i zaczyna
się nudzić, ta, że trzeba coś szukać więcej, coś robić, mieć jakieś, jakieś większe cele. Udaje
się ich tym zarazić po prostu. Tak, że tutaj, no, najważniejsze żeby rozmawiać, żeby spotykać
się. […]
79

Zauważmy, że kategoria inności stanowi również cechę definicyjną ruchów społecznych (Kuczyński 1991;
Gliński 1996), a więc zjawiska pokrewnego organizacjom pozarządowym.
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[…] Pewna dyscyplina musi być, bo tak jak w każdym stowarzyszeniu, jeżeli tego nie
będzie to ludzie zaczną robić co będą chcieli, no, musi być. U nas musi być chociażby z tego
względu, że […] jest to jednostka taka prawie, że militarna. i nie można sobie pozwolić na to
żeby każdy sobie coś tam robił. Jak na razie żadnego incydentu nie było, żeby ktoś tam
prywatnie coś komuś krzywdę zrobił i tak dalej, wręcz przeciwnie. Miałem kilka takich
przypadków, że, że chłopcy wykazali się jakąś tam obywatelską, tak powiem górnolotnie,
postawą, no, na przykład nie małą awantura była, musiałem zażegnać, jak zobaczyli, że jeden
sika na mury zamku. […] gdzieś tam na ulicy, jak kogoś bili - interweniowali. […] no, miałem
takich kilka przypadków, że chłopcy się wstawiali. A dla niektórych to jest faktycznie jakaś
taka alternatywa. Kiedyś nie wiedziałem […] co to znaczy powiedzenie, że „ byłem
klatkowcem” […]. Niektórzy mówili do mnie, teraz właśnie ma jakieś zainteresowania, ma
jakieś zajęcie, mówi, przez pięć lat był klatkowcem, mówię – co to jest ten klatkowiec, się
okazuje, że stoją w klatkach […] schodowych w tych blokowiskach miejskich i nie mają co
robić. […]. A tu znalazł wreszcie jakieś zajęcie, spotyka się, jeździ gdzieś tam, […] to też
pozytywny wymiar tej naszej działalności. […]
[…] Ludzie, którzy […] osiągnęli jakiś […] wysoki status […] sięgają też do tego
etosu rycerskiego, jak gdyby cały czas, tak jak honor, uczciwość. Ale, ja myślę, że to nie
zależy tylko od tej klasy inteligenckiej, że to - mamy wiele przykładów - że, że zarówno z
arystokracji […] czy wyższego stanu ludzie, którzy […] powinni się odznaczać tymi… jak
honor i uczciwość, że, no, nie zawsze się odznaczali takimi cechami. Podobnie inteligencja,
[…] ktoś […] z kilku pokoleń tkwi w tym, […] to nie znaczy, że akurat tych wartości
przestrzega. Absolutnie, […] a wręcz nawet przeciwnie, że sam mieszkam na wsi, to wiem, że
nieraz tacy prości ludzie są bardziej uczuciowi, są bardziej uczciwi od tych, tych
wykształconych, tak zwanych inteligentów. (AP/2), (I).
Na „inność” działań obywatelskich omawianej organizacji, odwagę, jaka jest
konieczna do jej praktykowania, a także różnorodne - prozaiczne i bardziej poważne - kłopoty
z tego wynikające, zwraca uwagę krytyk omawianej organizacji, która jest lokalną
dziennikarką:
Na pewno są pasjonatami i oddają się tej idei i temu bractwu. Samo to jak bardzo
starają się, jak bardzo inwestują w te swoje stroje. Przecież poświęcają swój czas i pieniądze
i życie rodzinne. Dla mnie […] to jest specyficzny charakter człowieka i chyba chęć jakiejś
przygody, bo trudno mi powiedzieć jak oni w codziennym życiu, na przykład, wcielają te idee
rycerskie. Obawiam się, że nie, że to jest, w tym dniu jesteśmy rycerzami, spotykamy się i
jesteśmy rycerzami, a w pozostałe dni gdzie funkcjonujemy w domu z żoną, z którą się
kłócimy, czy z szefem, podejrzewam, że to rycerstwo nijak się ma do codziennego życia. Być
może po prostu rycerzem można być wśród rycerzy. […] nie potrafię powiedzieć jak […] taka
statutowa rycerskość przenika do codziennego życia. Myślę, że nie bardzo, ale te spotkania
gdzie spotykają się sami rycerze, to rzeczywiście mają takiego ducha, troszeczkę innego, tak
jakby wtedy starali się pamiętać o tych, o tych ideach i jakby jak najbardziej urzeczywistnić to
co jest takie w sumie bajkowe dzisiaj. Przy rzeczywistości naszej dresów, mercedesów to te
stroje rycerskie, idee rycerskie to są po prostu jak z bajki. A to, że dbają o takie szczegóły, że
na turnieju nie może stać rycerz z papierosem i palić, nie może pić z kubka plastikowego i
jeżeli zadają sobie trud, żeby wozić gliniane naczynka, to świadczy, że się do tego bardzo
przygotowują i chcą, ale to w tym swoim gronie, tam gdzie ta idea jest żywa, gdy spotykają się
wszyscy, co się tam oddają to, to żyje. Tak na co dzień - chyba nie. […]
[…] Odbiór wśród ludzi jest różny. W większości się to podoba ludziom, ale, no,
czasem chyba czują się osamotnieni i czasem wydaje mi się, że pewną przeszkodą i barierą w
jakiejś popularyzacji, albo rozwijaniu tego mogą być sami ludzie, którzy się zgłaszają tam, nie
z takich pobudek jak oni. […] swego czasu interesowało mnie na tyle bractwo, że chciałam do
niego wstąpić, bo myślałam, że można zostać rycerzem, że to, oni się tak zresztą reklamowali,

120
że jest to jedyne w Polsce bractwo, które przyjmuje kobiety, bo współczesna kobieta
wielokrotnie jest jak rycerz. Podawali przykład, bo mieli w swoim gronie policjantkę, która
złapała złodzieja, ratowała tam dzieci, i tak dalej, że jest to jak najbardziej rycerska postawa,
ale jak się okazało, że ogólny regulamin rycerstwa polskiego nie przewiduje, że kobieta może
być rycerzem, to przestało mnie to interesować, bo białogłową akurat nie chciałam być. […]
nie był członkiem rycerstwa, ale […] przy nich kręcił się taki człowiek, on był kaskaderem. Ja
pamiętam, że jak jeszcze myślałam, że można być rycerską, to przed Bożym Narodzeniem
zamiast zrobić zakupy, kupiłam osiem kilo kółek na, do kolczugi. […] I przekazałam te kółka
na zrobienie kolczugi temu człowiekowi, i […] ślad po kółkach i po pieniądzach zaginął…[…]
więc obawiam się, że właśnie tacy ludzie, którzy będą się kręcili z innych pobudek niż oni, to
mogą, na przykład, zrazić niektórych. (AP/2), (K).
Mimo pewnego krytycznego spojrzenia, respondentka bardzo ceni działania tej
bajkowej organizacji obywatelskiej: […] są amatorami więc to co robią to robią wielką rzecz,
że im się to udaje, ale widzę, że jest to czasem dużym kosztem […] bo powiedzmy, weźmy
drugiego pana w wieku pana P., pana, który siedzi w kapciach przed telewizorem i dla niego
to, że dorosły facet ubiera się w ciuszki, w spodenki krótkie, tam, prawda i w pelerynki, jest to
śmieszne. Więc takie reakcje też są, […] Sama idea rycerstwa… […] Jest coś takiego, że
tęsknimy za, za takim rycerskim zachowaniem, tęsknimy za jakimiś szlacheckimi rodami,
korzeniami, a to rycerstwo z tym się kojarzy, więc to akurat wzbudza, wzbudza w ludziach na
pewno sympatię i przychylność, ale na to żeby się zdecydować i uczestniczyć w tym, no, to
trzeba mieć jednak ten charakter i nie bać się innych, innych spojrzeń i uwag. (AP/2), (K).
Podsumowując uwagi dotyczące stylu promieniującej enklawowości obywatelskiej,
należy dodać, że jest on w pewnym zakresie zbliżony do stylu wspólnotowo-etosowego (zob.
rozdz. 4.10). O ile jednak wartości obywatelskie mogą stanowić jeden z wymiarów
wspólnotowego etosu, o tyle w stylu promieniującej enklawowości są elementem
podstawowym. Inna sprawa, że wspólnotowość i obywatelskość występują często łącznie w
ramach tego samego podmiotu, co zresztą powoduje na ogół powstawanie korzystnego
pozytywnego sprzężenia zwrotnego (zwłaszcza sytuacjach, gdy wspólnota oparta jest o więzi
zaufania i wzajemności typu pomostowego).

10. Styl parapolityczny.
„Członkowie Organizacji współrządzą miastem od samego początku” (RS/4)
Parapolityczny styl działania organizacji pozarządowych charakteryzuje te inicjatywy,
których cechą dominującą jest ambicja aktywnego uczestniczenia i zajmowania stanowiska w
życiu publicznym i w dyskursie ideologicznym, a także niekiedy bezpośrednie uczestniczenie
w działaniach instytucji politycznych lub delegowanie swoich członków do tych struktur. Styl
ten dotyczy więc bardzo szerokiego spektrum aktywności, wyraźnie odmiennego od kategorii
polityki nieinstytucjonalnej Clausa Offe (1984), przede wszystkim poprzez fakt, iż działania
w sferze spraw publicznych, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, bardzo często oznaczają
bezpośredni udział w sprawowaniu władzy. W każdym bądź razie styl parapolityczny jest
ściśle, choć bardzo różnie w konkretnych przypadkach, związany z polityką instytucjonalną.
Parapolityka w realiach organizacji pozarządowych nie oznacza też, że dążą one do celów
politycznych w rozumieniu arystotelesowskim, traktują politykę wyłącznie jako działalność
na rzecz dobra wspólnego. Zdarzają się przecież parapolityczne grupy interesu, organizacje
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lobbujące w swoich tylko interesach, czy wreszcie organizacje, których celem
instrumentalnym jest zdobycie władzy (np. różnorakie stowarzyszenia lokalne czy
stowarzyszenie „Ordynacka”). Najczęściej jednak organizacje parapolityczne „rozumieją”
politykę jako sferę organizowania społeczeństwa do realizacji pewnych zadań publicznych i
arenę ścierania się różnych racji, interesów oraz wartości.
Z powyższych powodów styl parapolityczny obejmuje cały szereg możliwych do
wyróżnienia podtypów. W jakimś sensie działania parapolityczne są domeną typowych
organizacji eksperckich (think tanków), takich na przykład jak Instytut Spraw Publicznych
czy Instytut na rzecz Ekorozwoju, a także wielu innych organizacji, niekoniecznie
eksperckich, często zajmujących stanowiska w sprawach publicznych i politycznych. W
pewnym zakresie styl parapolityczny uprawiają więc także organizacje lobbujące na rzecz
różnorakich rozwiązań prawnych i politycznych (Forum Inicjatyw Pozarządowych, sieci i
koalicje branżowe i infrastrukturalne, Federacja Organizacji Pozarządowych, Forum
Inicjatyw Oświatowych, Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego itp.). Działaniami
parapoltycznymi są również różnego rodzaju akcje protestacyjne czy kontestacyjne
organizacji pozarządowych, niekiedy grup nieformalnych, które często zdominowują ich styl
działania. W tym sensie styl parapolityczny uprawiają organizacje mniej lub bardziej
radykalne lub wręcz kwestionujące system polityczno-gospodarczy (organizacje tzw. IV
sektora [Żuk 2001]); anty- i alterglobalistyczne (Gliński 2006), ekologiczne, anarchistyczne,
feministyczne, populistyczne i in., a także niektóre organizacje ekspresji kulturowej
(alternatywnej sztuki, ruchu mniejszości seksualnych itp.). Tu mieszczą się też organizacje
typu roszczeniowego (np. Ruch na rzecz Bezrobotnych) czy ideologicznego (np. organizacje
praw człowieka).
Kolejną grupą organizacji parapolitycznych są tzw. pongos (political party organized
nongovernmental organizations) czyli organizacje powołane do działania przez partie
polityczne i stanowiące ich bezpośrednie zaplecze organizacyjne czy mobilizacyjne. Bardzo
ważną kategorią organizacji o stylu działania parapolitycznym są z kolei organizacje
kontrolne czy „strażnicze” (watchdogi). Niestety ich znaczenie w polskim sektorze
pozarządowym, a więc także funkcja, jaką pełnią w demokracji, jest niewielkie. Dzieje się tak
przede wszystkim na skutek słabości finansowej organizacji i ich częstego uzależnienia od
układów klientelistycznych i finansowania z środków publicznych. Obserwujemy w Polsce,
zabójczy dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego zanik funkcji kontrolnych
organizacji pozarządowych (Frączak i Skrzypiec [red.] 2002), mimo iż zjawisko to zostało
dostrzeżone przez organizacje wsparcia sektora i od kilku lat jest prowadzony przez Fundację
Batorego program rozwoju i wsparcia organizacji „strażniczych” i grup obywatelskich, które
pełnią lub mogłyby w przyszłości pełnić rolę organizacji kontrolnych (zwłaszcza na poziomie
lokalnym).
Poziom lokalny jest zresztą areną aktywności następnej z omawianych tu grup
organizacji o parapolitycznym stylu działania. Jest nimi grupa organizacji pozarządowych,
które faktycznie pełnia rolę małych lokalnych partii (RS/4), (OI) politycznych, czy to
niezależnych, czy też będących de facto swoistym odłamem czy filią jakiejś dużej partii
ogólnopolskiej, a ich głównym zadaniem jest start w lokalnych wyborach samorządowych.
Wreszcie ostatnią, dająca się wyróżnić podkategorią stylu parapolitycznego są
organizacje w zasadzie niezależne, ale blisko związane ideologicznie z jakąś formacją
polityczną, stanowiące jej bezpośrednie zaplecze (jak np. Młodzież Wszechpolska dla Ligi
Polskich Rodzin czy inne tzw. młodzieżówki partii politycznych), których członkowie,
korzystając z poparcia swych macierzystych organizacji pozarządowych, otwarcie działają w
polityce, startują w wyborach itp..
Przedstawiciele kilku z wyróżnionych wyżej kategorii organizacji znaleźli się w naszej
próbie badawczej. Niektóre, charakteryzowane wyżej organizacje nostalgiczne stanowią na
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przykład wyraźne zaplecze postkomunistycznych partii politycznych, ale ich podtawowym
rysem jest jednak nie tyle działalność parapolityczna, co raczej nostalgia czy zaangażowanie
biznesowe; polityka traktowana jest głównie jako rodzaj spragmatyzowanego klientelizmu.
Bardziej wyrazistym przykładem stylu parapolitycznego jest lokalna organizacja RS/4,
która, jak zauważyliśmy wyżej, funkcjonuje jako typowa, mała, lokalna partia polityczna.
Badacz stylu działania organizacji pisze:
Geneza Stowarzyszenia sięga czasu PRLu i związana jest z „nieprzyjaznymi” wobec
lokalnej społeczności decyzjami ówczesnych władz. […] Zaczynem, rozsadnikiem tej aktywności była lokalna elita skupiona wokół Klubu Sportowego […], „jedyne[go] – jak mówi
Informator – stowarzyszeni[a], gdzie w tamtych czasach można się było spotykać i rozmawiać
o tych sprawach”. Działalność tej nieformalnej grupy […] w tym okresie miała charakter
opozycyjny. Przełomowym momentem w kształtowaniu się przyszłego Stowarzyszenia było
ukonstytuowanie się na bazie tej grupy osób […] Komitetu Organizacyjnego Obchodów 600lecia nadania praw miejskich dzielnicy […]. Jednakże po organizacji tego wydarzenia
Komitet nie przestał działać. Konsekwentnie dążył do osiągnięcia założonego celu, czyli
odłączenia B. od miasta T. […] wysiłki grupy osób skupionych wokół Komitetu zakończyły się
sukcesem. […]. Jak stwierdza Krytyk „z całą pewnością […] Ci ludzie robili to dobrze i […]
zrobili to skutecznie. […].” Jednakże także po tym wydarzeniu Komitet nie przestał funkcjonować. Niejako naturalnie dokonała się transformacja jego roli i Komitet zaangażował się w
sprawowanie lokalnej polityki, do czego czuł się nie tylko moralnie upoważniony, ale
dysponował odpowiednimi kadrami. Po kilku latach funkcjonowania w tej formule podjęto
decyzję o jej zmianie i przede wszystkim nabyciu osobowości prawnej poprzez rejestrację
Stowarzyszenia […]
Wydaje się, że jedyną faktycznie przejawianą aktywnością Stowarzyszenia jest
„aktywny udział w wyborach samorządowych” i to z bardzo dobrym wynikiem. Członkowie
Organizacji współrządzą miastem od samego początku. W obecnej kadencji samorządu
obsadziło fotel burmistrza oraz prawie połowę radnych w mieście i sporą reprezentację w
powiecie. Jednak, jak stwierdza Krytyk, „Z perspektywy mieszkańca B., to Komitet 600letniego B., czy też Stowarzyszenie – wszystko jedno – do tej pory istniał jedynie przy okazji
wyborów. Pod tym hasłem pojawiała się grupa osób. Po czym na 4 lata znikali. Nie zrobili
ani jednej imprezy adresowanej do odbiorców spoza własnego grona.”
Kilkunastoletni dorobek Organizacji (jako Komitetu i Stowarzyszenia) obejmuje ponad
30-ści pozycji […] od wydawania publikacji, po realizację różnorodnych inwestycji. Przenikanie się struktur lokalnego samorządu i Stowarzyszenia uniemożliwia jednoznaczną ocenę
tych dokonań. Według Informatora „Władze samorządowe są otwarte na wszelkie nasze propozycje. Wychodzimy z różnymi inicjatywami, jak np. budowa Domu Przedpogrzebowego,
które zyskują aprobatę i razem je wykonujemy. Tzn., ktoś to musi wymyśleć, ktoś zrealizować i
sfinansować.” Jednak Krytyk wskazuje na przypisywanie sobie przez Organizację „zasług
osób sprawujących funkcje publiczne”. Jak dalej mówi „Nigdy nie było mowy, ani nie
znalazłem tego w żadnej literaturze, że Stowarzyszenie przekazało jakieś środki na wykonanie
jakiegoś zadania. Natomiast szereg rzeczy zostało zaliczonych do osiągnięć tego Stowarzyszenia na takiej podstawie, że jeżeli w naszym Stowarzyszeniu jest burmistrz, to wszystkie
osiągnięcia gminy w tym czasie są zasługą Stowarzyszenia.” Zresztą, realizacja szeregu
przedsięwzięć inwestycyjnych przez organizację dysponującą rocznie kwotą około 20 tys. zł,
wydaje się niemożliwa, co potwierdza zarzuty formułowane przez Krytyka. Musimy jednak
przyznać, że Stowarzyszenie w sposób profesjonalny realizuje swój podstawowy cel, jakim jest
zdobycie i utrzymanie władzy.
Działalność Organizacji opiera się na sieciach kontaktów poziomych - koleżeńskich i
rodzinnych. Pomimo dokonania się pewnej zmiany pokoleniowej, funkcję kierowniczą zdaje
się stale sprawować stara kadra. Od początku zawiązania się, grupa stanowiła swoistą
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lokalną elitę, zaś dzięki sprawowaniu władzy przekształciła się w organizację oligarchiczną,
monopolizująca dostęp do decyzji, informacji i zasobów. A jak przyznaje Informator
oligarchia „polega na tym, że im więcej posiada się reprezentantów we władzach
(politycznych), tym wyższy szczebel oligarchii.” Stowarzyszenie, co prawda nie zatrudnia
płatnego personelu, a Informator konstatuje, iż „Gdyby członkowie zarabiali działając w
stowarzyszeniu, wtedy straciłoby to swój obywatelski charakter”, to jednak motywacje do
bycia jego członkiem mogą być podobne, jak w przypadku partii politycznej, czyli
uczestnictwo „w podziale łupów” związanych ze sprawowaniem władzy.
Trudno nie zauważyć, że Organizacja jest doskonałą odskocznią do zrobienia kariery,
przynajmniej w skali lokalnej, choć z drugiej strony stara się przyciągnąć do swoich szeregów
osoby znane, posiadające autorytet. Formuła Stowarzyszenia pozwoliła zwiększyć bazę
członkowska i to wielokrotnie […] Ciemną stronę działania Stowarzyszenia stanowią źródła
jego finansowania. […] Stowarzyszenie nie jest bezpośrednim beneficjentem środków z budżetu gminy […], nie widnieje na żadnej liście dotacji. Co prawda Informator wspomina
jeszcze o „sponsoringu przez prywatne firmy i członków”, jednak w sytuacji, gdy Organizacja
nie upublicznia raportu rocznego, te informacje są trudne do zweryfikowania. Zresztą
polityka informacyjna cechująca się ograniczeniem dostępu do wielu danych i dokumentów
cechuje także funkcjonowanie samorządu, w którym decydującą role odgrywają członkowie
Stowarzyszenia80.
Niezwykle ciekawie przedstawia się zagadnienie niezależności organizacji. Obaj nasi
respondenci stwierdzają, że Stowarzyszenie jest niezależne od zewnętrznych nacisków. Informator wskazuje, że o kierunkach działania decydują jego członkowie. Natomiast krytyk w sytuacji, gdy samemu sprawuje się władzę, wyklucza jakąkolwiek zależność od lokalnych władz.
Jednakże, obaj wskazują na złożoną strukturę wewnętrzną. Według Informatora „W samym
Stowarzyszeniu są takie osoby, z których zdaniem trzeba się liczyć, to założyciele i osoby
obdarzone autorytetem.” A Krytyk pyta wręcz o niezależność jego członków konstatują, iż
„Budowa tego typu organizacji polega na tym, że członków się uzależnia od siebie. Na tym
polega patologia, że ktoś kto przewodzi, ktoś kto jest szefem, uzależnia ludzi od siebie – stanowiskami, posadami dzieci, funkcjami, możliwością rozdawania bonusów w postaci pracy
dla wnuka, tworzeniem nowych miejsc pracy – to jest najpowszechniej stosowane.” To zachowania właściwe dla stylu funkcjonowania większości polskich partii politycznych, co poniekąd także potwierdza realizowanie przez Organizację ukrytego celu.
Organizacja jest istotnym aktorem na lokalnej scenie publicznej, jednakże ten obraz
zaciemniają silne związki personalne oraz przepuszczalna granica pomiędzy Stowarzyszeniem
a władzami miasta czy powiatu, o czym już była mowa uprzednio. Podobnie, jak w przypadku
autorstwa poszczególnych przedsięwzięć, także i w przypadku uczestnictwa w procedurach
decyzyjnych, kontaktów, współpracy czy konfliktu z innymi podmiotami, czy to innymi organizacjami pozarządowymi, mediami, kościołami trudno jednoznacznie określić kto jest podmiotem interakcji: Stowarzyszenie czy jednostka samorządu?
Generalnie możemy stwierdzić, że Stowarzyszenie jest słabo zakorzenione w 3-cim
sektorze, choć na poziomie lokalnym jest uczestnikiem szeregu interakcji, jednakże wydaje się,
że ma to związek ze sprawowaniem władzy. Stowarzyszenie stale utrzymuje kontakty z innymi
organizacjami pozarządowymi działającymi w B., jednakże faktycznie chodzi tu o współpracę
z wybranym komitetem wyborczym z drugiej części miasta, w której badana przez nas
Organizacja nie może liczyć na sukces wyborczy. Celem współpracy jest pozyskanie
koalicjanta.
Stowarzyszenie – podsumowuje badacz - jest organizacją skupiającą w swoich szeregach lokalną elitę władzy. W trakcie swojego istnienia, najpierw jako grupa nieformalna,
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uczestnictwo obywatelskie” (Skrzypiec 2002 – przyp. PG).
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później jako Komitet bez osobowości prawnej i w końcu jako Stowarzyszenie przeszła transformację z organizacji etosowej, bazującej na wspólnocie wartości ważnych dla całej lokalnej społeczności w typową grupę interesu własnego. Dobrą ilustracją tego twierdzenia jest
przyznanie sobie tytułu „Zasłużony dla miasta B.”81. Styl funkcjonowania Stowarzyszenia
bliższy jest funkcjonowaniu lokalnej partii - dąży do objęcia władzy i jej utrzymania oraz
„dzieli łupy” – niż typowej organizacji pozarządowej, jednakże możemy go uznać za charakterystyczny dla środowiska b., ale także innych małych społeczności lokalnych, w których
polityka lokalna odbywa się na poziomie personalnym a nie instytucjonalnym, a zatem szanse
partii politycznych są znikome. (RS/4), (OI).
Powyższy przypadek ilustruje dobitnie związki pomiędzy sektorem pozarządowym a
polityką lokalną. Jest również przykładem zjawiska kronizmu o bynajmniej nie
postkomunistycznym rodowodzie. Wydaje się jednak, że wymuszenie na tego rodzaju
„układzie lokalnym” większej przejrzystości i jawności działań byłoby możliwe za pomocą
interwencji z zewnątrz, na przykład poprzez zobowiązanie legislacyjne, choć oczywiście, jak
wskazują doświadczenia wyniesione z procesu wprowadzania w życie Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, nie gwarantuje to powodzenia82.
Innym, wyraźnie odmiennym od przedstawionego wyżej, choć równie
charakterystycznym przykładem organizacji parapolitycznej jest stowarzyszenie PF/4. Jest to
duże stowarzyszenie katolickie o bardzo szerokiej i profesjonalnej aktywności,
zogniskowanej wokół podstawowej misji, jaką jest kształtowanie i promocja wartości
rodziny. Organizacja nie wydaje się być szczególnie radykalna czy dewocyjna (opowiedziała
się na przykład za integracją z Unią Europejską). Parapolityczny charakter stowarzyszenia
wynika z logicznego i konsekwentnego rozumienia misji: skoro misja dotyczy sprawy
publicznej (kwestia pozycji rodziny w społeczeństwie, przeciwdziałanie kryzysowi rodziny
itp.), to naturalną konsekwencją zaangażowania społecznego jest obowiązek obrony pewnych
wartości na poziomie politycznym. Polityka, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i
krajowym, jest więc w życiu badanej organizacji niejako naturalna, ale obok niej, zwłaszcza
na szczeblu lokalnym (a organizacja ta jest największym, ale jednak oddziałem
stowarzyszenia ogólnopolskiego) toczy się normalne, aktywne życie stowarzyszenia. Styl
parapolityczny dotyczy więc przede wszystkim działalności „w kwestii publicznej” i
poważnego jej traktowania, co – niejako przy okazji – skutkuje także udziałem w normalnej
polityce.
Lider organizacji PF/4 wspomina genezę organizacji: Mnie zawsze interesowała
problematyka małżeńska, myśmy z żoną od początku naszego małżeństwa prowadzili
poradnictwo rodzinne dla innych małżonków. I przy KIK-u zorganizowałem sekcję rodzin […]
Po okrągłym stole, kiedy zaistniały warunki do tworzenia organizacji już naprawdę
niezależnych […], zaczęliśmy myśleć, aby się całkowicie usamodzielnić jako sekcja rodzin,
zamienić się w niezależną organizację. Naszą pierwszą inicjatywą był zorganizowany przez
nas taki bal dla rodzin w domu kultury w P. i tam rzuciliśmy takie hasło, że my się możemy
przecież sformalizować, żeby działać już w sposób zorganizowany. Zaczęliśmy z żoną
prowadzić rozmowy z innymi małżeństwami i 1 lipca 89 roku już zebraliśmy się - to było
około osiemdziesięciu osób - użyczył nam pomieszczeń biskup […], ponieważ było założenie,
że będzie to organizacja katolików świeckich. Tu musimy odróżnić - organizacja katolicka to
jest taka, za którą odpowiedzialny jest Kościół; jeżeli to jest organizacja katolików, to wtedy
my jesteśmy sami za siebie odpowiedzialni […]. Więc myśmy od razu powiedzieli, że nie jest
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Taką uchwałę w roku wyborczym podjęła Rada Miasta B.
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to katolickie stowarzyszenie rodzin tylko stowarzyszenie rodzin katolickich. Powołaliśmy
komitet założycielski, którego zostałem przewodniczącym, a 14 grudnia 1989 roku
organizacja […] została zarejestrowana jako pierwsza tego typu w kraju. Z siedzibą w P. […]
Ściągnęliśmy z Austrii statut związku rodzin katolickich i chyba także z Włoch. Ludzie
z naszego kręgu przetłumaczyli to i to było jakby podstawą. […] Cały ten obszar diecezji był
podzielony na takie oddziały terenowe […] I do tych oddziałów należały koła parafialne, ale
działające na własną odpowiedzialność. Koło, żeby zaistniało, musiało skupić minimum 8
osób. Nie mówię 4 pary, bo bywały też osoby samotne: panienki, wdowcy. Więc struktura była
taka 3-poziomowa: koła, oddziały i zarząd główny. […] (PF/4),(I).
Działalność organizacji jest bardzo ożywiona: Jeśli chodzi o formację członków
organizowaliśmy sesje rodzinne, wieczory społeczne - no, np. teraz mieliśmy przystąpienie do
Unii, dyskusja ostra, bo przyszło nam paru zwolenników radia Maryja i zarzucali nam, że
jesteśmy za. Bo stowarzyszenie wyraźnie się określiło, że jesteśmy za przystąpieniem. Na
wieczory społeczne ludzie przychodzą sami […]. Dużo jest imprez o charakterze
integracyjnym. Przynajmniej za mojej 11-letniej kadencji, nie było roku bez wspólnego
sylwestra, dużo balów karnawałowych, często o charakterze charytatywnym […] ogniska,
wyjazdy nad jezioro, nad Wisłę, […] ktoś ma gitarę, śpiewamy - wydałem taki śpiewnik
piosenek. Czyli to jest ta działalność formacyjno-integracyjna: sesje, wieczory społeczne (np.
wieczór poezji rodzinnej przy świecach). Jeśli chodzi o obronę życia, to robiliśmy akcje,
łącznie z ustawianiem się z transparentami w czasie uchwalania ustawy przed sejmem,
stowarzyszenie pojechało kilkoma autokarami i tam byliśmy. Również prowadzenie akcji
uświadamiającej, ulotkowej, dalej prowadzenie kursów dla narzeczonych, zgłaszają się do
nas tysiące młodych ludzi, i my tam uczymy np. metod naturalnych, przynajmniej to niech
wiedzą, jak planować rodzinę. […]. (PF/4), (I).
Organizacja w bardzo świadomy sposób współpracuje z samorządem a jednocześnie
lider jest krytyczny wobec braku przejrzystości w działaniach samorządu: Jeżeli chodzi o ten
fundusz dla miasta rafinerii […], to ciekawa sprawa, my dostaliśmy co prawda granty, ale ja
bym za bardzo się tu nie chciał wypowiadać. To jest dużo pieniędzy, jest takie ciało, które
decyduje o rozdysponowaniu... Ja zawsze byłem zwolennikiem realizacji pewnych zadań
samorządu przez organizacje społeczne. Często urzędnicy się tego boją, ale to jest dużo
plusów. Przede wszystkim wychowywanie społeczeństwa obywatelskiego. I tańsze koszty, bo
za pomocą wolontariatu robi się wiele rzeczy, a inaczej znaczącą część środków
pochłaniałyby pensje urzędników. Więc jako społecznik zawsze będę optował za tym, żeby jak
najwięcej funduszy poszło na tę działalność, bo ona jest widoczna, ci społecznicy wiedzą,
gdzie dotrzeć, jak dotrzeć, natomiast konieczna jest koordynacja tych działań w danym
mieście, bo istnieje grupa wyspecjalizowanych biorców, którzy są zawodowymi biorcami.
Jeżeli nie będzie wspólnej bazy takich osób, gdzie powinny być odnotowane wszelkie pomoce
przez różne organizacje i instytucje, żeby była jasność, bo jeżeli ktoś umie to robić, to z
każdego punktu ściągnie dla siebie pieniądze. A ludzie, którym to też byłoby bardzo potrzebne
nie umieją, nie są w stanie. (PF/4), (I).
Profesjonalizm stowarzyszenia docenia Krytyk, będący przedstawicielem Urzędu
Miejskiego: Stowarzyszenie […] pełni na pewno bardzo ważne funkcje tutaj lokalnie. Przede
wszystkim służy wsparciem rodzinom płockim - poprzez poradnictwo rodzinne, tak naprawdę
taka poradnia jest bardzo potrzebna w każdej społeczności, zatrudniani są tam specjaliści:
psycholodzy, pedagodzy, prawnik, doradca rodzinny. I myślę, że tutaj jest to takie dosyć duże
wsparcie dla Płocka. Poza tym taka bardzo cenna inicjatywa - świetlica uruchomiona przez
stowarzyszenie dla dzieci z rodzin przede wszystkim ubogich. Stowarzyszenie pozyskało środki
na zakup komputerów i tam dzieciaki przychodzą do świetlicy - myślę, że to jest też taka i
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alternatywa dla tych zagrożeń, jakie niesie ze sobą nasza rozwijająca się cywilizacja, mam na
myśli przede wszystkim uzależnienia. A poza tym takie mądre, dzięki właśnie pracy
stowarzyszenia, taka mądra nauka pracy z komputerem, w dobrym kierunku - bo wszyscy
wiemy, że zaangażowanie dzieci w komputer, zwłaszcza poprzez internet czy gry
komputerowe, nie zawsze idzie w dobrym kierunku. (PF/4), (K).
Jak można już było zauważyć, bardzo ważna dla stowarzyszenia jest jego misja: […] jest ona w dokumentach zapisana, i ona się nie zmieniła generalnie […] głównym celem
pozostało upodmiotowienie rodziny, po prostu chcemy tak jak się rozwijają organizacje
feministyczne czy inne które bronią interesów pewnej grupy, no, na przykład lesbijek, gejów,
tak my chcieliśmy stworzyć taką platformę obrony interesów rodziny, żeby stała się też
upodmiotowiana w działaniach samorządu, administracji, żeby też korzystała ze swoich
uprawnień, ze swoich przywilejów. Naszą misją jest więc obrona interesów rodziny na wielu
płaszczyznach jej funkcjonowania - a więc od programów wychowawczych, współpracy ze
szkołą poprzez programy ekonomiczne, typu pilnowanie ich interesów np. podatkowych. […]
jeśli rodziny są słabe, jeśli dziecko się gubi […], który wujek jest jego opiekunem, nie będzie
miało silnych korzeni, nie będzie w stanie poświęcić się dla ojczyzny itd.... My nawiązujemy
do tradycji. Na 10-lecie stowarzyszenia w teatrze zamówiliśmy taką sztukę i aktorzy
przedstawili związek dziejów państwa z dziejami rodziny. [...] Gdyby nie to utrzymywanie
tożsamości narodowej rodziny, byłby problem potem z odbudową państwa polskiego. Nie
jesteśmy jakimiś narodowcami, szowinistami. Jesteśmy realistami, którzy widzą pozytywy i
zagrożenia wynikające ze zmian. I podczas różnych takich międzynarodowych spotkań ludzie
z Zachodu nas ostrzegali: nie wdepnijcie w to błoto, w które myśmy wdepnęli i teraz nie
umiemy z tego wyjść. Liczą na to, że nasze wejście do Unii da im taki świeży powiew - takich
zdrowych rodzin, no nie wiem u nas też nie jest najciekawiej. Ale jeszcze Polska takie rodziny
zdrowe, normalne - gdzie jest ojciec, matka i dzieci - posiada. (PF/4),(I).
Profesjonalna i zaangażowana działalność prowadzi do poczucia sukcesu i wsparcia ze
strony uczestników badanej inicjatywy. Lider ma rzadkie w Polsce poczucie sprawstwa
obywatelskiego, co w naturalny sposób kształtuje przekonanie o pewnej sile politycznej
organizacji, a stąd już krok do bezpośredniego zaangażowania się w politykę: Ja w swojej 11letniej prezesurze wyraźnie widziałem wpływ, jaki mieliśmy na sytuację tu u nas. Taki też
zewnętrzny, staraliśmy się, żeby nas było widać, kiedy np. była uroczystość, no religijna,
koronacja obrazu świętej rodziny, było 30 000 ludzi, 30 biskupów. Wtedy dostaliśmy z żoną
order od papieża za działalność prorodzinną. A my wchodziliśmy razem na plac, tak żebyśmy
byli widoczni, mieliśmy swoje flagi z naszymi emblematami, było ich wtedy ze 300, sztandar,
wprowadzała nas orkiestra. Mieliśmy swoje zespoły muzyczne, które nam służyły podczas
zabaw, spotkań różnych. To, że byliśmy widoczni, powodowało też, że liczono się z nami
podczas podejmowania decyzji. W samorządzie liczono się z tym, że będzie krzyk, jeśli
podejmie się uchwałę, która bije w rodzinę, np. zdecydowane zwiększenie sklepów
monopolowych czy innych. Organizacja musi być widoczna na zewnątrz, jej działanie, wtedy
będzie się to przekładać na podejmowane decyzje przez decydentów. (PF/4), (I).
Aktywna działalność, właściwie - z punktu widzenia mobilizacji społecznej sformułowana misja i sukcesy w jej wypełnianiu, poczucie siły organizacji – wszystko to w
naturalny sposób prowadzi do zaangażowania się w działalność polityczną: Jeśli chodzi o
działalność społeczno-polityczną, to stowarzyszenie zawsze włącza się w wybory
samorządowe. W okresie pierwszej kadencji udało mi się włączyć w stowarzyszenie rodzin
jedną trzecią rady miasta, tzn. 15 osób. Było to na taką organizację rekordem, żadna inna
organizacja nie mogła nawet 1/5 uzyskać. Całe prezydium, poza jednym przedstawicielem
SLD, mieliśmy. Więc to była organizacja postrzegana poważnie. […] Jeśli chodzi o
współpracę z partiami politycznymi, głównie rzecz jasna przy wyborach, jest taka
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współpraca, oczywiście, jeżeli program polityczny danej partii odpowiada założeniom
naszego stowarzyszenia. Jest to w pełni dopuszczalne, funkcjonujemy na zasadzie wspierania,
przystępowania do komitetu. […] Startowaliśmy do parlamentu, nawet był taki okres, choć
myślę, że to był taki moment nierozwagi, że mieliśmy własną listę i uzyskaliśmy, choć nie
weszliśmy, duży procent głosów. Ja byłem pierwszy na liście rezerwowej, więc mnie
pierwszemu zabrakło. Zresztą były takie rozgrywki wtedy, że wprowadzono dwie osoby, żeby
mnie zrównoważyć, żeby uzyskać dużo głosów, ale żeby nie udało się razem wejść. Mieliśmy
(organizacja ogólnopolska, której stowarzyszenie PF/4 jest oddziałem diecezjalnym) 21
parlamentarzystów za czasów premiera Buzka, 4 senatorów i siedemnastu posłów. W
wyborach samorządowych stowarzyszenie nie wystawia własnej listy, wybieramy sobie jakiś
komitet wyborczy, który nam najbliżej odpowiada i który przyjmuje również nasze warunki,
ustalamy zasady współpracy. […] organizacje społeczne są takim przedszkolem do
działalności politycznej, i to było miejsce kształcenia kadr dla polityki, tej lokalnej czy tej w
wymiarze krajowym. I może część tych ludzi aktywnych przeszła po prostu już na tę
działalność stricte polityczną. (PF/4),(I).
Charakterystyczne jest bolesne zderzenie badanej organizacji z wielką polityką, które
potwierdza smutną prawdę, że prawdziwi społecznicy, za jakiego można chyba uznać twórcę
i wieloletniego prezesa struktury regionalnej i ogólnopolskiej badanego stowarzyszenia, nie
potrafią ze swą „obywatelską naiwnością” przebić się do polityki instytucjonalnej i pozostają
prawie zawsze w sferze „parapolityki”. Lider organizacji wspomina dwa takie przykre
epizody zderzenia organizacji z polityką: […] jest też dla nas elementem niesprzyjającym
okres, kiedy w Polsce zaapelowano o reaktywację Akcji Katolickiej - to były lata 95. Akcja
katolicka jest organizacją kościelną, […] wydaje mi się, że księża bardziej odbierali to jako
nakaz, i często były może jakieś naciski żeby zmienić nazwę naszego koła i jakby w ten sposób
przejść całą strukturą. […] Federacja po 2 latach, kiedy się umocniło wszystko i okazało się,
że to może być dobra platforma do wejścia do parlamentu, została nam zabrana głosowaniem
[…] do Warszawy, została przeniesiona w 95 roku. Ale nadal braliśmy udział - byliśmy, i
nadal jesteśmy, członkami. Ja byłem najpierw sekretarzem generalnym tej federacji, a potem
wiceprezesem. (PF/4),(I).

11. Styl symbiotyczny.
„Łaska Pańska jeździ na pstrym koniu” (RS/3)
Jest to styl działania organizacji, dla których zasadą organizującą funkcjonowanie jest
jakiś rodzaj stałej współpracy bądź koegzystencji z instytucją o odmiennym charakterze, na
ogół należącą do sektora państwowego, samorządu, kościoła. Przy czym charakter
„symbiozy” może tu być bardzo rozmaity, ale warunkiem koniecznym wyróżnienia tego stylu
jest zachowanie podmiotowości (minimum niezależności) przez daną organizację
pozarządową. Organizacje, które, mimo formalnej odrębności, nie są w rzeczywistości
odrębnymi podmiotami, są w pełni uzależnione od innych, silniejszych instytucji nie mogą, z
definicji, pretendować do tego stylu, gdyż, jako organizacje pozarządowe w zasadzie nie
istnieją. Pozostaje kwestią otwartą na ile do wyróżnionego tu stylu mogą pretendować tzw.
quasi-organizacje pozarządowe (zob, rozdz. 1); wydaje się, że w tym przypadku musimy się
po prostu trzymać wyróżnionego wyżej kryterium podmiotowości, jakkolwiek byłoby ono
nieprecyzyjne. Z punktu widzenia niezależności dwóch koegzystujących podmiotów można
by z grubsza mówić od trzech typach relacji: pełnej niezależności; jakiejś formie współpracy;
wreszcie znacznej zależności organizacji pozarządowej od instytucji „obcej”.
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Pojęcie „symbiozy” w charakterystyce stylu, o którym mowa, przyjmujemy w jego
szerszym rozumieniu, tj. nie tylko jako wzajemnego czerpania korzyści przez oba podmioty
znajdujące się w relacji symbiotycznej, ale jako każde mniej lub bardziej trwały współżycie
dwóch odmiennych instytucji. Wśród polskich organizacji pozarządowych, na podstawie
zabranego materiału oraz wiedzy autora z innych badań i obserwacji, wyróżnić możemy, jak
się wydaje, dwa główne podtypy stylu symbiotycznego: (1) styl zrównoważony, w którym
obserwujemy rozmaite proporcje wzajemnych korzyści osiąganych przez obie strony
symbiotycznej koegzystencji; oraz (2) styl wyraźnego oparcia się organizacji pozarządowej o
jakiś inny podmiot organizacyjny. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z całym
spektrum stopniowalnych relacji: od pełnej niezależności podmiotu „wspierającego się” na
innym, po zjawiska klientelizmu i znacznej zależności organizacji.
Koegzystencja z silniejszą organizacją zakłada prawie zawsze pewną
niesamodzielność słabszego, i ta sytuacja jest naturalnym elementem stylu symbiotycznego,
ale zauważmy, że nie musi to oznaczać utraty niezależności przez słabszą organizację. Istnieją
organizacje niesamodzielne, korzystające na przykład z lokalu należącego do gminy czy
stałego finansowania przez samorząd, ale w pełni niezależne. Zresztą taka sytuacja często
świadczy o dojrzałości obywatelskiej obu stron relacji symbiotycznej. Szczególnie
organizacje o wyraźnie wykształconej misji, związane z pewną formacją ideologiczną czy
aksjologiczną, potrafią utrzymać swą niezależność w sytuacji silnego oparcia o inne podmioty
organizacyjne (choć ta ostatnia sytuacja generalnie sprzyja utracie niezależności).
Badania i obserwacje trzeciego sektora w Polsce wskazują, iż styl symbiotyczny jest
bardzo rozpowszechniony. Wynika to, jak się wydaje, po prostu z biedy polskiego sektora
pozarządowego, z niewielkiej ilości zasobów, zwłaszcza - choć nie tylko – materialnych,
jakimi dysponują organizacje. Polski świat pozarządowy jawi się w tym kontekście jako
rzeczywistość z natury mało samodzielna, uwikłana we wsparcie innych sektorów niejako z
konieczności. Wydaje się niekiedy, że to uwikłanie decyduje o charakterze, nie tylko
poszczególnych organizacji, ale i całego sektora. Sprzyja temu częsta niejasność i niejawność
procedur dostępu do zasobów będących w dyspozycji innych podmiotów i zagmatwanie
relacji wzajemnych. Generalnie można odnieść wrażenie, że - być może - style działania
organizacji są wyznaczane w większej mierze przez warunki ich działania niż niezależne
wybory dotyczące na przykład kwestii interesu czy wartości pożytku publicznego. Nie znaczy
to jednak - jak wskazywaliśmy już wyżej - że organizacje ulegające sile warunków
zewnętrznych, zawsze tracą swą podmiotowość. Istnieje pewien margines zmian, które
niezależności nie odbierają. Relacje wsparcia, niesamodzielności i symbiozy bywają bardzo
często pozytywne. Przynoszą pożyteczne efekty różnym podmiotom a przede wszystkim
dobru publicznemu, choć korzyści, jak to w działaniach obywatelskich, mogą tu być bardzo
niewymierne.
Wśród przebadanych przez nas organizacji około połowa przypadków to podmioty o
mniejszym lub większym uwikłaniu w stałe relacje z innymi instytucjami. Relacje te są, jak
sugerować już może wyżej przedstawiona analiza niezależności organizacji symbiotycznych,
bardzo ciekawe i różnorodne. Ilustrują całą gamę przypadków: od wyłącznego służenia
interesom instytucji wsparcia, poprzez „klientelizm pozytywny”, po wzajemną
dowartościowującą symbiozę dwóch podmiotów, przynoszącą wspaniały efekt dodany w
postaci realizacji wartości pożytku publicznego.
11.1. Styl symbiotyczny zrównoważony.
Typową organizacją symbiotyczną, która opiera swą działalność przede wszystkim o
dużą instytucję państwową (instytut ochrony zdrowia) jest organizacja NG/1. Jak pisze
badacz: Uwikłanie stowarzyszenia w struktury instytucji, które tylko formalnie są od niego
odrębne, siatka zależności od innych podmiotów, ma duży wpływ na strukturę i na sposób
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działania organizacji. […] Jak tłumaczy lider stowarzyszenia „nasz telefon zaufania dla osób
z problemem alkoholowym ten, w którym ja dyżuruję, jest wpisany w zakres zadań Instytutu
[…], a szefem tego telefonu jest zarazem szef tego ośrodka w którym Instytut się
znajduje,[…]. I tutaj jest ta struktura zależności przejrzysta, to znaczy wśród zadań kiedyś III
Kliniki […] obecnie takiego zespołu zajmującego się problemami uzależnień, jest takie
zadanie, które nazywa się telefon zaufania, obsługiwane przez wolontariuszy, to jest coś, co
wyróżnia to zadanie spośród innych zadań wykonywanych w Instytucie”. […] Instytut
wynajmuje bezpłatnie stowarzyszeniu pokój o powierzchni 6 m2, udostępnia swój adres,
udostępnia i opłaca numer telefoniczny. Reasumując stowarzyszenie jest zależne od szefa
Instytutu […], od szefa Ośrodka […] i od Centrali w Gdańsku.
[…] Oto jak wielorakie zależności stowarzyszenia od innych podmiotów prawnych
widzi krytyk: „(...) [organizacja] ma ze trzy albo i cztery nogi, i każdą nogą stoi gdzie indziej,
i w każdej sytuacji mówi co innego o swoich głównych zadaniach i o swoich celach. I to jest
myślę taki grzech pierworodny sposobu powstania tej organizacji. Ona powstała przy
placówce, to są ludzie, którzy byli, dalej są zaangażowani zawodowo w tej placówce i myślę,
że tutaj na bardzo takim delikatnym poziomie, jakiś taki konflikt lojalności mnie się rysował”.
Zdaniem krytyka wielorakie zależności, jakim podlega stowarzyszenie ma kilka negatywnych
następstw. Zależności występują w sferze nieformalnej, w sferze wzajemnych zobowiązań,
życzliwości, wdzięczności, w takiej sferze uznaniowej.
Po pierwsze brak jasnego systemu zarządzania - nie do końca wiadomo, kto za co
odpowiada, który z szefów (Ośrodka, Instytutu, czy też szef stowarzyszenia) ma jakie
uprawnienia do podejmowania decyzji. Zdaniem krytyka decyzje „są podejmowane na dwóch
poziomach i jeden to jest taki niepisany, uprawnienie do pewnego poziomu dla pana I. [szefa
stowarzyszenia] - personalnie, i to on decyduje, i pewna sfera zastrzeżona dla szefa placówki
i tam trzeba się pytać szefa placówki”. Taki stan rzeczy powoduje, że nie ma prostych metod
postępowania, członkowie stowarzyszenia muszą się odwoływać do,,zwyczajowych” ścieżek
załatwiania spraw, niepisanych zasad. Taka sytuacja powoduje, że przeprowadzenie
jakiejkolwiek zmiany w działalności stowarzyszenia wydaje się być bardzo trudne. A przecież
to właśnie zmiana działań była celem stowarzyszenia, organizacja chciała rozszerzyć
działania związane z telefonem zaufania.
Po drugie wolontariusze pracujący w stowarzyszeniu są pracownikami wyżej
wymienionych instytucji. Inaczej pojmują misję stowarzyszenia i inaczej pojmują swoją w nim
rolę. Zdaniem krytyka „dzieje się to [gra zależności], na kilku poziomach, i to jest tak, że
jedna osoba zależnie od tego, z jakiej pozycji mówi, to bardziej się czuje członkiem zarządu
organizacji ogólnokrajowej, albo bardziej się czuje pracownikiem Ośrodka, albo bardziej się
czuje członkiem zarządu, czy członkiem tego stowarzyszenia”. (NG/1), (OI).
Jak zauważa badacz organizacji: Taka sytuacja skutkuje brakiem spójnej misji
organizacji. Nie sprzyja również tworzeniu się zespołu.
[…] I to właśnie ta ostatnia kwestia - brak zespołu ludzi, którzy zebrali się, aby
realizować konkretną misję jest przyczyną, dla której krytyk nie postrzega (badanego
podmiotu – przyp.PG) organizacji. Oczywiście formalnie jest to stowarzyszenie, natomiast to,
że liderzy organizacji nie odwoływali się do walnego zgromadzenia członków jako najwyższej
władzy w stowarzyszeniu i to, że konsultantowi (krytykowi) nie udało się spotkać żadnej osoby
z zespołu, ani nikogo z walnego zebrania członków, wpłynęło na opinię krytyka, że „(...) tak
uczciwie mówiąc to ja ten byt nie bardzo postrzegam jako organizację […], bo jednak
organizacja to jest zespół, to są ludzie, którzy chcą coś realizować ich zgoda na taką a nie
inną misję. (...) z mojego punktu widzenia, to są dwie osoby w to zaangażowane, jacyś
mityczni szefowie, których nie sposób zobaczyć i nie wiadomo w jaki sposób oni podejmują
różne decyzje, i zupełnie płynne i nieopisane nieznane walne zgromadzenie, czyli tak
naprawdę najwyższa władza w stowarzyszeniu; no i z tego punktu widzenia, to tak naprawdę
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właściwie trudno powiedzieć, że to jest organizacja, to jest coś, co się tworzy [podkreślenia
moje - N.G.], co być może będzie jakąś organizacją”.
Również mnie – kontynuuje badacz - nie udało się spotkać więcej niż dwóch osób
należących do stowarzyszenia, oprócz spotkania z liderem organizacji miałam okazję
obserwować jeszcze jedną osobę dyżurującą przy telefonie zaufania, tę samą, z którą spotkała
się krytyk w trakcie konsultacji. Zgodzę się z opinią krytyka, że organizacja dopiero się tworzy
i zdecydowanie nie jest dojrzałym organizmem działającym w trzecim sektorze, tym bardziej,
że stowarzyszenie de facto działa dwa lata. Po rejestracji w 1997 r. organizacja przez dwa
lata nie funkcjonowała, jak wspomina lider organizacji po 97 r. „ praktycznie rzecz biorąc to
zadziały się jakieś dwa pozorne ruchy, i to było wszystko. Natomiast od wiosny 2002 roku, po
trosze taką formalizacją ze strony nowopowstałej formy rejestrowania się, czyli KRS 83u,
zmuszeni zostaliśmy do tego, aby wziąć się do galopu i w związku z tym postanowiliśmy
poszukać możliwości wykonywania różnego rodzaju akcji, które pozwolą Towarzystwu po
pierwsze zaistnieć, po drugie coś zarobić, po trzecie wykonać jakieś społecznie użyteczne
ruchy”. (NG/1), (OI).
Symbioza w przedstawionym przykładzie ogranicza się nie tylko do koegzystencji
dwóch czy nawet trzech podmiotów, lecz polega również na wymianie pragmatycznych
korzyści (organizacja wykonuje swoje zadanie niesienia pomocy telefonicznej, a Ośrodek i
Instytut realizują dzięki temu swoje zadania statutowe w tym zakresie). Dodatkowo zyskuje
dobro publiczne, bo – w opinii badacza i krytyka – organizacja bardzo profesjonalnie spełnia
swoje funkcje merytoryczne (pomoc telefoniczna, promocja pomocy, profilaktyka zdrowia,
sygnalizowanie niebezpieczeństw i konfliktów społecznych) i jest typową organizacją
pożytku publicznego zewnętrznego.
Jednocześnie, jak widzimy z powyższego opisu, uwikłanie organizacji w związki
instytucjonalne niesie w sobie również pewne skutki negatywne, wpływa silnie na pewne jej
dysfunkcje: brak wspólnotowego działania i demokracji wewnętrznej, osłabienie realizacji
funkcji w zakresie wprowadzania nowych form prac i poszukiwania alternatywnych metod
działania, niepewność co do mechanizmów motywacyjnych oraz dalszych losów i aktywności
organizacji. Symbioza, uwikłanie instytucjonalne organizacji niesie ze sobą określone koszty,
ale też często bywa jedynym sposobem na przeżycie czy funkcjonowanie jakiegoś
obywatelskiego podmiotu. W przedstawionym przypadku można chyba powiedzieć, że koszty
i zyski z koegzystencji mniej więcej się równoważą, zważywszy warunki i bariery
funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce (Gliński 2004).
Typowym przykładem organizacji opartej o dużą instytucję medyczną, co nie wpływa
jednak w żadnym praktycznie stopniu na jej funkcjonowanie, jest klasyczne towarzystwo
zawodowo-naukowe AK/1, z długoletnią tradycją, kilkoma oddziałami terenowymi i około
1800 członków. Jak pisze badacz: (towarzystwo – przyp. PG) nie posiada własnej siedziby;
aktualne biuro prezesa to gabinet dyrektora I Kliniki w […]. (organizacja –przyp.PG) nie
zatrudnia pracowników etatowych (księgowa, sekretarka i informatyk są angażowani na
podstawie zleceń); organizacja bazuje na dobrowolnej aktywności społecznej członków i
pracowników ciał wybieralnych. Majątek organizacji: trudny do określenia, lecz organizacja
nie miała, jak dotąd, kryzysów finansowych zagrażających jej istnieniu. (AK/1),(OI).
Podstawowa działalność organizacji – odczyty, konferencje, prace wydawnicze,
szkolenia, certyfikacje itp. – jest jakby przedłużeniem funkcjonowania Instytutu, który użycza
jej lokalu na siedzibę oraz sal na prowadzenie działalności. Dzięki temu jednak tradycyjna
misja organizacji, a także pewne działania transformacyjne, są realizowane bez większych
perturbacji. Istnieje jednak obawa, że symbioza ta opiera się głównie na związkach
personalnych pomiędzy szefami obu placówek (często są to te same osoby). Taka sytuacja,
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choć wygodna dla obu stron, nosi znamiona relacji wymuszonej okolicznościami i zagraża
poważnym kryzysem organizacyjnym w sytuacji przerwania wspomnianych związków
personalnych.
Odmienną w charakterze, ale bardzo podobną w sensie układu symbiotycznego, jest
nieformalna organizacja pozarządowa BB/1, będąca szkolnym klubem europejskim. Tak
opisuje ją badacz organizacji: Szkolny Klub Europejski […] powstał w maju 2000 roku z
inicjatywy Urzędu Miejskiego w S.. Powołanie klubu było poprzedzone szkoleniami dla
uczniów i nauczycieli, które miały doprowadzić do wyłonienia jego członków. Opiekun klubu
został wyznaczony przez dyrektora Gimnazjum spośród przeszkolonych nauczycieli. […] Klub
jest zarejestrowany w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W klubie nie ma zarządu, są
tylko tzw. liderzy. Klient wspominał o tym, że klub opracował zasady funkcjonowania i logo.
Jest również prowadzona kronika. Siedziba klubu to równocześnie sala polonistyczna, w
której odbywają się zajęcia. Klub nie posiada własnej strony internetowej, informacje o jego
działalności są zamieszczane na stronie gimnazjum i Urzędu Miejskiego. Również majątek
klubu nie jest zbyt okazały, a składa się z biblioteczki podręcznej, bibelotów, map,
chorągiewek, flagi Unii Europejskiej. […] Klub dysponuje kwotą około 1000 zł rocznie. Na
swą działalność nie otrzymuje jednak pieniędzy, lecz materiały papiernicze, biurowe, książki
przeznaczane na nagrody. Materiały te daje szkoła i Urząd Miejski. Urząd Miejski udostępnia
także klubowi nieodpłatnie autokar na wyjazd na paradę Schumana w Warszawie. Zdjęcia
wywoływane są na koszt rady rodziców, a robione własnym aparatem fotograficznym
opiekuna klubu. […] działalności klubu sprzyja to, iż działa on w ramach zajęć
pozalekcyjnych (dwie godziny tygodniowo), a opiekun klubu dostaje za nie wynagrodzenie.
(BB/1), (OI).
Trzeba dodać, że działania klubu raczej wykraczają poza przewidziane formalnie dwie
godziny płatnych godzin lekcyjnych, są prowadzone w atrakcyjnych formach i pozytywnie
odbierane przez otoczenie, uczniów przede wszystkim istotnie wpływają na świadomość
uczestników. Badacz pisze: Działalność uczniów w Klubie Europejskim kończy się wraz z
ukończeniem gimnazjum. Ale jak zapewnia opiekun klubu, często ci sami uczniowie są później
członkami Klubów Europejskich istniejących w szkołach średnich: „dużo z tych uczniów
poszło właśnie do naszego liceum, i jak potem później rozmawiałam z opiekunką tego Klubu
Europejskiego w liceum, to śmiała się, że przeze mnie musi ten klub kontynuować dalej,
ponieważ ci, którzy pracowali u mnie w klubie zgłosili się później do niej, że oni chcą dalej
pracować, dalej robić”. (BB/1), (OI).
Jak widać, w omawianym przypadku organizacja została stworzona przez instytucję
zewnętrzną i jest utrzymywana (w sensie dosłownym i przenośnym) przez kilka instytucji
jednocześnie (szkoła, Urząd Miejski, Fundacja Schumana, UKIE). Jednak jej skromna misja
jest realizowana, a rzeczone instytucje, reprezentujące interes publiczny, odnoszą wyraźną
korzyść w postaci aktywizacji i zmiany świadomościowej w środowisku lokalnym (także
ożywienia profilu obywatelskiego szkoły). Funkcja symbiotyczna została więc zrealizowana.
Dodatkowo, zaś, i jest to typowa cecha stylu symbiotycznego, prezentowany wyżej przypadek
stanowi przykład dobrego wykorzystania ekonomii skali i efektu synegrii instytucjonalnej
Większa instytucja bez większego wysiłku wspomaga mniejszą, a ta mniejsza, zużywając
mniejsze zasoby, uzyskuje bardzo dobry efekt działań, i dla siebie, i dla swego partnera.
Generalnie, wspólne działanie przynosi lepszy efekt i mniejsze zużycie zasobów. Z punktu
widzenia funkcji obywatelskich, jest tu oczywiście decydująca kwestia oceny jakości tego
efektu, odpowiedź na pytanie, w jakiej mierze jest to efekt o charakterze pożytku
publicznego, a w jakiej interesu grupowego czy jednostkowego. W omawianym przypadku
mamy zdecydowanie do czynienia z działaniami proobywatelskimi, ale – jak zobaczymy
jeszcze na przykładzie fundacji GCh/3 - nie jest to sytuacja powszechna dla stylu
symbiotycznego.
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Innym przypadkiem organizacji osiągającej efekt synergii instytucjonalnej jest mała
organizacja inicjatyw lokalnych PF/3, która powstała, aby wesprzeć działania instytucji
samorządowej. Stowarzyszenie – pisze badacz tej organizacji - powstało w 2000 roku w celu
zinstytucjonalizowania działań, które realizowane były wokół osiedlowego Klubu S. […].
Aktywność ta, podejmowana od 1994 r., była inicjowana z zewnątrz (projekt badawczy
Wydziału Pedagogicznego) i wsparte przez nowy zarząd Klubu. Początkowo działania te
finansowane były częściowo z zasobów gminy, niewielkich pieniędzy projektu badawczego i w
oparciu pracę wolontariacką i zostały wsparte przez szkolenia w ramach projektu Centrów
Aktywności Lokalnej84 (Klub S. stał się jednym z ośrodków CAL-owskich). Osiągnięte sukcesy
[…] nagroda w konkursie Gazety Wyborczej […] wykazały bariery dotyczące dotychczas
prowadzonej działalności […] oraz konieczność wsparcia Klubu S. („I po to się
zawiązaliśmy, żeby wesprzeć działania tej placówki samorządowej, a jednocześnie mieć
szanse realizować nasze pomysły” – Informator). Radą był pomysł instytucjonalizacji, który
wyszedł od organizacji infrastrukturalnej BORISa (inicjatora CALi) i został przyjęty trochę
na wiarę: “nikt z nas tego nie czuł, staraliśmy się przetrwać (...) kiedy zakładaliśmy
stowarzyszenie, myśmy nie mieli świadomości, jaka to biurokracja. (...)gdybyśmy to wiedzieli,
to ja nie wiem czy byśmy tak to zakładali” – Informator. […]. (PF/3), (OI).
Stowarzyszenie prowadzi skromną, ale szalenie ważną, podstawową (praca u
podstaw!) działalność w zakresie aktywizacji i edukacji obywatelskiej, organizuje: […]
Integracyjne spotkania mieszkańców […] Zaczynało się to od spotkania dla dzieci i ich
rodziców, (odbywające się w oparciu o metody pedagogiki zabawy) „w trakcie których
rodzice mają lepiej poznawać swoje dzieci, mają miło z nimi spędzić czas, to jest taka
integracja wewnątrzrodzinna. Zakładamy też (co nieco gorzej nam wychodzi), żeby sąsiedzi
mogli siebie lepiej poznawać. (...) są to takie, mamy nadzieję, zajęcia ogólnorozwijające gdzie
staramy się, żeby nie było rywalizacji między dziećmi, między dorosłymi również, żeby nie
było konkurencji między nimi (...)" (Informator). Jednak poza zajęciami rodzinnymi powstają
inne formy spotkań. Działa Klub Kobiet, w tej chwili próbuje się stworzyć Klub Młodzieży
Niepełnosprawnej, grupę samopomocową dla matek z małymi dziećmi. […]; oraz Punkt
Informacji Obywatelskiej (początkowo punkt pisania podań) - miejsce gdzie przychodzą
ludzie z różnymi problemami typu jak załatwić sprawy w urzędach, mający problemy w pracy
lub w domu. W punkcie pracują wolontariusze (w tym prawnicy), dostępne są publikacje
"Poznaj swoje prawa". "Mam nadzieję, że ludzie, może nie zdobywają jakiejś wielkiej wiedzy
prawnej, ale uczą się, że coś można załatwić, dowiadują się, gdzie można iść, żeby to coś
załatwić, mają jakieś takie wzmocnienie, że ktoś mówi: tak, tak, trzeba tam iść, załatwić, niech
pani to zrobi. I uczą się takich prostych rzeczy, ci najmniej wykształceni, że na przykład
trzeba zrobić kopię, wziąć pieczątkę urzędnika na tej kopii, że sprawa została przyjęta, że
można napisać odwołanie, że można napisać skargę na bezczynność administracji, wiele
rzeczy, że można sprawę podać do sądu" (Informator). […] (PF/3), (OI).
W działalności organizacji widoczne są typowe cechy działania prospołecznego i
obywatelskiego, którego często brakuje instytucjom z innego porządku sektorowego. Widać
więc wyraźnie specyficzny, obywatelski, choć często „niewymierny” wkład stowarzyszenia w
działanie symbiotyczne. Jest to doskonały przykład ożywiania instytucji samorządowej przez
prostą, bardzo podstawową, ale jakże potrzebną i „ludzką” aktywność pozarządową. Jej cechą
jest tworzenie więziotwórczych sytuacji społecznych budujących podstawową kulturową
tkankę zaufania i reguł wzajemnościowych, czyli kapitału społecznego i kultury współżycia.
Cel Stowarzyszenia jest “taki mały, osiedlowy” (Krytyk) – pisze badacz - czyli jest to
“działanie na rzecz tej społeczności osiedlowej, aktywizowanie mieszkańców do działań na
84
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rzecz środowiska (...) Poprzez budzenie takiej zwyczajnej aktywności, nawet twórczej (...)
zmierzając do takiej integracji tego środowiska i tworzenia takiej atmosfery i możliwości
współdziałania ludzi na rzecz ich samych” (Informator). […] Kapitałem stowarzyszenia –
zauważa badacz - jest zapał grupy ludzi, którzy w dużej mierze angażują się dla własnej
przyjemności. "Lubimy po prostu wymyślać jakieś scenariusze dla dzieci – i dla rodziców. I
to, że się podoba to, co robimy, to kolejny powód naszej motywacji. Że to się spotyka z miłym
oddźwiękiem. Ale już to, że trudno się na te spotkania dostać, nie jest już sukcesem. Już
próbowaliśmy np. robić dwa spotkania w jednym dniu, żeby nie było tłoku, żeby każdy mógł
się dostać, ale to potem przekracza nasze możliwości siłowe i materiałowe, bo to jest jednak
bardzo męczące. Chociaż daje satysfakcję.
I tak pierwszy powód jest taki, że lubimy to robić, a drugi – że lubimy to robić z tymi
ludźmi, z którymi jesteśmy, lubimy po prostu się spotykać, i często jest tak że ta pierwsza
godzina polega na tym, że sobie normalnie pogadamy, co tam u nas słychać, co się
śmiesznego zdarzyło albo okropnego. Po czym dopiero zaczynamy rzeczywiście pracować"
(Informator)
Dodatkowo ludzie zaangażowani czują, ze robią "coś pożytecznego", że wypełniają
pewną misję aktywizowania ludzi, tego aby im się „chciało chcieć”. Chcieliby, aby
nawiązały się między sąsiadami takie normalne stosunki, żeby zaczęli się do siebie uśmiechać,
rozmawiać ze sobą. "Niekoniecznie, że wszyscy wspólnie dojdą do jakiegoś ustalenia,
słuchajcie zróbmy np. żeby piękne drzewa rosły na naszym osiedlu. Liczyliśmy na to, że ludzie
się spotkają, porozmawiają – i również na temat problemów osiedla". (PF/3), (OI).
Jak zauważa badacz jest to Typowa organizacja przy placówce budżetowej, kadrowa,
działająca w oparciu o instytucje publiczne Jej istnienie formalno-prawne jest wynikiem
niefunkcjonalności systemu […] (konieczność zdobywania niezależnych źródeł [finansowania
– przyp. PG] na działalność w jednostce budżetowej). (PF/3), (OI).
Mimo dość silnego oparcia instytucjonalnego i pożytku, jaki przynosi instytucji
symbiotycznej, organizacja przeżywa olbrzymie kłopoty i przezwycięża je jedynie (i to tylko
częściowo) dzięki poświęceniu swych działaczy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że instytucjom
samorządowym nie bardzo zależy na sukcesie tej inicjatywy. W omawianym przypadku, w
skali mikro, obserwujemy niejako symbolicznie podstawowy charakterystyczny rys relacji
wzajemnych pomiędzy sektorem samorządowym i pozarządowym w skali całego kraju:
niechęć samorządu, brak wiedzy i zaangażowania we wsparcie dla działań obywatelskich,
nawet, gdy maja one wyraźny charakter symbiotyczny. Kłopoty organizacji wynikają też, z
przyczyn będących w dużej mierze skutkiem owej niechęci – niejasnego podziału
kompetencji i nieokreślonych relacji formalnych. Badacz pisze: Stowarzyszenie nie ma
swojego zaplecza instytucjonalnego. Oparcie w S. (lokal, wsparcie osobowe) nie jest
wystarczające „ludzie często właśnie w domach coś robią, no albo w swoich miejscach pracy.
Jest to dość kłopotliwe dla nas, ale w klubie S. też rozwija się rozmaita działalność i tego
miejsca staje się niestety coraz mniej. Są tam dwa komputery, ale też różne projekty się
rozwijają, które są bardziej s., albo mniej stowarzyszeniowe. No to jest ciągle trudne dla nas
do zdefiniowania, pilnowania, co jest czyje. Często jest tak, że nie ma miejsca” (Informator)
[…] „Kiedy założyliśmy to stowarzyszenie, to właściwie tak nikt z nas nie oddzielał tego, co
jest klubowe, od tego co jest stowarzyszeniowe i po dziś dzień mamy z tym problem, z tym że
to chwilami zaczyna nam przeszkadzać. Czasami ktoś próbuje się określić, odczuwa
schizofrenię i chce określić swoją tożsamość (...)" (Informator) […] Stowarzyszenie korzysta z
lokalu, sprzętu Klubu, dyrektor Klubu jest w Zarządzie Stowarzyszenia. […] deklarowany cel,
który “zawiera się w statucie (...) mamy takie piękne okrągłe słowa” (Informator) jest w
istocie celem Klubu S., a celem stowarzyszenia było (przynajmniej w początkowym okresie)
wsparcie tej samorządowej instytucji […] Klub S. wiele działań stowarzyszenia traktuje jako
wewnętrzne i prezentuje na zewnątrz jako własne. Ma to oczywiście dobre i złe strony.
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Wydaje się, że bez swoistej symbiozy z Klubem Stowarzyszenie nie mogłoby istnieć. Krytyk tak
określił te sytuację {…] „myślę, że gdyby nie było S., to by padło stowarzyszenie, to jest na tej
zasadzie. Że ono by się nie przeniosło gdzie indziej, motorem tych wszystkich programów jest
jednak S.. (...) To są byty odrębne prawnie rzecz biorąc, natomiast ludzie są ci sami po
prostu”. Dodajmy, że tak sytuacja jest widziana z zewnątrz. (PF/3), (OI).
Dodatkowym problemem wynikającym z relacji symbiotycznych jest pojawianie się
presji klientelistycznej: S. działa w lokalu wojskowej spółdzielni mieszkaniowej, ale działa w
ramach O. Klubu Kultury […]. Napięte stosunki ze spółdzielnią spowodowały m.in. fakt, iż
siedziba Stowarzyszenia jest w prywatnym mieszkaniu. […] Mimo wyraźnej chęci do
dystansowania się od polityki klub i stowarzyszenie często jest postrzegane jako związane z
pewną opcją. Każda zmiana władz dzielnicy, czy Klubu O. tworzy stan niepewności
funkcjonowania S. i Stowarzyszenia. Wielka polityka dotyka również Stowarzyszenie w innym
wymiarze. Stowarzyszenie odczuło zmianę ustroju Stolicy. “Kontakty z samorządem lokalnym
są właściwie dobre, był taki moment, że dzielnica doceniła tę działalność, a teraz kontakt jest
(ha, ha, ha) - środków nie ma, natomiast stara się w tej chwili samorząd o powiększenie klubu
S., o powiększenie powierzchni - nawet jest skłonny zapłacić wojskowej agencji
mieszkaniowej - żeby tam się mogło to wszystko rozwijać, czyli raczej jest na plus” (Krytyk).
(PF/3), (OI).
Wyżej przedstawione uwikłanie instytucjonalne badanego stowarzyszenia ostatecznie
skutkuje wyraźnymi ograniczeniami w realizacji jego misji. Jeszcze raz okazuje się, jak
niesprzyjające otoczenie instytucjonalne łatwo niszczy tkankę obywatelską i szansę na
prawdziwą zmianę społeczną w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Pisze
o tym wyraźnie badacz analizowanego podmiotu: Misją Stowarzyszenia "jest działanie na
rzecz tej społeczności osiedlowej, aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz
środowiska, a też, no, to się tak szumnie mówi, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego"
(Informator). Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w istocie realizuje pewne cele kulturalne
(usługowe). Potencjał animacji lokalnej nie jest wykorzystywany. "myślę, że o to za mało
zabiegamy, że ludzie przychodzą do nas owszem w dobrych nastrojach, tacy zrelaksowani,
uśmiechnięci na ogół, ale my nie potrafimy, może nie mamy siły, nie chce nam się i tak dalej,
coś z tym zrobić dalej" (Informator). Rozwój działań wyraźnie na to wskazuje „mamy tu
dylemat, czy robić to bardziej perfekcyjnie dla mniejszej grupy, czy mamy to robić razem z
rodzicami, bo jest też taka idea, i tak się ciągle zastanawiamy" (Informator). Co prawda
pojawiają się nowe programy na zasadzie "po prostu ktoś przyszedł do nas z pomysłem"
(Informator), ale rola Stowarzyszenia sprowadza się w takim wypadku do złożenia wniosku.
(PF/3), (OI).
Warto zauważyć, że organizacją uwikłaną w specyficzny układ symbiotyczny z
samorządem jest również, opisane w podrozdziale 4.7 stowarzyszenie parapolityczne RS/4. W
tym przypadku, jak pamiętamy, szczególnie charakterystyczne było wzajemne przenikanie się
struktur lokalnego samorządu i organizacji pozarządowej, prowadzące do stopienia się obu
porządków organizacyjnych. Niezależność instytucji pozarządowej przybiera tu w zasadzie
jedynie charakter potencjalny: organizacja może stać się samodzielna i niezależna w
momencie utraty władzy w samorządzie.
Innym przykładem organizacji realizujących symbiotyczny styl działania są
Prawosławne Bractwa MD/4 i MD/5. Są to organizacje o charakterze stowarzyszeń (choć
formalnie nie mają osobowości prawnej), powołane przez Kościół Prawosławny i
funkcjonujące w dużej mierze w oparciu o jego instytucje (np. Centrum Kultury
Prawosławnej, parafie) i lokale. Bractwo młodzieżowe (MD/4) posiada swojego opiekuna
kościelnego, ale w zakresie swojej działalności rządzi się samodzielnie; bractwo
charytatywne, również działa bardzo samodzielnie, głównie w oparciu o aktywność swej
liderki. Oba podmioty, w ocenie badacza, są organizacjami pożytku publicznego

135
zewnętrznego a jednocześnie grupami etosowymi, i dobrze realizują swe misje, w których
funkcja religijna jest wypełniana razem z działaniami formacyjnymi, obywatelskimi,
samopomocowymi i charytatywnymi. Działalność bractwa skupia się głównie wokół 2 celów:
pierwszym jest pomoc charytatywna szczególnie kierowana do prawosławnych na Ukrainie i
Białorusi, drugim natomiast krzewienie i wzmacnianie religijności (prawosławnej oczywiście)
wśród Polaków. W zasadzie oba cele traktowane są równorzędnie i często „załatwiane” jak
gdyby przy jednej okazji. Podstawową formą działalności Bractwa […] jest organizowanie
zbiórek darów i pieniędzy i następnie poprzez pielgrzymkę wywiezienie do miejsc i osób gdzie
pomoc ta jest potrzebna. […] pomoc wraz z pielgrzymami dotarła do: 1995 roku do Grodna,
do Puczajewa, to były takie miejsca na Ukrainie (…)Tam jest prawosławny klasztor, to jest na
Ukrainie (…) Potem robiliśmy dużo pielgrzymek do Żurowic, to jest klasztor prawosławny na
Białorusi. (…) i potem było tak…5 lat temu, 6 lat temu, jak w Serbii była, zaczęła się ta
wojna, później nasz obecny metropolita Sawa zwrócił się do bractwa czy my nie moglibyśmy
coś pomóc, skąd w naszych ludziach tyle inicjatywy, tyle energii, tyle chęci…myśmy
pracowali dzień i noc można powiedzieć przez trzy tygodnie, gdzie zawieźliśmy 5 tirów,(…) 5
tirów napakowanych pojechało do Jugosławii do Belgradu […] (I). W trakcie rozmowy
usłyszałam jeszcze o pomocy podczas powodzi na Zakarpaciu, na Białorusi gdzie wylała
Prypeć, czy też w samej Polsce, gdzie dzięki Bractwu organizowana jest Wigilia i Wielkanoc
dla ubogich, a dzięki inicjatywie jednego z członków bractwa powstał Dom Opieki w K.
Bractwo bardzo ściśle współpracuje z parafią prawosławną Św. Mikołaja, a także innymi
bractwami. (MD/5), (OI).
Bez przerwy wrze, bez przerwy coś się dzieje, bez przerwy ktoś przychodzi, wychodzi
charakteryzuje atmosferę w Bractwie MD/4 badacz - Główną misją […] jest krzewienie
wiary, kultury prawosławnej, konsolidacja młodych ludzi oraz „wyrwanie młodych ludzi ze
środowiska patologicznego (K2)”. W tym celu oprócz tworzenia bractw parafialnych i
diecezjalnych (bractwo – przyp.PG) zajmuje się organizacją pielgrzymek, obozów dla
młodzieży, konkursów – od sportowych po fotograficzne. Dla starszej młodzieży Bractwo
tworzy rekolekcje przedmaturalne, kursy językowe, szkolenia z zakresu samoorganizacji,
prowadzi biuro porad prawnych. […] Praca w (bractwie – przyp.PG) oparta jest o
wolontariat i prawdopodobnie jedyne fundusze, jakie pozwalają Bractwu utrzymać się
pochodzą z parafii oraz od różnorodnych fundacji. (MD/4), (OI).
Obie badane organizacje prawosławne sprawiają wrażenie bardzo harmonijnych w
swej symbiozie z Kościołem. Są przykładem dobrego współżycia, ale być może wynika to z
faktu, że pomiędzy koegzystującymi instytucjami jest wyraźny podział zadań i równie
wyraźny stosunek podporządkowania (w wymiarze religijnym i formalnym).
W funkcjonowaniu obu bractw można tez odnaleźć ślady zjawiska, które nazwałbym
„klientelizmem pozytywny”. Polega ono na tym, że dobre oparcie w Kościele przekłada się na
oparcie w strukturach samorządowych, co ułatwia najprawdopodobniej pełnienie
obywatelskiej misji organizacji. Problem tylko czy to „przełożenie” jest w pełni
transparentne. Badacz pyta krytyka organizacji MD/4: a jakie są kontakty ze świeckimi
jakimiś instytucjami, […] chociażby z władzami miasta, czy w ogóle istnieją jakieś? Tak –
opowiada krytyk - jak najbardziej, to przede wszystkim, jeśli chodzi o władze miasta, to przez
radnych są, w zarządzie miasta, bo tak raczej duchowny nie zjawia się na posiedzeniach
zarządu bądź, nie ukrywajmy, jest rozdział między cerkwią, między kościołem a państwem,
współdziałają te organizacje ze sobą, ale zawsze są to oddzielne organizacje. (OI).
Specyficzny układ symbiotyczny reprezentują stowarzyszenia zawodowe pełniące rolę
quasi-korporacji. Są to na ogół nowoczesne, profesjonalne organizacje zrzeszające
przedstawicieli grup zawodowych pracujących w biznesie, których podstawowym zadaniem
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jest podnoszenie pozycji rynkowej danej grupy (patrz stowarzyszenie „biznesowe” NG/3
omawiane w podrozdziale 4.9.). W jakiejś mierze podobny styl symbiotyczny reprezentują
również tradycyjne stowarzyszenia zawodowo-naukowe, jak omawiane już tu stowarzyszenie
AK/1 czy chociażby Polskie Towarzystwo Socjologiczne, choć w przypadku AK/1, jak
stwierdziliśmy wyżej, a także PTS85, korzyści organizacji pozarządowej wynikające ze
współpracy z instytucjami naukowymi są raczej ograniczone.
Wracając do analizy stylu symbiotycznego pozarządowych quasi-korporacji
biznesowych, należy stwierdzić, że choć układ symbiotyczny może przybierać w praktyce
różne formy (od pełnej dominacji instytucji biznesu do usamodzielnienia się organizacji
zawodowej i wykorzystywania dla jej celów firm, w których pracują przedstawiciele danego
zawodu), to jednak sama idea stowarzyszeń tego typu opiera się przede wszystkim na
zrównoważonej symbiozie trzech typów interesów: organizacji zawodowej, jej
indywidualnych członków i firm ich zatrudniających. W przypadku badanej organizacji NG/3
dostarcza ona swym członkom odpowiedni pakiet korzyści, podnosi poziom
wykwalifikowania i pozycję rynkową pewnej grupy zawodowej i jednocześnie przyczynia się
do wzrostu profesjonalizmu i wydajności pracy w firmach zatrudniających członków
stowarzyszenia – niejako w zamian za to, firmy na przykład opłacają dość wysokie składki
członkowskie swych pracowników zrzeszonych w stowarzyszeniu, umożliwiają korzystanie z
majątku firm, pomagają uprawiać lobbing itp.
Omawiany wyżej przypadek quasi-korporacji zawodowej zwraca nasza uwage na
jeszcze jeden wymiar zróżnicowania stylu symbiotycznego. Zauważmy bowiem, że
stowarzyszenia zawodowe, w przeciwieństwie na przykład do bractw religijnych, niechętnie
przyznają się do swych związków symbiotycznych z innymi instytucjami. Podobnie rzecz się
ma również w przypadku organizacji reprezentującej jedną z mniejszości narodowych – AP/4.
Lider organizacji nie ukrywa co prawda, że stowarzyszenie działa przy redakcji –
finansowanego przez państwo - pisma owej mniejszości narodowej, ale nie uważa tego, za
rzecz szczególnie istotna dla jej funkcjonowania. Zwraca na to jednak uwagę „krytyk”
organizacji. Mamy do czynienia z typowym układem symbiotycznym: redakcja gazety
udostępnia stowarzyszeniu lokal, sprzęt i dostęp do medium, a stowarzyszenie wspiera gazetę
politycznie i dostarcza nośnych tematów dziennikarskich.
11.2. Symbioza zależnościowa.
Przykładem stylu symbiotycznego o charakterze zależnościowym jest działanie dużej
fundacji medialnej GCh/3. Fundacja została powołana w 2001 roku przez jedną z
największych prywatnych stacji telewizyjnych i jest z nią ściśle związana. Powstała, jak mówi
krytyk „może trochę z potrzeby serca założycielki, trochę z potrzeby jednak telewizji, że
dobrze by było, żeby coś takiego, taka ludzka twarz telewizji była pokazana” (K).
Jednocześnie należy podkreślić – pisze badacz - że do telewizji […], jak i do Fundacji
[…] później, przychodzi mnóstwo listów, w których widzowie nie tylko opisują swoje
problemy i proszą o pomoc, ale również jakby zapraszają dziennikarzy telewizji do robienia
reportaży i programów z ich udziałem. Informacja ta jest ważna, ponieważ naświetla ona fakt,
że widzowie i uczestnicy programów tej komercyjnej telewizji, to wcale nie „ofiary” lecz
współtwórcy tych programów.
Należy też wspomnieć o sposobie zaangażowania osób działających w Fundacji […].
Stanowi on nowy rodzaj pracy ochotniczej. W Fundacji […] zatrudniona jest tylko główna
księgowa, natomiast pozostałe osiem czynnie działających osób to nominalnie wolontariusze.
85

Autor tej książki jest wieloletnim członkiem ZG PTS, pełniącym w stowarzyszeniu różne funkcje. Symbioza,
o której mowa, jest w przypadku PTS sformalizowana i opiera się przede wszystkim na instytucji członka
wspierającego i finansowaniu przez instytuty naukowe udziału socjologów w zjazdach naukowych
Towarzystwa.
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Innymi słowy, „cały zarząd Fundacji pracuje charytatywnie, są to osoby zatrudnione głównie
w telewizji […]” (I).
[…] Sama respondentka z Fundacji w następujący sposób opowiada jak została
„wolontariuszką” w tej organizacji: „pracowałam na wydziale programowym [telewizji
(…)], no i pewnego dnia jak została podjęta decyzja, że zakładają Fundację […], przyszedł do
mnie mój dyrektor i mi mówi: „Słuchaj, to ty będziesz pracowała dla Fundacji i w Fundacji”.
Ja mówię, „No, dobrze”. No i tak to zostało, tak samo z innymi ludźmi zarządu” (I). {…]
Mając na uwadze sposób zatrudniania „wolontariuszy” w Fundacji […], nie dziwi fakt, że
Fundacja jako taka nie posiada żadnego majątku. Telewizja […] nie tylko „użycza” swoich
pracowników Fundacji, ale również użycza jej siedzibę, komputery i wszelki inny sprzęt
potrzebny do jej funkcjonowania. Plusem tej całkowitej zależności Fundacji […] od telewizji
[…] jest brak kosztów operacyjnych Fundacji finansowanych z przychodów akcji
realizowanych przez Fundację.
[…] specyfika Fundacji […] to fakt, że skupia się ona na pomocy indywidualnej.
Fundacja „w pierwszej kolejności pomaga ludziom, których losy są pokazywane na antenie
[…]” (I). Inaczej mówiąc, „cenę”, którą mają zapłacić osoby zainteresowane dostaniem
zapomogi za pośrednictwem Fundacji, jest uczestnictwo w niektórych programach. Jest to
równoznacznie z upublicznieniem danego przypadku, co oczywiście pozwoli widzom wczuć się
w sytuację pokazywanej osoby i wysłać sms w ten sposób wspierając je finansowo. (GCh/3),
(OI).
O poważnej skali pomocy, jakiej udziela fundacja, świadczą następujące dane: Miesięcznie
Fundacja dostaje koło 400 listów od widzów Telewizji […], z których każdy jest skrupulatnie
sprawdzany przez pracowników organizacji. Następnie zarząd wspólnie podejmuje decyzje,
co do kolejności, wysokości i rodzaju pomocy. W pierwszej kolejności pomaga się bohaterom
programów Telewizji […], przeważnie dzieciom. […]
Podstawowym źródłem finansowania działalności Fundacji […] jest zbieranie
pieniędzy poprzez smsy wysyłane przez widzów Telewizji […] na rzecz danego przypadku.
Szacuje się, że w 2003 r. Fundacji […] udało się zebrać od 10 do 12 mln złotych, natomiast w
2002 r. 6 mln zł. Członkowie zarządu również zwracają się do sponsorów. Sponsorami są
najczęściej klienci Telewizji […], tj. firmy, które się w tym medium reklamują. Fundacja […]
organizuje również okazjonalne akcje zbierania funduszy do puszek przed kinami i w
hipermarketach.[…]. (GCh/3), (OI).
Przedstawiana fundacja ma wyraźnie hybrydowy: biznesowo-charytatywny charakter,
jest niesamodzielna i niejako „za darmo” buduje wizerunek biznesu, ale niewątpliwie pomaga
potrzebującym i pozytywnie wpływa na zmiany świadomości społecznej, choć jak zauważa
badacz, rola obu symbiotycznie uwikłanych instytucji nie jest to jednoznaczna. Badacz pisze:
Zdefiniowanie misji Fundacji […] sprawiło respondentce z tej organizacji wyraźną trudność.
Fundacja […] pomaga przeważnie dzieciom. Reprezentantka zaś stwierdziła: „pomagamy
normalnym, zwykłym Polakom, którzy piszą listy” (I). Fundacja ma regulamin, który w
oparciu o najczęściej powtarzające się prośby określa priorytety zbiórki funduszy.
Oczywiście, wolno nam przypuszczać, że nieoficjalna misja Fundacji […] to
budowanie wizerunku Telewizji […] jako organizacji komercyjnej o charytatywnym obliczu.
Formuła tworzenia tego wizerunku poprzez zakładanie i wspomaganie Fundacji jest
wyjątkowo wygodna w przypadku telewizji, ponieważ wspieranie działalności Fundacji nie
kosztuje zbyt dużo. Na działalność statutową Fundacji nie składają się fundusze telewizji, lecz
indywidualna pomoc finansowa widzów i sponsorów. Jak zauważyła respondentka z Fundacji
[…] widzowie, którzy wysyłają smsy na rzecz Fundacji to zwykli ludzie, które często sami nie
mają dużo środków na życie. […] Fundacja […] nagłaśnia problemy pewnych kategorii osób,
w ten sposób uczulając resztę widzów (trudno mówić tu o społeczeństwie) na trudną sytuację
życiową pokazywanych ludzi. […]
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W ten sposób telewizja i jej „dziecko” tj. Fundacja stają się narzędziem o dwojakim
charakterze. Umożliwia się potrzebującym nagłośnić swój problem i dotrzeć z nim do
oglądających (transmisja w Telewizji […] to warunek dostania wsparcia z Fundacji […]!).
Jednocześnie osoby oglądające dany program i chcące wesprzeć pokazywanych w nim ludzi
mogą łatwo włączyć się do akcji zbierania funduszy na ten cel. Ci sami widzowie, którzy w
każdym z innych programów mogą zagłosować za pomocą komórki, w tym przypadku mogą
stać się ofiarnymi darczyńcami również za pomocą smsu. Poza tym, że Fundacja […]
wytwarzając swego rodzaju więź pomiędzy widzami reklamuje samą Telewizję […]
Choć jest możliwe, że Fundacja […] rzeczywiście stanowi „ludzką twarz” telewizji
komercyjnej, co nie wyklucza wykorzystywania Fundacji […] przez Telewizję do uzyskania
zysków. Jednak, jest trudno rozpatrywać te zjawiska osobno, ponieważ stanowią one dwie
strony medalu: telewizja może zarobić, jednocześnie pomagając konkretnym osobom i
edukować tę część społeczeństwa, którą stanowią jej widzowie. Jak twierdzi Krzysztof
Zbytniewski relacjonując zorganizowaną przez Telewizję […] wyprawę niepełnosprawnego
Janka Meli na biegun, „Gdyby Marek Kamiński zabrał na biegun zdrowego chłopca, nie
byłby to aż tak fascynujący show. Wyjątkowość wydarzenia polegała właśnie na tym, że Jasiek
zdobywał biegun przezwyciężając swoje ograniczenia. – Nie mam wątpliwości, że […] chciał
na tym zarobić – mówi profesor Janusz Czapiński. – Ale dostaliśmy wspaniałą lekcję
tolerancji. I my – dorośli, i rówieśnicy Jaśka. A to oni będą tworzyć w przyszłości warunki
życia dla niepełnosprawnych. Wyprawa „Razem na biegun” przyniosła jeszcze jeden
wymierny efekt: Fundacjom […] i Marka Kamińskiego udało się zebrać ponad 730 tys. zł na
zakup protez dla kalekich dzieci.” („Biegun odwagi” Polityka, nr 21 z 2004 r.). (GCh/3),
(OI).
Jak zauważyliśmy wyżej ocena pożytku publicznego, jaki przynosi działalność
fundacji musi uwzględniać kontekst instytucjonalno-symbiotyczny jej funkcjonowania.
Choć program Fundacji […] „Zielone drzwi” uczy „postawy obywatelskiej, dobroci
i pomagania” (tak przynajmniej twierdzi „krytyk” tej organizacji) – pisze badacz - ten
pozytywny wpływ prawdopodobnie ginie na tle przekazu innych audycji Telewizji […].
Zdaniem „krytyka” w programach takich jak: „Big Brother”, czy „Brakujące ogniwo”
„pokazuje się rywalizację: ty jesteś słabszy, a ja jestem lepszy” (K). Jest to przekaz, który
kłóci się z przesłaniem Fundacji […], która propaguje pomoc słabszym i mniej zaradnym. Na
podstawie niniejszego badania nie można przesądzić, który z tych przekazów jest mocniejszy,
choć nie trudno się domyślać, że postawy humanitarne lub obywatelskie giną wśród
programów, których dewizą jest „przetrwają najsprawniejsi”. Trudno jednak oczekiwać od
komercyjnej telewizji, by dobrowolnie edukowała społeczeństwo. […] W tym kontekście, zbyt
surowa ocena Telewizji i Fundacji […] nie była by ani trafna, ani sprawiedliwa. (GCh/3),
(OI).
Charakterystyczne, że w kontekście opisanego wyżej „biznesowo-charytatywnego”
układu symbiotycznego, kształtowana świadomość obywatelska przyjmuje specyficzny
kształt – jest to obywatelskość” rozumiana, jako współczucie i reagowanie na „bolączki
społeczne”. Choć można mieć wątpliwości – pisze badacz - co do trwałości dobroczynnego
efektu programu Fundacji […], z pewnością praca w takiej organizacji oddziałuje na postawy
osób w niej zaangażowanych. Jak stwierdziła respondentka, „ta praca, oprócz tego, że
rozwija, to jeszcze stała się poniekąd jakąś naszą pasją, można powiedzieć misją... Od kiedy
pracujemy w Fundacji zmienił się nam światopogląd, zmieniły się nam wartości w życiu ” (R).
Nie oznacza to jednak, że pracownicy tej organizacji przyjęli bardziej obywatelską postawę.
Tym samym można stwierdzić, że Fundacja […] nie kształtuje takiej postawy, najwyżej
wyczula część społeczeństwa na problemy pewnych grup. Jednakże zdaniem (krytyka –
przyp.PG) działalność Fundacji […] można zakwalifikować jako aktywność obywatelską,
ponieważ „pani Bożena […]– tak jak i pani prezydentowa […] – nie musi tego robić, a chce
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to robić, więc jest na tyle aktywna, że widzi bolączki społeczne i reaguje na nie” (K).
Obywatelskość, jak już wiemy, da się zdefiniować na wiele sposobów. Od tego zależy jak
będziemy oceniać daną działalność. (GCh/3), (OI).
Badacz omawianego przypadku zwraca jeszcze uwagę na dwa specyficzne zjawiska
ujawniające się w sytuacji hybrydowej symbiozy instytucjonalnej: […] Interesującym
wynikiem analizowanego tutaj badania jest obserwacja, że pracownicy mogą być
wykorzystywani przez pracodawców nie tylko w koncernach i firmach komercyjnych. Również
dobrze może to dziać się w organizacjach pozarządowych, o czym świadczy przykład
respondentki z Fundacji […].
Innym zasługującym na osobne omówienie aspektem badanego przypadku jest bardzo
popularny ostatnio, choć raczej nietradycyjny sposób zbierania środków przez fundacje.
Wspieranie działalności charytatywnej poprzez wysyłanie smsów, to specyficzny sposób
filantropii. Choć można krytykować tę metodę zbierania funduszy, trudno jednak zaprzeczyć
temu, że przemawia ona do pewnych kręgów osób. Jeśli jest to jedyny sposób filantropii
docierającą do szerszego grona obywateli, należy go raczej aprobować niż krytykować. W
dodatku, nie jest on związany z dodatkowymi nakładami finansowymi ze strony
organizatorów. (GCh/3), (OI).
Wyrazistym przykładem uzależnienia organizacji w układzie symbiotycznym są losy
stowarzyszenia RS/3, które zostało założone przez samorząd lokalny do rozwiązywania zadań
tegoż samorządu i nigdy nie wybiło się na samodzielność. „Załatwia” władzy lokalnej pewien
problem społeczny, więc jest przydatne, ale nie jest niezależnym partnerem obywatelskim, co
z góry przesąd o niemożności realizacji przez ten podmiot wielu obywatelskich funkcji.
Zastanawiające, że badacz – doświadczony znawca i analityk sektora pozarządowego - swój
świetny, bardzo krytyczny opis interpretacyjny stowarzyszenia podsumowuje stwierdzeniem,
że jest to organizacja etosowa realizująca pożytek publiczny zewnętrzny. Wynikałoby z tego,
że organizacja społeczna znajdująca się na granicy definicyjnej przynależności do sektora
pozarządowego (z uwagi na brak niezależności i samodzielności, a także słabe zakorzenienie
w lokalnym trzecim sektorze), może realizować w odpowiednich okolicznościach funkcje
trzeciosektorowe i obywatelskie. Problem tkwi, jak sądzę, i jak to wynika z niżej
prezentowanego opisu, w tym że nie istnieje żadna wewnętrzna, wynikająca z podmiotowości
organizacji, gwarancja trwałości takiego stanu rzeczy. Mamy wiec do czynienia, z bardzo
często spotykaną w Polsce sytuacją, w której ważne funkcje obywatelskie, w sposób całkiem
poprawny, pełni podmiot będący protezą organizacji pozarządowej, opanowany przez –
wynikający z uzależnienia od silniejszego patrona – syndrom „pozarządowej wyuczonej
bezradności”.
Stowarzyszenie RS/3 jest – według badacza - organizacją pozarządową silnie – w sensie operacyjnym, a przez pewien czas także personalnym – związaną z lokalnym samorządem,
który zainicjował jego powstanie oraz wpływa w decydujący sposób na charakter prowadzonej działalności. Zaś historia Stowarzyszenia zdaje się być dobrą ilustracją tezy, że łaska
pańska jeździ na pstrym koniu.
Genezy powstania organizacji należy doszukiwać się w konieczności realizacji zadań
własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Ten niewdzięczny problem
postanowiono rozwiązywać przy pomocy czynnika społecznego, czyli trzeźwiejących
alkoholików. Informator mówi o „grup[ie] zapaleńców, którzy chcieli idee trzeźwego życia
wprowadzać w czyn. (...) Chcieli sami utrzymywać abstynencję i nieść takie posłanie ludziom,
którzy chcą trzeźwieć w duchu anonimowych alkoholików”. Pomoc udzielona grupie
inicjatywnej przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy umożliwiła
rejestrację stowarzyszenia. Jednakże na tym rola samorządu się nie skończyła. Przez szereg
lat Stowarzyszenie było oczkiem w głowie przynajmniej kierownictwa Wydziału,[…]. Przez
pewien okres […] istniały dosyć silne związki personalne pomiędzy władzami miasta a
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władzami stowarzyszenia, […] Jednakże obecnie, w opinii Informatora, polityka miasta
wobec Stowarzyszenia, a przede wszystkim zmniejszająca się wysokość corocznych
kontraktów, stanowi najważniejszą barierę w funkcjonowaniu organizacji. […].
Jak już […] była mowa Stowarzyszenie […] jest silnie związane z samorządem gminy […],
co niewątpliwie odbija się na jego niezależności. Ta kwestia jest jednak zupełnie odmiennie
postrzegana przez Informatora-lidera organizacji i Krytyka-przedstawiciela Urzędu Miasta.
Informator rozumie niezależność organizacji w kategoriach wolności jednostki i odnosi ją do
cech osobowych ludzi tworzących organizację, a zatem organizacja jest niezależna, gdy jej
członkowie „(...) są niezależni, nie wchodzą w jakieś zależności, nie szukają jakichś korzyści
finansowych dla siebie (...). Dlatego też według niego Stowarzyszenie jest niezależne,
ponieważ w żaden sposób, np. „politycznie”, nikt nie wpływa na jej funkcjonowanie.
Natomiast Krytyk postrzega kwestię niezależności organizacji od strony funkcjonalnej i
wprost stwierdza, że Stowarzyszenie „Jest organizacją zależną od funduszy miasta. Bo jeśli
skończy się finansowanie zadania, a nie będą w stanie pozyskać środków zewnętrznych, to
wydaje mi się, że nie przeżyją.” Jak w końcu przyznaje lider […] kwestia finansowania
działalności organizacji poważnie ogranicza zakres funkcjonowania, ponieważ w sposób
zasadniczy określa zdolności do realizacji zadań.
Kondycja Stowarzyszenie po dekadzie jego istnienia wydaje się odbijać stan relacji z władzami miasta. Będąc przez długi czas pupilkiem Wydziału, który udzielał wydatnego wsparcia
merytorycznego, obecnie znalazło się w sytuacji petenta. Z dzisiejszej perspektywy można
pokusić się o stwierdzenie, że swoisty parasol ochronny, jaki nad organizacją rozpiął samorząd lokalny, w pewnym sensie wynikający ze związków personalnych pomiędzy tymi jednostkami, wyrządził organizacji wiele nieodwracalnych szkód. Funkcjonowanie Stowarzyszenia
jako organizacji pozarządowej cechuje wyuczona bezradność […] Obecnie organizacja nie
potrafi się odnaleźć jako uczestnik sektora pozarządowego […] W tym miejscu pojawia się
kwestia na ile obecny stan relacji jest wynikiem zmiany podejścia […] Magistratu do zlecania
realizacji zadań publicznych poprzez podniesienie standardów, na ile wynikiem dosyć
niespójnej polityki miasta wobec sektora organizacji uzewnętrzniającej się w preferowaniu
wybranych podmiotów, a na ile należy dopatrywać się w tym kwestii personalnych. Samo Stowarzyszenie przespało moment pojawienia się konkurencji w rozwiązywaniu tego samego
problemu i do tych samych środków w postaci Klubu Abstynentów B., którego działalność
wydaje się pełniej odpowiadać na potrzeby Wydziału, lub po prostu przegrało walkę
personalną. W chwili obecnej jego przyszłość rysuje się raczej pesymistycznie. (RS/3), (OI).
Innym charakterystycznym przykładem organizacji uzależnionej symbiotycznie jest,
omawiane w innym miejscu, „nostalgiczne” stowarzyszenie sportowe AP/3, które w okresie
PRLu było ściśle związane (i finansowane) z jedną z instytucji państwowych o charakterze
„spółdzielczym”, a po jej likwidacji, w dalszym ciągu uzależnione jest finansowo i
organizacyjnie od struktur administracji centralnej i terenowej. Dzięki działaniom
omawianego stowarzyszenia struktury te mogą wykazywać się działalnością pro publico bono
i liczyć na wsparcie społeczne w sytuacji zagrożenia likwidacją w trakcie reform
administracji (co rzeczywiście miało w omawianym przypadku miejsce), ale relacja
symbiotyczna jest tu zdecydowanie niesymetryczna, gdyż organizacja AP/3 jest w zasadzie w
pełni uzależniona finansowo od sektora publicznego. Skutkuje to oczywiście wytwarzaniem
się układów klientelistycznych i mentalności bezradnościowo-roszczeniowej. Jeżeli byśmy my
nie byli zależni – tłumaczy sytuację wiceprezes stowarzyszenia - na przykład, od nikogo, to
byśmy na przykład mogli swojego jakiegoś prezesa, czy nie prezesa w kampanię jakąś, na
radnego. A my tego unikamy po prostu, żeby nie drażnić sił i władzy, która środki finansowe
ma i wprowadzi dystrybuty tych środków, bo to jest dystrybucja. U nas nie jest wspieranie,
czy dotowanie. U nas jest dystrybucja. Ja mam kasę, ja dystrybucję, kasę przeprowadzam i
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jeżeli mi się podoba Jasio to mu dam, jeżeli się nie podoba to nie dam. I jest jak jest, niestety.
(AP/3), (I).
Styl symbiotyczny, jak widzimy na przykładzie omawianego przypadku, niesie w
sobie poważne zagrożenia w postaci zjawisk klientelizmu i niskiej jakości działań
obywatelskich (brak samodzielności, niezależności, inwencji itd.).
Przedstawiony tu styl symbiotyczny, charakteryzuje się, jak już wskazywaliśmy,
wielką różnorodnością. Instytucje wchodzące w relacje koegzystencji z organizacjami
trzeciego sektora reprezentują w zasadzie wszystkie pozostałe sektory instytucjonalne.
Przykładowo, w naszej próbie NGOsy opierały swą działalność o instytucje samorządowe,
szpitale, instytuty naukowe, redakcje pism, szkoły, parafie i kościoły, urzędy centralne,
telewizję, partie polityczne, podmioty biznesowe, wreszcie inne organizacje pozarządowe.
Uwikłania symbiotyczne, jak wskazywaliśmy wyżej, skutkują też często hybrydową
tożsamością symbiotycznej relacji i samej organizacji pozarządowej.

12. Styl biznesowy
„Cały czas jest to działalność usługowa. Cały czas komercyjna działalność, która ma
przynieść profit” (TW/2)
Styl ten oznacza, że dominującym rysem działania organizacji jest nie tyle działalność
gospodarcza, co łączenie tej działalności (ale nie koniecznie tylko działalności gospodarczej
w sensie formalnym!) z uzyskiwaniem – w sposób bezpośredni lub pośredni – zysków
materialnych dla indywidualnych osób związanych z organizacją. Nie trzeba dodawać, że
sytuacja taka w trzecim sektorze jest nieformalna, gdyż wszelkie zyski organizacji
pozarządowych powinny być przeznaczane w całości na działalność statutową. Kwestia stylu
biznesowego polskich organizacji pozarządowych jest o tyle istotna, że jej skala jest trudna do
oszacowania, a jednocześnie obserwacje dotyczące na przykład praktykowania stylu
nostalgicznego, symbiotycznego czy niżej opisywanego stylu biznesowego wskazują, że
może to być zjawisko dość szeroko rozpowszechnione. Świadczyć o tym mogą również
wyniki badań ilościowych, wskazujące na znaczne zwiększenie się w ostatnim czasie udziału
dochodów z działalności gospodarczej organizacji pozarządowych w przychodach sektora
ogółem. W roku 2003 udział ten wynosił 20,7% i był - według badań Stowarzyszenia
KLON/JAWOR - dwukrotnie większy niż dwa lata wcześniej, stanowiąc pierwszoplanową
pozycję w budżecie sektora. Udział w tym budżecie środków publicznych ze źródeł
samorządowych (16,5%) i rządowych (13,1%) był zdecydowanie niższy. Prowadzenie
działalności gospodarczej deklarowało 16% organizacji (Gumkowska i Herbst 2005).
Przykładem organizacji prowadzącej styl biznesowy jest omawiana tu już duża
organizacja postpeerelowska o charakterze – nominalnie – młodzieżowym (PF/1). Jest to
organizacja prowadząca duże interesy, ale w większości już pozaformalne. Największe
transakcje biznesowe, które przyniosły wielkie zyski jej liderom i ludziom z nią związanym,
przeprowadziła na początku transformacji w celu uwłaszczenia się działaczy na majątku
organizacji. Badacz organizacji, podsumowując jej opis, stwierdza: Organizacja kadrowa
pełniąca z jednej strony funkcje organizacji młodzieżowej i jako taka finansowana z budżetu
państwa, pełni również rolę zaplecza politycznego części środowiska SLD. Nieprzejrzysta
(typowy syndrom "oblężonej twierdzy"), zarządzana raczej na podstawie nieformalnych
powiązań. Dobrze wykorzystująca możliwości prawne dla zdobywania środków na swoją
działalność, w tym zarówno działalność gospodarczą, jak i statutową oraz (posiadająca –
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przyp. PG) kontakty z biznesem (czasem wręcz powstałym na podstawie "uwłaszczenia"
majątku ZSMP). (PF/1), (OI).
Oprócz bezpośrednich czy pośrednich działań biznesowych, charakterystyczna dla
omawianego typu organizacji, i bardzo spektakularna w przypadku działaczy organizacji
PF/1, jest merkantylna i spragmatyzowana mentalność osób uprawiających styl biznesowy,
oraz – co jest charakterystyczne także dla innych organizacji postpeerelowskich związanych z
kręgami dawnej nomenklatury – niemożność uzyskania konkretnych danych na temat
dochodów organizacji i firm z nimi związanych. Ani w przypadku związku PF/1
wywodzącego się ze struktur PZPR, ani – fundacji PF/2 związanej z dawnym ZSL, badaczowi
nie udało się uzyskać bezpośrednich danych dotyczących zysków organizacji. Danych tych
nie udało się uzyskać nawet dziennikarzom – zauważa badacz (PF/2), (metryczka). O skali i
charakterze działalności biznesowej można było wnioskować na podstawie wielu innych
informacji i danych, o bardziej lub mniej bezpośrednim charakterze. W przypadku omawianej
już tu w części poświęconej stylowi nostalgicznemu i zjawiskom klientelizmu, fundacji PF/2
mamy do czynienia, jak pisze badacz z organizacją quasi-pozarządową, która wykorzystuje
formę prawną fundacji do innych celów (polityczno-gospodarczych) […] Fundacja w istocie
pełni funkcję zarządcy majątku PSL-u a działalność statutowa stanowi rodzaj parawanu.
(PF/2), (OI).
Jak więc widzimy czerpanie indywidualnych korzyści materialnych z działalności
organizacji pozarządowych często przybiera postać swoistego „pozarządowego kapitalizmu
politycznego”. Organizacja służy do wzmacniania pozycji politycznej i równocześnie biznesowej (dojście do korzyści materialnych poprzez pozycję polityczna i odwrotnie).
Innym, omawianym już, dość często występującym, przypadkiem aktywności
biznesowej jest czerpanie zysków z wynajmowania lub dzierżawienia pomieszczeń. W roku
2003 co piąta organizacja prowadząca działalność gospodarczą deklarowała dochody z tego
typu przedsiębiorczości (Gumkowska i Herbst 2005: 26). W przypadku, omawianej już
wyżej, „nostalgicznej” fundacji NG/2, charakterystyczne jest na przykład to, iż, występuje w
niej swoista postpeerelowska hipokryzja ideologiczna, której cechą jest maskowanie, czy
faktyczna niemożność dostrzeżenia przez niektórych działaczy, ukrytego, rzeczywistego
biznesowego stylu działania organizacji, polegającego na czerpaniu korzyści materialnych z
jej, odziedziczonego z czasów PRL, majątku - bez realizacji misji organizacji.
Badaczka pisze: Miałam poczucie, że moja rozmówczyni jest bardzo silnie
ideologicznie związana ze spółdzielczością jako taką i że prezentuje bardzo - zaryzykuję
określenie – utopijne (?) podejście do tematyki społecznej. Takie podejście miałam okazję
zidentyfikować w warstwie deklaratywnej jej wypowiedzi, podczas gdy w warstwie opisu
prowadzonych działań odniosłam wrażenie, że prezes ma bardzo racjonalne, rynkowe
podejście do zarządzania Fundacją. Tak więc z jednej strony motywacje prezes były bardzo
silnie nacechowane ideologicznie, a z drugiej prezentowała ona konkretne działania służące
do realizacji tych właśnie ideologicznych motywacji. Moim zdaniem kombinacja tych dwóch
elementów rzutowała na styl działania całej organizacji. Ideologia występowała głównie w
ukrytej misji, pracownicy ,,w terenie” prezentowali racjonalny styl zarządzania obiektami
Fundacji. (NG/2), (OI).
Wspomnianą przez badaczkę prezes fundacji faktycznie cechuje specyficzna, dwoista
mentalność, nie przyjmująca do wiadomości oczywistych faktów, że organizacja nie pełni
swojej misji, a majątek służy głównie do utrzymania pracowników fundacji (choć, jak można
sądzić ze słów informatorki, nie zrobili oni na nim szczególnego „interesu”). […] zrobiłam to
może przeciwko sobie osobiście – mówi Pani prezes - że trzeba było ten majątek uwłaszczyć,
szukać jakiejś takiej formuły, i być paniskiem, ale tak jak mówię, nie mogłabym na siebie w
lustro spojrzeć, gdyby to było tak wyprowadzone z tej organizacji, bo wiem jak to
powstawało, wiem […] jak cieszyliśmy się z tych szkół, a jak by to teraz było - tak to jeden,
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dwie albo dziesięć osób miałoby pożytek z takich szkół, taki osobisty. Tak mówię - przeciwko
sobie - bo teraz musimy się układać z właścicielem, jesteśmy, pracujemy na obcym majątku, a
on dla nas nie jest obcy, [ciężkie westchnienie] ideowo nie jest nam obcy, bo my się z tym
identyfikujemy, pracujemy jak na swoim jeszcze bardziej […] (NG/2), (I).
Biznesowy charakter działań organizacji z dużym trudem identyfikuje badacz: O stylu
działania organizacji świadczy fakt, że miałam duże trudności ze znalezieniem osoby znającej
organizację od wewnątrz […]. Relacja z wizyty w budynku Wyższej Szkoły […] w S. wydaje
się potwierdzać przypuszczenia, że Szkoła jest całkowicie odrębnym od Fundacji podmiotem
w tym sensie, że wbrew twierdzeniom prezes […], nie jest narzędziem realizującym misję
Fundacji, ale jedynie podmiotem, któremu Fundacja wynajmuje lokal. […]
Wyniki moich poszukiwań były następujące: stwierdziłam, że w środowisku
,,trzymających władzę” w spółdzielczości nie ma sensu poszukiwać ,,krytyka”. Z mojego
doświadczenia wynika, że zasiadających w Krajowej Radzie Spółdzielczej charakteryzuje
arogancja i brak jakiejkolwiek kultury w stosunku do rozmówcy. Dzwoniąc do Biura KRS
cofnęłam się w czasie o 20 lat do stylu, jaki prezentowali urzędnicy PRLu; sam
Przewodniczący Zarządu KRS pełni tę funkcję od 14 lat, przed 1989 rokiem był znanym
działaczem związków spółdzielczych. […]
[…] trzeba stwierdzić, że trudności, jakie napotkałam w znalezieniu osoby związanej z
organizacją mającej wiedzę na temat działalności Fundacji mogą mieć dwojakiego rodzaju
przyczyny. Albo działania organizacji wynikające z misji są fikcyjne i jedyną widoczną
działalnością jest działalność gospodarcza (jak wiadomo przedmiot działalności
gospodarczej, nie może pokrywać się z przedmiotem działalności fundacji) polegająca na
wynajmowaniu i remontowaniu budynków, jakimi zarządza Fundacja; albo organizacja nie
ma żadnych kontaktów z innymi podmiotami. Te dwie kwestie nie muszą się wykluczać
wzajemnie. (NG/2), ANEKS.
A oto wspomniana relacja z wizyty badacza w instytucji, która według słów Pani
Prezes miała realizować misję fundacji: Budynek Szkoły był wyremontowany, na murze
widniała tablica z pełną nazwą szkoły, w prawym górnym rogu doszukałam się wypisanego
małymi literami skrótu (nazwy fundacji – przyp. PG). I jak się później okazało był to jedyny
ślad Fundacji w S. Dokładnie zapoznałam się z treścią ogłoszeń na tablicach ogłoszeń.
Informacje o programie nauczania, o procedurach kwalifikacyjnych, o rekrutacji, o
wykładowcach, o praktykach studenckich o nauczaniu języków obcych, o możliwościach
zdobycia licencji pilota wycieczek zagranicznych. O wszystkim, tylko nie o Fundacji. W biurze
informacji prowadzonym (zresztą bardzo profesjonalnie) przez dwóch studentów
dowiedziałam się o wysokości czesnego, sposobie płatności rat, trybu studiów oraz o
wykładowcach ze znanych polskich uczelni prowadzących zajęcia. Dowiedziałam się również,
że jest możliwość uzyskania stypendium naukowego i stypendium socjalnego. Stypendium
socjalne - czyli częściowe bądź całkowite zwolnienie z opłat - jest przyznawane decyzją
Senatu Studentów na wniosek słuchacza Szkoły. Zapytałam o historię (szkoły – przyp. PG),
nie pojawiła się nawet wzmianka o Fundacji. Na stronie Internetowej Szkoły również nie było
informacji o (fundacji – przyp. PG).
Można dojść do wniosku, że kierownictwo Szkoły celowo nie podaje do publicznej
wiadomości związków z (fundacją – przyp..PG). (NG/2), ANEKS.
Przykładem stylu biznesowego o znacznie mniejszej skali działania (zatrudnionych 8
osób) jest organizacja TW/2, która pierwotnie powstała w celu wzmocnienia finansowego
instytucji akademickiej, ale z uwagi na dobrą kondycję finansową uczelni, służy jedynie do
prowadzenia małych punktów usługowych o charakterze komercyjnym. Jest to jedna z
pierwszych fundacji w PRL. Istnieje już 15 lat. Miała być ona kontynuatorką tradycji
przedwojennych. Powołana w latach mizernej kondycji uczelni wyższych, miała być środkiem
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łatającym budżet Szkoły […]. Przemiany po roku 1989 i poprawa warunków finansowych
uczelni sprawiły, że nie jest ona istotnym źródłem dochodów uczelni i prawdopodobnie w
związku z tym nie jest przedmiotem szerszego zainteresowania władz Szkoły. Z pewnością
pierwsze podejrzenia dotyczące tej organizacji, jakoby była ona miejscem „prania pieniędzy”
przez uczelnię, zostały rozwiane. Jest to kolejna komórka uczelni, pozwalająca […] na
efektywniejsze realizowanie działań. Bufet, punkty kserograficzne, działalność wydawnicza
przekazane w ręce Fundacji odciążyły administrację uczelni. Nieopodatkowany zysk z tej
działalności jest rok rocznie przekazywany na konto uczelni.
Trudno mówić o Fundacji, jako organizacji pozarządowej. Jest ona w zasadzie,
poprzez charakter swoich działań, przedsiębiorstwem handlowo-usługowym. „Więc przede
wszystkim gromadzenie środków miało się odbywać tak jak w każdych fundacjach od
darczyńców, sponsorów. Mieliśmy prawo przejmować spadki, gdy takie osoby się znalazły,
ale również był zapisany punkt działalność gospodarcza. Generowanie środków przy pomocy
własnej działalności gospodarczej. No i życie pokazało, że właściwie tylko ten punkt jest
realizowany, bo w zasadzie na te 15 lat to darczyńców można policzyć na palcach jednej ręki
i to były symboliczne złotówki”(I). (TW/2), (OI).
Charakteryzując kontakty fundacji z instytucjami zewnętrznymi Informator
podsumowuje: Cały czas jest to działalność usługowa. Cały czas komercyjna działalność,
która ma przynieść profit. (TW/2), (I).
Jak łatwo zauważyć, w omawianym wyżej przypadku korzyść indywidualna polega po
prostu na utrzymywaniu miejsc pracy przez pracowników fundacji (i ewentualnych profitach
dodatkowych – jak np. możliwe korzystanie z majątku fundacji do celów prywatnych - o
których niewiele wiadomo). Jest to swoisty, skromny stosunkowo, cel indywidualny – jego
charakter komercyjny wynika z charakteru działań fundacji (brak realizacji misji,
przekazywanie zysków uczelni, ale brak informacji na temat ukrytych zysków w kosztach
działania fundacji).
Innym przypadkiem małego, pozarządowego „przedsiębiorstwa prywatnego” jest
stowarzyszenie TW/3. Organizacja ta jest dodatkowo przykładem na niezbyt udane działanie
aktywizujące władz centralnych w sferze polityki społecznej. Dla rozwiązania istotnej kwestii
społecznej, wykorzystując finansowanie z pomocy zagranicznej, rząd polski próbował
powołać i wspierać sieć wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, które po jakimś
czasie miały funkcjonować samodzielnie i przyczyniać się do rozwoju społecznogospodarczego w skali lokalnej. Badacz organizacji pisze: Organizacja powstała w 1994 roku
w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Była to inicjatywa mająca za
zadanie powołanie regionalnych ośrodków wspierania przedsiębiorczości na terenie całego
kraju. Finansowanie projektu odbywało się z pożyczki zaciągniętej w Banku Światowym.
Program miał charakter pilotażowy. Doprowadzić miał do powstania niezależnych,
działających w oparciu o środowiska lokalne organizacji typu non – profit. Fundusze
początkowe miały doprowadzić jedynie do zainicjowania działalności organizacji. W
późniejszym etapie musiały one polegać na środkach wypracowanych samodzielnie.
Dodatkowym źródłem finansowania miały być struktury lokalne. (TW/3), (OI).
Niestety z badań wynika, że pierwotny cel organizacji właściwie nie został spełniony,
działa ona w niewielkim zakresie, zajmuje się głównie odpłatnymi szkoleniami, a jej
podstawowym zadaniem jest utrzymanie miejsc pracy czterech zatrudnionych w organizacji
osób. Przyczyną tego stanu rzeczy jest – podobnie jak w przypadku wielu innych programów
aktywizacji pozarządowej prowadzonych w Polsce przez administrację – brak
profesjonalnego podejścia twórców i wykonawców programu. Podstawowe błędy to zły dobór
podmiotów pozarządowych realizujących projekt (i nie wzbudzenie w nich „pozarządowego
ducha” czy stylu działania, np. poczucia misji) oraz nie zapewnienie powołanym
organizacjom profesjonalnego wsparcia i swoistej asysty merytoryczno-finansowej, a także
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organizacyjnej, na dalszych etapach realizacji projektu. Dlatego badacz stwierdza: […] osoby
pracujące w tej organizacji nie zdają sobie sprawy z jakiejkolwiek misji tej organizacji.
Traktują ją raczej jako zakład pracy. Niewielka ilość wolontariuszy i członków (ok. 15 osób),
brak aktywnych działań promujących organizację sprawia, że ma ona raczej charakter firmy
posiadającej status stowarzyszenia. Świadczy o tym także nikła współpraca ze środowiskiem
III sektora. Do misji można zaliczyć prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości i szkoły
policealnej, ale ... Inkubator jest instytucją, która zajmuje się jedynie udostępnianiem
pomieszczeń i organizacją szkoleń, szkoła prowadzi swoja działalność odpłatnie. Działalność
stowarzyszenia można raczej opisać jako handlowo – usługową. Aktywność zatrudnionych
przejawia się raczej w konserwowaniu starych schematów postępowania. […] Brak nowych
członków stowarzyszenia oraz aktywnych form pozyskiwania ciekawych pomysłów i
rozwiązań sprawia, że organizacja posługuje się logiką wypracowana w początkach jej
istnienia czyli 10 lat temu. […]
Nie słyszałem o tym by stowarzyszenie reklamowało swoją działalność. Jedyna forma
promocji to informowanie o usługach prowadzonych przez stowarzyszenie (reklamy w prasie
dotyczące działalności szkoły policealnej). Słaba „widoczność” na arenie lokalnej skutkuje
brakiem nowych chętnych do działań w tym stowarzyszeniu. Może jest to spowodowane w
pewnym stopniu polem i charakterem działań tej organizacji. Zatrudniani wolontariusze to
jedynie sposób na zwiększenie oszczędności finansowych (umowa zlecenie). Nie ma też
jakichkolwiek programów o charakterze bezpłatnym (np. kursów jak założyć własna firmę)
dostępnych dla ogółu mieszkańców… […]
Co do motywacji, które mają skłaniać członków organizacji do działań to trudno tu
mówić o widocznym etosie. Jest to raczej przedsięwzięcie, które większości osób gwarantuje
miejsca pracy a nie pole do zaakcentowania własnej działalności na niwie społecznej. Nie ma
tu bowiem mowy o działaniu dla samego działania. Świadczy o tym niewielka wiedza o
samym stowarzyszeniu wśród zatrudnionych w organizacji. Gdyby było inaczej to
podkreślano by rolę stowarzyszenia jako siły sprawczej wszelkich działań organizacji. Dzieje
się jednak inaczej. Mój informator, zatrudniony w organizacji, i formalnie członek
stowarzyszenia był w stanie opowiedzieć jedynie o działalności komercyjnej. Nie miał zbyt
wielkiej wiedzy, pomimo kilkuletniego stażu, o samym stowarzyszeniu. Nie był w stanie podać
nawet dokładnej liczby członków, ani podstawowych faktów znajdujących się w statucie tej
organizacji. Świadczy to o tym, że jest to raczej forma przedsiębiorstwa prywatnego,
nastawionego na realizację bieżących zadań a nie na krzewienie jakiejkolwiek misji.
Bazę społeczną stowarzyszenia powinni pełnić bezrobotni. Jednak tak się nie dzieje.
Sprawia to nie tylko niewielka oferta stowarzyszenia (pomaga ono jedynie w założeniu
własnej działalności gospodarczej), ale także brak aktywnej polityki mającej na celu
promocję organizacji.
Relacje z innymi organizacjami i otoczeniem są dobrze scharakteryzowane przez
wywiad z krytykiem. To raczej próba ukrycia własnej działalności. Nieafiszowanie się ze
swoim istnieniem. […] Po prostu organizacja znalazła dla siebie niszę, w której dość
sprawnie funkcjonuje. (TW/3), (OI).
Wreszcie kolejną, bardzo rozpowszechnioną, jak się wydaje, odmianą stylu
biznesowego, jest działanie polegające na pośrednim osiąganiu profitów prywatnych dzięki
lobbowaniu przez organizację pozarządową na rzecz interesów i pozycji zawodowo-rynkowej
określonej branży rynkowej. Działalność na rzecz interesów grupy zawodowej może być
naturalną działalnością organizacji pozarządowych łączącą ideę pożytku publicznego z
interesem członków organizacji. Styl działań takiej organizacji zawodowej staje się jednak
stylem biznesowym, gdy aktywność marketingowo-wizerunkowa zaczyna zdecydowanie
dominować nad interesem publicznym, na przykład, gdy organizacja, czy reprezentowana
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przez nią branża, dąży bez uzasadnienia do zmonopolizowania rynku czy wykazuje inny typ
aktywności godzący w dobro ogólne.
Przykładem takich działań jest styl funkcjonowania stowarzyszenia NG/3, którego
misją jest pełnienie roli lidera środowiska (zawodowego – przyp. PG) w Polsce. (organizację
– przyp.PG) – pisze badacz - można określić jako grupę interesu, która w większym stopniu
działa na rzecz swoich własnych członków, niż na rzecz szerszych grup społecznych […] sama
definiuje się jako organizacja zawodowa. Działanie na rzecz swoich członków traktowane jest
jako absolutnie najważniejsze zadanie stowarzyszenia. Do swoistej ,,filozofii” organizacji
należy dążenie, aby członkowie mieli jak najwięcej korzyści merytorycznych, profesjonalnych
z uczestnictwa […]; tworzone są programy członkostwa i przygotowywane rozmaite pakiety
korzyści. (NG/3), (OI).
Lider analizowanej tu organizacji wyraźnie sprzeciwia się określaniu jej jako
„biznesowej”: Nie sądzę, to nie jest tak, że stowarzyszenie ma profil biznesowy, bo cele, które
są założone w statucie stowarzyszenia wskazują na to, że staramy się dbać o dobro członków,
którzy reprezentują specyficzną grupę, można ją nazwać biznesową, dyrektorów personalnych
i praktyków w HR-rze, i w tym sensie nie jesteśmy, nie prowadzimy działalności biznesowej.
Natomiast oprócz tego prowadzimy normalną działalność biznesową, która polega na
zdobywaniu funduszy na działalność stowarzyszenia, natomiast wszystkie zyski, jakie
stowarzyszenie wypracuje, przekazywane są na cele statutowe stowarzyszenia. […] I dlatego
jesteśmy NGOsem. (NG/3), (I).
Jednak pogłębione badanie omawianego przypadku dowodzi, iż samoocena badanego
nie jest trafna. Działalność organizacji NG/3 jest ściśle związana z wymiernym, także
materialnym, zyskiem, jakie przynosi ona pewnej grupie zawodowej. W tym celu jest ona
wspierana w różnoraki - na ogół pośredni - sposób, przez instytucje, w których pracują jej
członkowie (na ogół za wiedzą kierownictwa tych instytucji)86, w tym celu podejmowanych
jest wiele konkretnych i jednoznacznych działań organizacyjnych, jak na przykład próby
tworzenia korporacyjnego monopolu czy kształtowanie wśród danej grupy zawodowej
specyficznej „mentalności lojalnościowej”. Jak zauważa badacz, organizacja NG/3 jest
typowym przykładem przenoszenia kultury organizacyjnej wielkich korporacji na niwę
organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie zajmuje się bowiem przede wszystkim
dostarczaniem produktów, tworzeniem pakietów korzyści, lobbowaniem i podnoszeniem
pozycji rynkowej środowiska zawodowego swoich członków.
Należy tu dodać – pisze badacz - że w […] 2002 r. powstał zapis, że ,,(organizacja –
przyp.PG) jest jedyną profesjonalną organizacją stworzoną przez polskie środowisko […],
stanowiącą platformę porozumienia i współdziałania na rzecz rozwoju nowoczesnych metod i
technik zarządzania (...)”. Zapis taki jest nieco niepokojący, żadna organizacja moim zdaniem
nie powinna uzurpować sobie prawa do bycia jedyną i profesjonalną […] Filozofia działania
stowarzyszenia przywodzi mi na myśl czysto rynkowe staranie się o klienta, wsłuchiwanie się
w jego potrzeby, dostarczanie mu niezbędnych usług, wcielanie go w rozmaite programy
lojalnościowe. Zaryzykuję tezę, że cechą jakościowo wyróżniającą styl działania organizacji
[…] jest obecny na każdym kroku pragmatyzm. […] Do najbardziej spektakularnych działań
[…]należy organizacja wielkich konferencji branżowych […] i różnych imprez mających na
celu promowanie branży i dostarczanie wiedzy polskim specjalistom. […] (organizacja –
przyp.PG) realizuje świadczenia promocyjne związane ze sprzedażą usług dla określonej
grupy zawodowej. Współpracuje z różnego typu dostawcami - z firmami szkoleniowymi, z
firmami ubezpieczeniowymi, z konsultingiem, z firmami świadczącymi usługi szkoleniowe w
językach obcych itp. Te działania są działalnością gospodarczą. […].
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(Badane stowarzyszenie – przyp..PG) jest organizacją, która z racji swej liczebności i
dziesięcioletniej aktywnej obecności w branży […] ma możliwość wpływania na działania
innych aktorów życia społecznego. Organizacja mająca pewną markę, możliwość ,,mówienia
z pozycji” całej branży, wpływ może wywierać dwojako - przez certyfikację produktów
informatycznych i szkoleniowych (wywieranie wpływu na sektor usługowy) i przez lobbing
(wywieranie wpływu na sektor państwowy). Oto opinia przedsiębiorcy zajmującego się
projektowaniem narzędzi informatycznych wspierających proces zarządzania zasobami
ludzkimi: ,,Polskie Stowarzyszenie […] działa w rzeczywistości […] w sporej skali, jak na tak
nieduże środowisko zawodowe. Głównym obszarem zainteresowań jest tu jednak ochrona
interesów grupy zawodowej poprzez konsolidację środowiska, żeby „dostawcy” musieli się
liczyć, i wyrabianie personalnych układów gwarantujących wzajemne zatrudnianie się w
firmach lub do projektów doradczych itp.” Obaj moi informatorzy uznali uwagę za trafną
(choć nieco brutalną) i oddającą specyfikę działania (organizacji – przyp.PG). (NG/3), (OI).
Badacz podkreśla wyraźnie, że w omawianym przypadku, styl biznesowy typu
„pośredniego” polega nie tylko na realizacji interesu grupowego, ale łączy się także z
pośrednią realizacją pożytku publicznego. […] absolutnym nieporozumieniem byłoby
stwierdzenie, że organizacja, jako grupa interesu nie przyczynia się do ,,przyrostu” pożytku
publicznego. Działania całego stowarzyszenia jako aktora społecznego, jak i działania
członków stowarzyszenia mają wprawdzie pośrednie, ale istotne dla wielkich grup ludzi
pozostających na rynku pracy (bądź odchodzących z tego rynku) skutki. Z jednej strony
członkowie stowarzyszenia w swoich rolach zawodowych mają realny, bezpośredni wpływ na
jakość zarządzania personelem, nabytą wiedzę stosują wobec swoich podwładnych,
propagują często pragmatyczny styl pracy, wskazują na kluczowe umiejętności (często chodzi
o miękkie formy komunikowania, zarządzania, motywowania), które w Polsce nie są jeszcze w
wystarczającym stopniu doceniane i realizowane, a mające wpływ na konkurencyjność
polskich przedsiębiorstw -patrząc z perspektywy makro - w ramach UE. Z drugiej strony
działania stowarzyszenia jako całości, mają wpływ na proces legislacyjny, niektóre
wydarzenia inicjowane przez (organizację – przyp. PG) mają znamiona dialogu społecznego.
Świadomie stosowany wpływ można określić jako lobbing, ,,to takie chodzenie wokół swoich
spraw w miękki sposób” - jak zauważył mój informator. Przykładem niech tu będą cykliczne
spotkania z prezesem Państwowego Inspektoratu Pracy, na których pracodawcy mają okazję
przedstawić swoje bolączki i propozycje […]. (NG/3), (OI).
13. Styl wspólnotowy
„Skąd u nas było tyle inicjatywy, tyle werwy, tyle radości, żeśmy to sami zorganizowali
w ciągu miesiąca…dwóch tygodni” (MD/5)
„Towarzystwo jest jedną wielką rodziną” (RS/1)
Wspólnotowy typ stylu działania organizacji pozarządowych polega na tym, iż zasadą
organizującą aktywność organizacji jest kształtowanie wspólnoty, budowanie więzi
społecznych wokół określonych wartości. Styl ten, za Krystyną Ewą Siellawą-Kolbowską
można podzielić na wspólnotowy styl etosowy oraz na wspólnotowy styl samopomocowy.
Ten pierwszy budowany jest wokół wartości autotelicznych i określany mianem wspólnoty
wartości; ten drugi kształtują wartości instrumentalne i określany jest mianem wspólnoty
potrzeb. (2002:82). W rzeczywistości mamy często do czynienia ze wspólnotami o
mieszanym etosowo-samopomocowym charakterze (zwłaszcza, że definicje obu tych
kategorii mogą być bardzo szerokie). Dodatkowo istnieją również tzw. wspólnoty brudne
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zogniskowane wokół negatywnych wartości87, np. ideologicznych czy wewnątrzgrupowych
(interes własny).
Z kolei Jerzy Bartkowski, nawiązując pośrednio do teorii kapitału społecznego
Roberta Putnama, wyróżnił stowarzyszenia typu wiążącego (skupiającego), „w których oś
mobilizacji przebiega wokół specyficznego interesu grupowego”, a wspólnotowość jest
ograniczona do grupy własnej, oraz stowarzyszenia o więzi pomostowej, zorganizowane
wokół wartości uniwersalistycznych, w których mechanizm rekrutacji przebiega w poprzek
społecznych podziałów (Bartkowski 2006). W pierwszym przypadku organizacja
pozarządowa jest bardziej zamknięta (ekskluzywny typ partycypacji), w tym drugim bardziej
otwarta (inkluzja partycypacji).
Obie analizy, jak łatwo zauważyć, oparte są o wewnątrzsektorowy podział typów
więzi grupowych przeprowadzony według kryteriów pokrewnych z wyróżnioną w rozdziale
1. osią orientacji: „pożytek publiczny – interes grupowy”. Oboje autorzy wskazują też na
potencjalną możliwość przekształcania się więzi niejako „gorszego” typu (samopomocowych,
skupiających) w więzi typowo obywatelskie (etosowe, pomostowe). Pamiętając o
potencjalnym jedynie charakterze tego typu przekształceń, podkreślmy, że zbiorowa
aktywność obywatelska przyjmuje bardzo różne, często mieszane, formy więziotwórcze i
realizowana jest w rozmaitego typu, często dynamicznie kształtujących się – zmieniający np.
dominujący typ więzi - wspólnotach.
13.1. Wspólnotowy styl etosowy
Najbardziej charakterystycznym podtypem stylu wspólnotowego wydają się być
organizacje będące grupami etosowymi, czyli nie tylko wyznające „pewien zhierarchizowany
zespół wartości” ale także dążące do jego realizacji poprzez „określone wzory zachowań
społecznych” (Szawiel 1982: 171). Działania organizacji są więc zogniskowane wokół
„budowy lub ochrony określonego etosu, aktywizacji określonej tożsamości społecznej”
(Siellawa-Kolbowska 2002: 87). Charakter i wyrazistość tego etosu a także stopień
determinacji, z jaką poszczególne organizacje próbują go realizować, a także poziom
samoświadomości członków organizacji, są oczywiście bardzo zróżnicowane. Niekiedy też
mamy do czynienia z realizacją jakby podwójnego etosu, o charakterze zarówno
„merytorycznym” (związanym z jakimś systemem albo systemami wartości), jak i
obywatelskim (związanym z misją obywatelską). Dodatkowo możemy też spotkać sytuację,
której wspólnota etosowa ma (także) charakter autoteliczny (systemem wartości, który
wyznajemy i do którego dążymy jest wspólnotowość). W praktyce możemy więc spotkać
przypadki organizacji realizujących wspólnotowy styl działań o potrójnym charakterze.
Organizacją tego rodzaju wydaje się być analizowane już bractwo rycerskie AP/2. Jak
pisaliśmy, jest to organizacja typu „ideologicznego”, której misją jest realizacja etosu
rycerskiego, a ponadto w sposób świadomy (przynajmniej jeżeli chodzi o lidera) realizuje ona
również etos obywatelski, polegający m.in. na wychowywaniu młodzieży do bycia „dobrym
obywatelem” i aktywizacji obywatelskiej uczestników bractwa. Dodatkowo, dla członków
organizacji ważna jest sama wspólnota, bycie z innymi, zaspokajanie potrzeby afiliacji i
wsparcia ze strony znanego i bliskiego emocjonalnie środowiska.
My jako organizacja – mówi lider bractwa o jego młodych uczestnikach - jako
stowarzyszenie, też staramy się być taką rodziną, pomagać im w jakiś sposób, podtrzymywać
ich na duchu, […] bo są u nas ludzie, którzy mają jakąś firmę, no, to jak ktoś nie ma pracy
czasami, były już dwa takie przypadki, że gdzieś tam zatrudnili właśnie tego, bo wiedzieli, że
on jest chłopak uczciwy i tak dobry i tak dalej. […] Myślę, że każdy człowiek potrzebuje,
potrzebuje właśnie obcowania w grupie, w jakiejś takiej społeczności mniejszej lub większej.
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Ta taka grupa daje mu jakąś taką siłę, no, chociażby nawet w tych trudnych chwilach, też
zawsze łatwiej, że nie jest sam, nie siedzi gdzieś tam w domu. I to jest taki element, który, że
człowiek jako istota prospołeczna, prawda, gdzieś tam przecież musi żyć w społeczeństwie,
sam nie może żyć, że to jest mu potrzeba, to jest mu potrzeba, on zresztą w takiej organizacji
może dużo więcej zdziałać czy zrobić jeśli ma jakieś pomysły. A zarówno jak, jak coś tam nam
się nie podoba, prawda. Organizacja może wywierać jakiś wpływ, prawda, nawet na władzę
lokalną czy nawet wyżej, zawsze łatwiej jak, jak ktoś tam sam pisze petycje, prawda, może
sobie pisać listy do pana Boga i to nic z tego nie wynika, ale jeżeli jest jakaś organizacja a
jeszcze duża, silna, no, przecież wiemy doskonale, że, że taka możliwość istnieje, no, i myślę,
że to też sprzyja. No, w naszym przypadku ta barwna właśnie otoczka, która, która szczególnie
tych młodych chłopców pociąga, że mogą być, nawet napatrzyli się na te filmy, prawda,
których teraz było sporo o tych czasach rycerskich no, i chcieli też spróbować jak oni walczą
mieczem. (AP/2), (I).
Podobna w swym stylu działania okazuje się być, opisywana już tu, organizacja
harcerska MD/2, która dąży do realizacji wspólnoty opartej o wartości harcerskie i
obywatelskie zarazem, a jednocześnie traktuje wspólnotowość jako wartość autoteliczną.
Metoda harcerska polega m.in. na budowie takiej małej wspólnoty, małej grupy.
Współpraca z inną organizacją młodzieżową polega na zawiązywaniu kręgu. Jednym z
czterech filarów wychowawczych naszego programu ogólnozwiązkowego typu „Barwy
Przyszłości” jest wychowanie obywatelskie, mówi lider badanej organizacji MD/2.
Budowa i wartość wspólnoty ma też wymiar bardzo praktyczny, zgodnie z
przekonaniem działacza, że system wartości należy kształtować przez przykład i własne
doświadczenia członków organizacji: jeżeli jest dobra drużyna to ona po prostu zaprasza
rodziców do współpracy. I jest biwak, ja tak powiem w K., jest biwak, na przykład w K., tam
jest drużyna, bo to jest nasza drużyna i tam praktycznie dzieci nic nie płacą za ten biwak.
Jeden ojciec daje dwa worki ziemniaków, drugi konewkę mleka, trzeci ciasto, czwarty buraki,
piąty marchewkę, to wszystko zwożą, trzy, cztero-dniowy biwak mają, sami gotują, sami
przyrządzają posiłki, rodzice przyjeżdżają tylko, dowożą. Nawet i było tak, że i wędlinę i
kurczaki przywozili. Ja myślę, że to jest […] właśnie budowanie wspólnoty… (MD/2), (I).
Grupą etosową, o odmiennym nieco, lokalno-obywatelskim charakterze, jest
towarzystwo kulturalno-regionalne RS/1. Historia Towarzystwa […] dowodzi, że w lokalnych,
w miarę homogenicznych środowiskach, nawet w czasach „głębokiej komuny” była możliwa
autentyczna działalność społeczna, choć w enklawowym wymiarze. Przejęcie przez grupę
entuzjastów „komitetu”, jakim była istniejąca, socrealistyczna organizacja, otworzyło drogę
do realizacji misji, która przez długi czas nie tylko nie mieściła się w głównym nurcie
ideologicznym państwa, ale wręcz przeciwnie, regionalizm i kultywowanie śląskiej tradycji w
formie proponowanej przez oddolne organizacje, były przedmiotem ataków ze strony aparatu
i dopiero po przemianach 1989 r. znalazły uznanie i możliwości rozwoju. (Towarzystwo –
przyp. PG) praktycznie od momentu przejęcia przez entuzjastów skupiło się na działaniach
mających na celu ocalenie od zapomnienia tradycji Ziemi P. oraz ochronę zabytków tej Ziemi.
Te zamierzenia realizuje poprzez prowadzenie zespołu regionalnego, skansenu Wsi Ziemi
Pszczyńskiej i Muzeum Prasy Śląskiej oraz działalność wydawniczą. W latach 90-tych oprócz
książek rozpoczęto publikację własnego organu prasowego, miesięcznika „Orędownik
kulturalny”, swoistego organu prasowego Towarzystwa, wyrażającego nie tylko, jak
stwierdza Krytyk 2, „(...) poglądy stricte kulturalne, ale często związane z naszym miastem, z
różnymi dziedzinami życia społecznego.” W ostatnich latach podjęto także działalność edukacyjną dzieci i młodzieży.
Pomimo […] silnych związków z lokalną polityką, Towarzystwo potrafiło –
wygrywając różne interesy – zachować niezależność. […] Krytyk 1 podkreśla […], że choć
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„układ polityczny przez te 30-ści lat był różny. Inny do 89-tego roku, inny po nim.
Towarzystwo przeżyło wiele zawirowań politycznych, od układów PZPRowskich po zmiany po
89-tym. I przeżyło. I gdyby było uwikłane we współpracę z tą lub inną opcją, to patrząc, że
tych opcji już dawno nie ma na scenie politycznej, a Towarzystwo dalej istnienie, to myślę, że
ono zawdzięcza swoje istnienie swojej niezależności.” […] Jednakże organizacja
funkcjonująca w małej społeczności, działająca na taka skalę i co najważniejsze
zainteresowana udziałem w lokalnej polityce nie jest wolna od uwikłania w silne związki personalne z lokalnymi instytucjami publicznymi. Wszyscy nasi respondenci podkreślają, że inna
sytuacja jest w zasadzie niemożliwa. (RS/1), (OI).
Przyczyna zachowania przez badaną organizację niezależności i możliwości
harmonijnego spełniania jej misji, mimo, przedstawionego wyżej zagrożenia klientelizmem,
tkwi jak sądzimy w etosowym charakterze towarzystwa. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem
obrony funkcji pożytku publicznego przed popadnięciem w klintelizm i cronizm prowadzące
do realizacji wąskich interesów grupowych, dzięki sile wspólnotowości etosowej.
[…] istotnym aspektem funkcjonowania Organizacji – obok działalności kulturotwórczej i politycznej – jest – jak zauważa badacz - sfera motywacji członków do angażowania się
w jej działania. Wszyscy nasi rozmówcy wskazują, iż głównym impulsem do działalności w
Towarzystwie jest „potrzeba wewnętrzna”, jak stwierdza Krytyk 1, „zamiłowani[e] do tej
kultury, do tej Ziemi”. Działalność w Organizacji jest formą samorealizacji. Równocześnie
wskazuje się, że ta działalność jest daleka od koniunkturalizmu czy próby realizacji własnego
interesu. A nasi Informatorzy zarzekają się, że działalności w Towarzystwie nie podejmuje się
dla realizacji kariery. „Nie po to się spotykamy, żeby robić jakąś karierę. Nie bardzo w
Towarzystwie jest gdzie robić karierę. Od prezesa po członka wszyscy razem muszą pracować
tak samo. Nie spotykamy się w tym celu, żeby robić sobie jakąś klakę, wypromować nazwisko.
To nie na tym polega. Im wyższa funkcja w Towarzystwie, tym więcej obowiązków.” W opinii
badanych reprezentujących Towarzystwo, Organizacja spełnia rolę więzotwórczą i
afiliacyjną. Informatorzy wskazują, „(...) że Towarzystwo jest jedną wielką rodziną. To grupa
ludzi, którzy się rozumieją, którzy myślą podobnie i poprzez te nasze czyny społeczne, poprzez
remonty, na których się spotykamy, mile spędzamy czas”. Także Krytyk 2 wskazuje na ten
aspekt funkcjonowania Organizacji. (RS/1), (OI).
Towarzystwo w podsumowującej opinii badacza jest organizacją o charakterze
obywatelskim, bazującą na poziomych sieciach kontaktów społecznych i opierającą swoje
działanie na zaangażowaniu członków, którzy nie czerpią z tego tytułu korzyści
materialnych[…]. (RS/1), (OI).
Innym wyrazistym przykładem organizacji etosowej, związanej z wartościami
chrześcijańskimi, jest Bractwo charytatywne MD/5. W tym przypadku, wydaje się, że właśnie
etosowość, silny związek z wartościami, będący podstawą budowania wspólnoty przez
wspólne działanie, stanowi gwarancję realizacji przez grupę wartości pożytku publicznego w
sytuacji uwikłania w związek z dużą instytucją „zewnętrzną” (patrz styl symbiotyczny). A oto
jak przedstawia proces kształtowania się i przeżywania emocjonalnego tej wspólnoty
etosowej lider Bractwa: Myśmy zawieźli do Mińska 5 ton ziemniaków, kilka ton mąki, kilka
ton dosłownie […] ubrań jeszcze […]. Tam ludzie ze łzami w oczach to przyjęli. No to…tego
się nie opowie, ja po prostu nie mówię, żeby to powiedzieć, my to robimy cały czas, jeszcze
raz chcę podkreślić, że to robimy od serc, a nie tak żeby nas ktoś zauważył, bo to my robimy
dla ludzi. Po przywiezieniu tej pomocy, mówię radość była wielka, bo jak szłam do bractwa
naszego świętego M., wszystkim to powiedziałam, jak było z detalami, widziałam w reakcjach
naszych kolegów, koleżanek, bratczyków, którzy siedzieli i prawie płakali, jak to wszystko
wyszło. Ja mówię – słuchajcie, następne robimy wyjazdy […]. ja mówię słuchajcie a może
byśmy sami zrobili taką pomoc. Skąd u nas było tyle inicjatywy, tyle werwy, tyle radości,
żeśmy to sami zorganizowali w ciągu miesiąca…dwóch tygodni […]
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A klasztor wysoko w górach, w Karpatach […]. Śnieg, zima, śniegu jest dosłownie po
kolana, te mosty pozrywane, to, to, co ja tam zobaczyłam…to... to się nie opowie, no, ale to
jest prawie,że tragedia i myśmy to, cały ten tir zawieźli tam.[…] zawieźliśmy, była wielka
radość […] No myśmy to pomogli. Wracałam…z Ukrainy 1 stycznia, ludzie się bawili tutaj, ja
szłam przez…w B. przez ulicę Mickiewicza w bluzce z krótkim, pamiętam jak dziś, rękawem i
w kapciach i…no i takie miałam komentarze no od ludzi…ale to się nie ma co dziwić, z balu,
którzy mówili patrzcie wypuścili babę krótkim rękawem w kapciach. A ja wszystko oddałam,
bo mnie serce się krajało, to co ja tam zobaczyłam, to było…nie sposób było to tak przejść
obojętnie. […]
[…] robimy dużo w kraju takich wyjazdów i jeżeli robimy jakąkolwiek pielgrzymkę
ustalamy sobie dyżur, ktoś jest we wtorek, ktoś jest w środę, przynosi ktoś ubrania, ten
segreguje, sprawdza, ludzie robią to, można powiedzieć, od serca, nikt tam nam za to nie
płaci, ale w każdy poniedziałek mamy spotkanie o 17 to człowieka już ciągnie, że[…] coś
będziemy robić […]
[…] jest miło, bo nawet jeżeli cokolwiek robimy to tak wszyscy razem…no nie ma
jakichś tam problemów, no problemów takich, no bo ludzie jednak w takim jakimś takim
biedzie, kłopotach, to ludzi to jednoczy […].
I jak powstawał Dom Opieki w K. to właśnie też inicjatywa była naszego jednego z
bratczyków pana G., który właśnie z K. pochodzi, kiedyś tam było więzienie, potem ten został
budynek pusty i on właśnie zaproponował, żeby tam powstał Dom Opieki Społecznej „Arka”.
I dzięki, można powiedzieć, jego usilnym i namolnym grzędzeniem, a zróbmy, a jedźmy, a
chodźcie to…powstało to. Tam jeździliśmy społecznie pracowaliśmy i sprzątaliśmy, tam
bardzo dużo żeśmy, jak były jakieś, ktoś likwidował w jakimś zakładzie czy meble, czy co, były
do oddani, zabieraliśmy to, czy krzesła, czy stoły, to już ja…bardzo dużo pod tym względem
zrobiliśmy. […] wszystkie, wszyscy pracujemy z sobą, bardzo zgodnie, nie mamy jakiś tam
problemów. […] drugi raz jechaliśmy to za transport mieliśmy zapłacić i zjawił się taki do
nas bardzo miły człowiek, który ma chore dziecko i prosił bardzo o modlitwę, o pomoc i mówi
ja wam dam transport za pół ceny.
[…] są dobre, przyjacielskie, sympatyczne układy, tu mamy wśród ludzi, znajomych
[…] fajnych, ja nawet…no teraz, akurat […] w tamtym tygodniu od takiej pani…którą znam
tylko listownie, znam telefonicznie, znam osobiście, ona co miesiąc nam przysyła
paczki…takie 5, 6 – cio kilogramowe i napi…napisane - to dla ludzi potrzebujących na
Wschodzie. I my te paczki, takie zapakowane, tam gdzie jedziemy to wieziemy […].
[…]…po prostu, no na zasadach uczciwości, szacunku, zrozumienia, wybaczenia
sobie…no, to jest najważniejsze mi się wydaje, nie tam jakiegoś, że ja jestem wielkim, no tam
się stawiam, kimś, bo tam jestem takim czy owakim, a w rzeczywistości, no, jestem, no nikim.
Czyli każdy kto przychodzi do każdego jest jakimś tam, no, szacunek, zrozumienie. Zmarła
naszej koleżanki, bratczycy, mama, tato, przepraszam, dość dawno lat temu, wszyscyśmy
zorganizowali wieniec, może tobie coś trzeba pomóc, bo ty zostałaś, no, sama, tylko z
mężem…[…]. (MD/5), (OI).
Styl wspólnotowo-etosowy, jak zauważyliśmy wyżej polega na kształtowaniu
wspólnoty, zarówno w oparciu o wartości „merytoryczne” (tu: religijno chrześcijańskie), jak i
obywatelskie czy tzw. ogólnoludzkie. Zauważmy, że w omawianym przypadku mamy
właściwie do czynienia z pokrywaniem się zakresu wszystkich trzech systemów wartości,
choć oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, w której wartości realizowane będą
odbiegać od uznawanych. W praktyce występuje oczywiście bardzo różne rozumienie
wyznawanych wartości etosowych i rozmaita ich praktyczna implementacja. Jest to
podstawowa przyczyna różnicowania się wspólnot etosowych, opartych z pozoru na tych
samych wartościach, pomiędzy sobą. Nie wszystkie w tym samym zakresie tworzą
„merytoryczny” pożytek publiczny (na przykład, jak w opisanym przypadku, prowadzą
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rzeczywiście cenną działalność charytatywną). Ale istnieją również – jak sądzę – dwie
następne płaszczyzny zróżnicowania wspólnot etosowych. Wymiar jakości więzi
wspólnotowych i – wspomniany – wymiar obywatelski. W pierwszym zakresie dla
pogłębionego wyjaśnienia zjawisk należałoby chyba sięgnąć do konceptualizacji
komunitariańskich, ocenić np. na ile dana wspólnota pozarządowa jest „autentyczna” czy
„responsywna”, tj. „wrażliwa na wszystkie <prawdziwe potrzeby> swych członków” (Etzioni
2004: 182); w drugim – najbardziej przydatne wydają się być koncepcje wspólnot
obywatelskich (Lewenstein 2005). Oba te nurty teoretyczne (zwłaszcza drugi) dotyczą co
prawda w większym stopniu wspólnotowości lokalnej niż grupowej, lecz wiele ich elementów
(np. analizy dotyczące więzi społecznych i procesów ich kształtowania) byłoby przydatnych
w studiach nad wspólnotami pozarządowymi.
Zauważmy wreszcie, że jeszcze jednym istotnym aspektem wspólnotowości etosowej
jest oddziaływanie na wspomniane wyżej szersze obszary wspólnotowości, przede wszystkim
kształtowanie więzi i wspólnot lokalnych. Wpływ na te zjawiska może mieć zarówno
etosowość „merytoryczna”, jak i obywatelska. Gdy wyżej omawiane bractwo religijne
nawiązuje kontakty z osobami spoza swego grona (przedsiębiorca, który bezinteresownie
udostępnił autokar, osoby otrzymujące pomoc na Wschodzie), gdy uczestnicy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku wychodzą z pomocą do osób niepełnosprawnych czy lider bractwa
rycerskiego kształtuje swych „rycerzy” na dobrych obywateli, wszyscy oni budują pozytywne
więzi międzyludzkie (na ogół o cennym dla powstawania kapitału społecznego, charakterze
pomostowym) i kształtują szerszą lokalną i pozalokalną wspólnotowość. Zauważmy jednak,
że zjawisko to posiada również swą ciemną stronę. Na przykład uwikłanie organizacji w
układy klientelistyczne czy kronizm, opisywane w rozdziałach 4.3 i 4.9., tworzy typowe
wspólnoty „brudne” i przyczyniać się może do zaniku wielu ważnych funkcji organizacji
pozarządowych, np. funkcji kontrolnej wobec innych sektorów życia społeczno-politycznego.
13.2. Wspólnota „hobby”.
Odmiennym podtypem aktywności wspólnotowej jest działalność stowarzyszenia
sportowego TW/5, dla którego ośrodkiem więziotwórczym jest wspólne hobby jego
członków. Realizacja tego – bądź, co bądź niezbyt oryginalnego, lecz bardzo w Polsce
popularnego - hobby jest na tyle entuzjastyczna, że urzekła na swój sposób badacza
organizacji, który pisze: (badane stowarzyszenie – przyp.PG) mogę nazwać organizacją, w
której utrzymuje się duch stowarzyszenia opisywany przez Tocqueville’a. Na pewno
stowarzyszenie jako takie, […] na swój sposób, jest jakąś rodziną, są tu osoby, które od
samego początku, od `98 roku działają i cały czas działają, więcej można powiedzieć:
zapraszają członków swoich rodzin. Jest tak, że działa ojciec, działa syn, syn przyciąga
jeszcze kolegów lub kogoś innego z rodziny. Mamy takie można powiedzieć gangi rodzinne u
nas w klubie gdzie naprawdę działa powiedzmy pięć, sześć, siedem czy osiem osób z jednej
rodziny i wszyscy są tym zainteresowani. Wspólnie tworzy się więź, bardzo często spotkania
integracyjne, które się odbywają również tę więź jak najbardziej budują (K). (Badana
organizacja – przyp. PG) działa on na arenie lokalnej i ogólnopolskiej. Bazą członkowską
stanowią jednak mieszkańcy O. i okolic. […] klub reprezentuje najpowszechniejszy w naszym
kraju typ organizacji pozarządowych. Jest to dawny, przyzakładowy, klub sportowy, który
odnalazł się jednak w nowej rzeczywistości […]. Miałem przyjemność uczestniczyć w
organizowanym przez tę organizację rajdzie […]. Znalazłem się tam w charakterze
wolontariusza Fundacji […], która współpracuje z organizatorami rajdu. Rzeczywiście widać
było duże zaangażowanie organizatorów i wolontariuszy, którzy pracowali, jak to określił
informator „za garść śliwek”. Istnienie takiej imprezy jak Rajd […] jest traktowane przez
pasjonatów tej dyscypliny sportu jak święto. To także pole do zintegrowania się członków
stowarzyszenia i prezentacji tej dyscypliny sportu mieszkańcom i kibicom. Pomimo tego, że
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sam rajd sprawiał raczej wrażenie prowincjonalnej imprezy, to budziła podziw sprawna
organizacja. […]
Realizowanie wartości pożytku publicznego przez tą organizację to integrowanie
środowiska kibiców i sympatyków sportów motorowych, edukacja społeczeństwa w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego […] i organizacja rajdów samochodowych. Kolejna funkcja
to z pewnością aktywizacja miejscowej społeczności. Nie spotyka się ona z wielkim odzewem,
ale oferta stowarzyszenia może stanowić jakąś alternatywę dla osób zainteresowanych
sportem. Jest także miejscem budowy więzi nieformalnych. […] Stowarzyszenie jest więc
szkołą działalności obywatelskiej. Z pewnością sami członkowie nie odbierają tego w ten
sposób, jednak nie da się wykluczyć, że część osób to tzw. społecznicy zaangażowani w
działalność stowarzyszenia. (TW/5), (OI).
Wydaje się, że wspólnota budowana w oparciu o hobby jej uczestników ma charakter
struktury pośredniej, pomiędzy grupą o wykształconym etosie obywatelskim, a grupą
„ekskluzywną”, częściowo „samopomocową”, zbliżoną do grupy interesu własnego.
Podobny charakter ma też inna badana przez nas organizacja związane ze sportem
GCh/1. Jest to stowarzyszenie kibiców znanego klubu piłkarskiego powołane przede
wszystkim do zrealizowania ważnej dla klubu inwestycji (modernizacja stadionu), w sytuacji,
gdy władze klubu przestały się nim interesować. Jest to stowarzyszenie oddolne, ale
powołane z inicjatywy kibica-przedsiębiorcy, z jego wsparciem finansowym i być może ma
służyć jako wehikuł do przejęcia klubu. Organizacja w swych działaniach (zabiegi o
finansowanie inwestycji klubowej) stosuje techniki klientelizmu (w tym politycznego) i
lobbingu.
[…] według krytyka – pisze badacz - kibice „biorą przykład z [klubu piłkarskiego]
Lazio Rzym, który działa w ten sposób, że działacze tego klubu wnikali w środowiska władzy
samorządowej, przez to sobie tam zapewniali jakieś tam wpływy,... poparcie polityczne,
samorządowe” (K). […] Stowarzyszenie stosuje […] „lobbing polegający na tym, że
docieramy do ludzi, którzy są sympatykami Klubu i ich przekonujemy... Mamy bardzo dobre
układy ze wszystkimi ugrupowaniami (politycznymi)”. […] Na pewno zaistniały warunki
sprzyjające przekształceniu potencjalnych działaczy w aktywistów – zauważa badacz - W
sytuacji, gdy właściciel Klubu nie zamierzał w niego inwestować, kibice przejęli inicjatywę i
używając wypróbowanej metody, według której wszystko da się załatwić, jeśli ma się
„swojego” człowieka, udało im się przeforsować swoją rację. (GCh/1), (OI).
Powyższe uwagi wskazują, że badana organizacja jest typową grupą interesu. U
podstaw powstania stowarzyszenia stał jednak – również - swoisty etos kibica-miłośnika
klubu. To on spowodował zawiązanie się grupy osób, które ze zwykłych sympatyków Klubu
przekształciły się w skutecznych działaczy. Dla określenia charakteru działań organizacji,
kluczowe jest ustalenie czy etos, o którym mowa ma jakieś cechy obywatelskie i czy grupa
działaczy tworzy rzeczywiście wspólnotę.
To jest taka dziwna rzecz... – mówi krytyk - piłka nożna i kibice piłkarscy, że (oni –
przyp. PG) chyba rzeczywiście (działają – przyp. PG) dla jakieś tam idei. Oni są skupieni
wokół tej Polonii, to jest jakaś ich miłość..., z przywiązania dla tego Klubu. Na pewno coś
poza tym, że jeżdżą na mecze, dopingują, ale chcą coś zrobić dla tego Klubu. (GCh/1), (K).
Kibice kochają swój klub piłkarski – pisze badacz - mają dużo do zrobienia. Nie tylko
stan stadionu wymaga dużych wkładów finansowych, ale i sam klub piłkarski […]. Można
powiedzieć, że przeżywa on kryzys, jeśli chodzi o odbiór społeczny. Jest to klub elitarny, lecz
nie osiąga ostatnio sukcesów. Mimo to ma oddanych kibiców. […] Próbują pozyskiwać i
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wychowywać nowe pokolenie kibiców […]. Starają się przyciągnąć dzieci (akcja KIBIC) jak i
kobiety (dla kobiet bilety na meczach […]Polonii są bezpłatne). […]
Jest kwestią sporną czy modernizacja stadionów piłkarskich rzeczywiście należy do
zadań samorządu miast i państwa. Działacze Stowarzyszenia […] twierdzą, że tak jest.
Prawdopodobnie idą po linii najmniejszego oporu i wykorzystują jedyne znane im sposoby
zdobycia funduszy na modernizację. Jednocześnie kluby piłkarskie w innych miastach
Polski też wykorzystują ten sam sposób zdobywania funduszy. Z tego punktu widzenia
działania Stowarzyszenia […] nie są precedensem co do zasady. Natomiast niewątpliwie
jest to ewenement, że to kibice klubu zajmują się modernizacją stadionu.
Można powiedzieć, że specyfika tego rodzaju samoorganizacji społecznej polega na
tym, że żarliwość […] kibiców bierze się z zamiłowania do danego klubu piłkarskiego, jak i
do kibicowania. Innymi słowami, oni są tak samo przekonani o wartości ich pasji życiowej i
obiektu tej pasji, jak inni aktywni obywatele o obiektach swoich zainteresowań. Jednocześnie
jest to interes dość partykularny, z owoców których nie skorzysta tak wielu osób.[…].
(GCh/1), (OI).
Jest to organizacja „etosowa” – podsumowuje badacz - choć mocno partykularna.
Etos kibica jest wąski i propaguje określone zachowanie sympatyka ulubionego klubu.
Jednocześnie opisywane Stowarzyszenie to grupa nacisku. Jego przedstawiciel w następujący
sposób zdefiniował wartości dominujące w jego organizacji: „Poczucie jakieś misji
społecznej, bezinteresowność, oddanie sprawie, troska o dobro publiczne. Przejawem takiego
dobra publicznego jest właśnie sprawa klubu, stadionu, jako taki wycinek, którym chcemy się
zajmować” (I). Należy się zastanowić czy omawiane tu Stowarzyszenie rzeczywiście służy
pożytkowi publicznemu. […] Trudno […] uznać kibiców i piłkarzy […] za grupę „zagrożoną
lub poszkodowaną społecznie” lub „szczególnie cenną dla społeczeństwa”. Można zadać
pytanie czy kibicowanie jest „dobrą, pożyteczną cechą”. Z punktu widzenia społeczeństwa, a
nie tylko piłkarzy i kibiców […], można mieć wątpliwości czy modernizacja stadionu jest
„działaniem społecznie użytecznym”. Tak samo można się zastanawiać czy pielęgnowanie
tradycji kibicowania i posiadanie zmodernizowanego stadionu, na którym gra jedenastu
piłkarzy jest bardziej użyteczne społecznie niż kształtowanie kultury fizycznej i budowanie
boisk dla warszawskiej młodzieży.
Jednak, odpowiedzi na te pytania nie są aż tak jednoznaczne jak mogłoby się
wydawać. Jeśli Stowarzyszenie propaguje ideę kibicowania wśród uczniów szkół
warszawskich w tzw. gorszych dzielnicach, to taka działalność może mieć pewne walory
wychowawcze. Akcja KIBIC może w konsekwencji zainteresować dzieci i młodzież sportem.
Lepiej zostać kibicem niż nudzić się, nie wiedząc co ze sobą zrobić, zacząć pić lub
„rozrabiać”. Jednocześnie należy podkreślić, że czynność kibicowania – choć sprzyjająca
zbiorowemu działaniu – nie kształtuje czegoś zbliżonego do wspólnoty zainteresowań, nie
przekracza granicy okresowego „aktywizowania się” i nie tworzy więzi społecznych. Mimo,
iż Stowarzyszenie adresuje swoją działalność do szerszej rzeszy kibiców, oni sami nie stają się
świadomymi i dojrzałymi działaczami. Natomiast samo Stowarzyszenie i jego najaktywniejsi
członkowie poprzez swe skuteczne i spektakularne działania stają się bardziej wiarygodni na
zewnątrz. Ta ich działalność sprzyja realizowaniu dalszych celów. Już pomogła im założyć
nową spółkę i przejąć zarządzanie klubem.
[…] wydaję się, że działalność opisywanej organizacji co najwyżej służy wąsko
rozumianemu pożytkowi publicznemu. […] Przypadek tego Stowarzyszenia dobitnie ilustruje
trudności przypisania danej organizacji pozarządowej do kategorii „interesu własnego” lub
„pożytku publicznego”. Działacze omawianej organizacji próbują nagiąć pojęcia „dobra
publicznego” do prowadzonej przez siebie działalności. (GCh/1), (OI).
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Przytoczony tu długi wywód interpretacyjny badaczki stowarzyszenia GCh/1 sugeruje,
że badana organizacja jest etosowa w słabym sensie tego słowa. Trudno się z tą oceną nie
zgodzić. Jej etos odpowiada bardziej swoistemu hobby czy pasji kibicowania, posiadającej
walor pożytku publicznego w ograniczonym jedynie zakresie. Niewątpliwie jednak, nawet
słaby etos tworzący słaby pożytek publiczny jest wartościowy obywatelsko (a już na pewno
bardziej wartościowy niż etos mocny, ale o „brudnym” czy „negatywnym” charakterze).
Zgadzając się też z cytowaną opinią badaczki na temat tego, że „czynność kibicowania” nie
tworzy automatycznie wspólnoty, trzeba zauważyć, iż pogląd ten nie dotyczy bezpośrednio
omawianego stowarzyszenia, gdyż jest ono strukturą organizacyjną powstałą na bazie
kibicowskiego etosu, a nie prostym zbiorem, czy nawet grupą, kibiców. W naszej interpretacji
styl działania organizacji GCh/1jest wspólnotowym stylem pośrednim pomiędzy stylem
etosowym a stylem interesu własnego (wspólnoty negatywnej). Organizacja realizuje więc
przede wszystkim interes własny, ale także – choć znacznie słabiej i raczej pośrednio –
pożytek publiczny.
13.3. Styl wspólnotowo-samopomocowy.
Styl wspólnotowo-samopomocowy reprezentuje, opisywane już wyżej, stowarzyszenie
AP/5. Jest to typowa „organizacja pożytku publicznego wewnętrznego”, zajmuje się przede
wszystkim aktywizacją swoich członków i ich pokolenia (ludzi starszych), choć ma także –
częściowo realizowane – ambicje wychodzenia poza funkcje samopomocowe i pełnienie roli
organizacji pożytku publicznego zewnętrznego. Najważniejsze jest jednak budowanie z
wielkimi sukcesami wspólnoty samopomocowej, która posiada także istotne cechy etosu
obywatelskiego (formuła obywatela aktywnego, samorealizującego się i odpowiedzialnego za
słabszych). Lider organizacji przywiązuje wielką wagę do kształtowania zachowań
samopomocowych, samodzielności uczestników stowarzyszenia, podkreśla też znaczenie
działań integracyjnych.
[…] organizacja pokazuje – mówi prezes - że ludzie starsi, nawet ci nie najbogatsi
przecież, potrafią się organizować, potrafią spędzać ten czas, potrafią pomagać innym, bo my
mamy […] spotkania te integracyjne z młodzieżą, ze szkołami, uroczystości, imprezy,
organizowane rocznice, to, to jest zawsze wspólnie organizowane. […] chcieliśmy po prostu
zmienić trochę obraz tego człowieka starszego, nie tego proszącego, nie tego bezdomnego,
[…] ale pokazać obraz człowieka, który potrafi sam się zorganizować i wspólnie czuć się w
tym zespole dużo lepiej i dużo bezpieczniej. […] pomoc jest także profesorów, ale cała
działalność jest ukierunkowana, prowadzona i organizowana przez samych słuchaczy. […]
dobieramy wykładowców odpowiednich i ta rada programowa ustala, czyli, jak gdyby,
odpowiada za ten mały wycinek pracy, za edukację, […] ale jak przychodzimy na to
spotkanie, na radę naukową to ja przychodzę z samym papierkiem tych życzeń, które zostały
przez miesiąc, przez ten semestr złożone przez słuchaczy, że interesuje ich takie, takie, takie,
ja przedstawiam ten wachlarz i wybieramy z tego. Czyli także ta inicjatywa jest i […] jesteśmy
pewni, że jak wychodzimy z tym wykładem, to nie jest narzucone tylko jest przez
słuchaczy…[…] współpraca jest i taka, że my, na przykład, jak organizujemy wczasy na
ogrodach działkowych, to przyjmujemy nie tylko słuchaczy, ale mamy kilka podopiecznych
osób nie należących do nas, no, kalekich, wymagających opieki i my ich przyjmujemy do
siebie. (AP/5), (I).
Imponuje zakres aktywności osób starszych, samowyczulenie na ich sytuację,
potrzeby i uwarunkowania, a także ich obywatelska postawa: Nawet mamy – kontynuuje lider
- zajęcia na pływalni, w Domu Pomocy Społecznej w Z. To kosztowało mnie pół roku
zachodu, żeby można było zaliczyć naszych ludzi, że to są osoby niepełnosprawne, bo jeżeli
ktoś ma 80, 85 lat to mimo, że ma wszystkie członki ciała…. ale udało się, że nie 10 złotych a
5, ale to jeszcze było trochę za drogo, więc jeżeli przyjęliśmy, że będą na karnety […] pod
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stałą naszą opieką, to jest 3 złote. Zaczęliśmy od 14 osób […]jest 98 osób, korzysta z
pływalni, bo to jest ta gimnastyka o wiele łatwiejsza, przyjemniejsza, lepsza. No, i tacy 85 –
letni pływacy czują się dobrze. Są osoby, którym już w tygodniu dnia brakuje, bo jak należy do
czterech sekcji to są cztery dni, wykład piąty dzień, ale jest ta satysfakcja, czyją się potrzebni
a szczególnie cieszą się wtedy kiedy mogą jeszcze więcej dawać niż brać. A większość z nich,
ci grupowi liderzy poszczególnych sekcji to przecież… jak prowadzi taka pani profesor O.
język, lektorat języka niemieckiego 8 lat, ma w tej chwili 80 lat i jeszcze siły […] I to jest za
podziękowanie, za jakieś takie wyraz, czuje się potrzebna bo prawdopodobnie do tego wieku
by nie dożyła, gdyby była samotna. […] (AP/5), (I).
Także kształtowanie samopomocowej wspólnotowości jest dokonywane w pełni
świadomie, istotnym elementem jest tu samodzielne formowanie poczucia godności
człowieka starego poprzez aktywizowanie jego postawy obywatelskiej: zrzeszamy się po to
żeby […] nam się żyło lepiej i przyjemniej w jakiejś atmosferze, w gronie, ale także chcemy
pomagać innym, pomagać, dzielić się bo każdy z nas ma jakiś potencjał. […] ideą naczelną to
jest […] znalezienie sposobu na godne życie człowieka w starszym wieku, żeby żyć pełnią
życia do, do śmierci. A ta pełnia życia to nie znaczy, że musi być chleba czy mięsa czy
bogactwa dużo. On musi się czuć, że jest komuś potrzebny, że jest szanowany, że jest
widziany, że publikuje. Wielu zaczęło pisać teraz i pisze piękne książki z przeżycia, bo odczuli,
odnaleźli siebie po raz drugi. I to stwarza, że nawet w chwili, kiedy się czują źle, są samotni,
rodziny odeszły, są samotne osoby. Te osoby samotne mają zawsze możliwość, że ktoś ich
odwiedzi, do nich można zadzwonić, przyjdzie, są poproszone a jak już jest ten tradycyjny
Dzień Seniora organizowany w kręgu, prawda 400, 500 osób, to są ludzie, którzy, no, czują,
że, że w tym środowisku nie są wyrzucani na margines życia. I to jest chyba najważniejsze dla
ludzi starszych. On chce być jeszcze użyteczny, potrzebny i żeby był godnie traktowany.[…]
No, i druga sprawa to próbować coraz więcej ukazywać, że można żyć godnie pomagając
więcej innym niż czerpać od innych. (AP/2), (I).
Organizacja stara się być nowoczesna, dynamiczna, przeciwdziałająca procesom
dezintegracji społecznej zachodzącym na tle pokoleniowych różnic kulturowych, co również
jest ważną potrzebą jej członków. […] chcielibyśmy – mówi lider - rozszerzyć granice naboru
słuchaczy, nie dopiero w wieku poprodukcyjnym, ale przyjmować młodszych, już teraz mamy,
w tym roku już mamy osoby, które nie mają wieku poprodukcyjnego, ale jest na rencie. […]
Przyjmować tych młodszych a może nawet bezrobotnych, które są osoby inteligentne,
bezrobotni nie mają co z sobą zrobić, chcemy ich wziąć, chcemy żeby oni wnieśli trochę
nowoczesnego spojrzenia, bo ja odczuwam sam, że nam jest trudno już poruszać się w
Internecie. Próbujemy organizować, jest już grupa zainteresowań, chcemy kurs organizować,
no, ale kurs był za drogi. Chcemy od następnego roku przygotować żeby wprowadzić nowe
nośniki wiedzy elektroniczne, żeby mogli się ludzie posługiwać. Na pewno już wielu z nas już z
tego nie będzie korzystać, ale ci najmłodsi, którzy będą jeszcze działać w tym Uniwersytecie
jakieś 10, 15 lat, oni muszą posługiwać się nie tylko maszyną, to poczta internetowa, […], w
tym kierunku trzeba by było pójść. […] I każdy z tych nas, który pracuje w Uniwersytecie
pozostawia po sobie ślad. Dla człowieka jest to ogromnie ważne, ślad dla innych. Chce być
[…] inaczej trochę patrzą najbliższe osoby […] jak to początkowo, kręcono w głowie, że
babcia ma wychodne bo, bo idzie na Uniwersytet. Dopóki nie przyszła ta babcia po wykładzie
na temat, na temat Internetu i komputerów i zaczęła rozmawiać z wnukiem i on tak popatrzył,
a skąd ty to wiesz? Zmienia się trochę mentalność. Okazuje się, że człowiek starszy może także
i powinien korzystać z nowoczesnych środków. Powinien być zaadoptowany do nowych
warunków, w tym zakresie w jakim mu wypadnie żyć […] I my nie ukrywamy, że nas widać
jest w mieście Białymstoku, jesteśmy na imprezach, o Uniwersytecie słychać wszędzie, czy to
będziemy składali pod Świętem Niepodległości, idą, idzie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale ja
zawsze naszym słuchaczom i zarządowi mówię – my nie możemy oczekiwać czegoś, my
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musimy pokazywać co działamy a co moglibyśmy jeszcze zrobić, gdybyście nam pomogli. I
wydaje mi się, że, że chyba największa jest satysfakcja. (AP/5), (I).
Styl o charakterze pośrednim, wspólnotowo-samopomocowy, ale o wyraźnych
cechach grupy interesu własnego, charakterystyczny jest dla towarzystwa zawodowego
świadczącego usługi „poradnicze” - NG/4. Organizacja realizuje bardzo dużo ważnych
funkcji wewnątrzśrodowiskowych (rzecznictwo, lobbing, usługi) i na zewnątrz swojego
środowiska (porady terapeutyczne itp.). W tej pierwszej roli – oprócz działalności pożytku
publicznego o charakterze pośrednim - realizuje też wyraźnie interesy swych członków. Służy
temu kształtowanie ekskluzywnej wspólnoty i niedemokratyczny styl funkcjonowania,
zapewniający uprzywilejowana pozycje grupy członków, którzy kierują od lat towarzystwem,
a posiadają również prywatne „biznesy”. W drugiej roli organizacja spełnia bardzo ważna, jak
podkreśla badaczka, rolę pożytku publicznego zewnętrznego. Analizując funkcjonowanie
organizacji, trudno oprzeć się wrażeniu, że wspólnotowość związana jest w niej głównie z
interesami jej członków, a nie z etosowością czy systemem wartości obywatelskich.
Stowarzyszenie określiłabym jako organizację pożytku publicznego/interesu własnego
– pisze badaczka omawianej organizacji - Benefaktorami […] są zarówno nauczyciele,
pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, którzy mają szansę na podniesienie swoich kwalifikacji
zawodowych, jak również rodzice dzieci ze specyficznymi problemami w uczeniu się.
Oczywiście ,,ostatecznym” odbiorcą działań są niezliczone rzesze dzieci mających dysleksję,
dysgrafię i dysortografię - upowszechnienie wiedzy na temat tych specyficznych trudności w
przyswajaniu wiedzy ma ogromne znaczenie społeczne. Poprzez propagowanie diagnostyki i
odpowiedniej terapii organizacja wpływa nie tylko na poprawę jakości życia dzieci z
problemami w uczeniu się, ale także zapobiega ,,wypadaniu” tych dzieci z systemu szkolnego,
wpływa na zmniejszenie ryzyka porażki szkolnej. Jak mówi krytyk (pedagog szkolny)
organizacja ma możliwość skutecznego działania, ale jedynie przez oświecanie innych, a nie
przez naciski polityczne. To jest jedyna droga, poprzez edukację i oświecanie innych ,,to jest
ważny problem”.
Organizacja również realizuje interes własny najbardziej aktywnych członków
stowarzyszenia, czy też grupy interesów. Wielu spośród członków stowarzyszenia prowadzi
różnego rodzaju działalność gospodarczą - od specjalistycznych szkoleń, przez wygłaszanie
prelekcji, organizowanie konferencji, aż po prowadzenie prywatnych gabinetów i szkół
wyższych. Członkostwo w stowarzyszeniu nie tylko umożliwia tym ludziom nawiązywanie
nowych kontaktów (bezcenne zasoby w małym środowisku zawodowym), ale także umożliwia
znalezienie pewnego rodzaju rynku zbytu na świadczone przez te osoby usługi. Prowadzenie
szkoleń, wystąpienia na konferencjach - to są działania odpłatne proponowane członkom
stowarzyszenia przez zarząd oddziału[…].
Drugim takim obszarem, gdzie jest realizowany interes własny jest procedura
rekomendacji poradni i placówek terapeutycznych. Aby dany gabinet czy ośrodek mógł
uzyskać rekomendację […] (co może zwiększyć jego atrakcyjność w oczach rodziców dzieci
dyslektycznych) musi wypełnić wymagane dokumenty (tj. poświadczenie posiadanych
kwalifikacji zawodowych), osoby prowadzące placówkę powinny przystąpić do
stowarzyszenia i odprowadzać na konto organizacji 5% miesięcznego zysku z działalności.
[…].
Podsumowując, byłabym skłonna określić organizację jako organizację pożytku
publiczneg/interesu własnego. Ukośnik sugeruje współwystępowanie cech czy elementów,
natomiast moim zdaniem interes własny w tym członie jest zdecydowanie na drugim miejscu.
(NG/4), (OI).
Styl wspólnotowy charakteryzujący się ekskluzją i zogniskowaniem wspólnoty wokół
interesów jej członków reprezentuje w naszej próbie m.in. organizacja zawodowa GCh/2.
Stowarzyszenie to grupuje biznesmenów z pewnej specyficznej branży, wyraża ich interesy
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zawodowe, dąży do standaryzacji ich kwalifikacji zawodowych i integracji środowiska.
Autorytet organizacji budowany jest przez jej wizerunek, jako ekskluzywnej instytucji
grupującej tylko dobre towarzystwo (jak zachęca potencjalnych członków ulotka reklamująca
stowarzyszenie). Według informatora jest to środowisko prezesów i wiceprezesów dużych firm
[…] (GCh/2), (I).
Badacz omawianego stowarzyszenia określa je jako organizację interesu własnego,
posiadającą też elementy organizacji samopomocowych i organizacji nacisku. Organizacje
takie jak (GCh/2 – przyp. P.G.) to jedna z twarzy współczesnego sektora pozarządowego
w Polsce – kontynuuje opis interpretacyjny badacz - Choć ich działalność nie jest ani
spektakularna ani wzbudzająca podziw, świadczy o postawie jej członków, którą można
nazwać ”samo-organizacyjnym alfabetyzmem” (nawiązując do alfabetyzmu funkcjonalnego).
Ich postawa w pewnym sensie jest godna naśladowania, jeśli ma się na uwadze potrzeby
wyartykułowania problemów różnych grup społecznych, interesów grupowych czy
zawodowych. Jednostki społeczne powinny umieć (nauczyć się) walczyć o swoje interesy.
Lobbing, choć czasami budzący kontrowersje, staje się niezbędnym narzędziem we
współczesnej polityce. Wydaję się, że praktykowanie lobbingu będzie co raz bardziej
widoczną tendencją w rozwijającym się Trzecim sektorze nie tylko w Polsce, ale i w UE.
(GCh/2), (OI).
Trudno nie zgodzić się z tą opinią, choć należy podkreślić, że organizacja
pozarządowa funkcjonująca jako grupa interesu w najlepszym wypadku przyczynia się do
realizacji pożytku publicznego jedynie w sposób pośredni (i to też nie zawsze), w postaci –
jak to ujmuje badacz – niezamierzonego efektu. Nieco paradoksalnie, niepokoi też
organizowanie grupy interesu poprzez formułę ekskluzywnego „dobrego towarzystwa”. Tego
typu wspólnoty pozarządowe, aby mogły być zaliczane do sektora obywatelskiego (w słabym
sensie tego terminu) powinny – jak wszystkie inne organizacje pozarządowe - podlegać
regułom transparentności i rozliczalności. Szczególnie jednoznacznie i jawnie powinny być
ustalone reguły wejścia do grupy. W przeciwnym razie organizacja będzie raczej posiadała
cechy kliki zbudowanej w oparciu o interesy jej członków niż struktury obywatelskiej o
wspólnotowo-ekskluzywnym charakterze. Istotną kwestią jest tu także sprawa rozróżnienia
granic interesów i potrzeb (jak pamiętamy, wspólnota potrzeb to organizacja samopomocowa)
a szczególnie określenie stopnia konliktogenności interesów danej grupy.
Zakończenie.
Wyżej przedstawiona analiza stylów działań organizacji pozarządowych nie
wyczerpuje być może wszystkich możliwych przypadków takich stylów. Zebrany materiał nie
pozwala jednak na skonstruowanie innych typów interesującej nas tu kategorii analizy.
Jednak, na podstawie pewnych uwidoczniających się w zebranym materiale wątków
tematycznych oraz wyników innych badań i obserwacji, możemy wskazać kilka kierunków
dalszych poszukiwań stylotwórczych. Przykładowo, można by skonstruować styl
madiatyzacyjny, którego istotą jest funkcjonowanie organizacji i/lub jej liderów w mediach,
wobec mediów dla mediów itd. Na ogół jest on związany z silnym narcyzmem przywódców
organizacji (Gliński 2006). Być może jest to jedynie specyficzna odmiana stylu liderskiego.
Można też, jak się wydaje, wyróżnić styl alternatywny, posiadający długą tradycję, jako
kategoria analizy socjologicznej, a odwołujący się – w naszym rozumieniu - do pojęcia
inności przedstawionego w rozdziale 4.6. niniejszej pracy. Wreszcie można by chyba
wyróżnić styl profesjonalny i - przez opozycję – styl amatorski działań organizacji
pozarządowej; tu kryterium wyróżnienia mogłoby być chociażby pojęcie profesjonalizmu
organizacji przedstawione w rozdziale 4.1. Inne możliwe style, to: styl peryferyjny,
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roszczeniowy, inteligencki czy etosowy (gdy etos nie jest związany ze wspólnotowością i nie
ma charakteru parapolitycznego).
W pracy wyróżniliśmy jednak dziesięć podstawowych stylów działań polskich
organizacji pozarządowych. Warto jeszcze raz podkreślić, że relacje pomiędzy
przedstawionymi stylami są szalenie złożone i skomplikowane. Wskazywaliśmy już, iż dana
organizacja może się charakteryzować kilkoma stylami naraz. Stosunkowo rzadko spotkać
można tzw. „czysty” typ stylu działania instytucji pozarządowej. Zauważmy też, że ta sama
organizacja w różnych fazach swego funkcjonowania czy istnienia może przybierać różne
style aktywności. Wszystko to dowodzi szczególnego zagmatwania badanego tu obszaru
rzeczywistości społecznej, ale stawia także pod znakiem zapytania analityczną przydatność
wykorzystywanej przez nas kategorii stylu działania organizacji. Sądzimy jednak, że
zastosowana tu kategoria teoretyczna jest w stanie „się obronić”, i to przede wszystkim
poprzez wartość poznawczą, jaką w sobie niesie. Redukcja do stylu umożliwia bowiem nie
tylko opis antropologiczny, ale także skojarzenie danego aktora społecznego z podstawowymi
wartościami i funkcjami, jakie realizuje on w praktyce życia społecznego. A tego rodzaju
efekt badawczy wydaje się dość istotny.
W kontekście tego, co powiedzieliśmy wyżej, zachodzi pytanie, czy można wyróżnić
wśród prezentowanych tu dziesięciu stylów jakieś style ważniejsze i mniej ważne,
dominujące i mniej istotne oraz rzadziej spotykane, przyszłościowe i reliktowe, przemijające
czy wręcz zamierające? Innymi słowy, czy możliwa jest jakaś hierarchizacja omawianych
stylów według kryteriów wartości, istotności, funkcji i czasu? Sądzimy, iż - w znacznej
mierze dzięki zastosowanemu narzędziu analizy - jest to w pewnym zakresie możliwe. Z
punktu widzenia wiodącej problematyki tej książki, jaką jest polski sektor pozarządowy, jego
przemiany i rola w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, podstawowymi kryteriami
hierarchizacji byłyby przed wszystkim wartości obywatelskie, funkcje demokratycznopartycypacyjne organizacji oraz relacja danego stylu do charakteru i stanu całego sektora i
procesów polskich przemian (choć wyobrazić sobie można także porządkowanie
wyróżnionych tu stylów według zupełnie innych kryteriów aksjologicznych, czasowych czy
funkcjonalno-strukturalnych).
W tej perspektywie widać wyraźnie, że pewne style działania organizacji
pozarządowych są bardziej niż inne związane z realizacją różnorakich wartości obywatelskich
(np. styl trzeciosektorowy, „nawróconego”, fantomowy, promieniującej enklawowości
obywatelskiej, symbiotyczny zrównoważony czy wspólnotowy; z kolei mało obywatelski
wydaje się być styl nostalgiczny czy biznesowy). Określone style sprzyjają też spełnianiu
przez organizację pewnych istotnych funkcji w społeczeństwie i systemie demokratycznym.
Organizacje charakteryzujące się stylem trzeciosektorowym dostarczają społeczeństwu
najróżniejszych ważnych usług i zagospodarowują obszary samodzielnych, oddolnych
inicjatyw obywatelskich, styl parapolityczny sprzyja wykonywaniu funkcji kontrolnej wobec
władzy i innych sektorów (czemu nie sprzyja np. uzależnienie od projektów w stylu
trzeciosektorowym), a styl wspólnotowy kształtuje, tak ważne w demokracji, więzi społeczne
i przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego.
Wskazać też można style przyszłościowe, które najprawdopodobniej będą się rozwijać
i częściej występować w przyszłości (np. profesjonalny styl trzeciosektorowy, biznesowy, ale
być może także dojrzałe enklawy obywatelskie). Inne mają raczej charakter przemijający czy
reliktowy, związane są na przykład wyraźnie z okresem PRLu (styl nostalgiczny) czy –
mówiąc najogólniej - z cechami polskiej transformacji (styl fantomowy czy symbiotyczny).
Jeszcze inne style wydają się dominować na tle aktualnego obrazu całego polskiego sektora
pozarządowego (liderski, trzeciosektorowy, fantomowy, symbiotyczny). Ale są też style, o
których sylwetce aksjologicznej, dominujących funkcjach, jakie pełnią w demokracji, czy
perspektywie rozwojowej, trudno cokolwiek powiedzieć. Dotyczy to może w największym
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stopniu stylu liderskiego, ale także w jakiejś mierze stylów: biznesowego, wspólnotowego czy
parapolitycznego. Daleko nie wszystko jest więc w naszej analizie jednoznaczne. I nawet tam,
gdzie wskazujemy na pewną zależność pomiędzy stylem działania organizacji a związanymi z
nim wartościami czy funkcjami, to ma ona charakter zdecydowanie probabilistyczny.
Dodatkowo, jak już wskazywaliśmy, aktywność organizacji pozarządowych, zwłaszcza w
warunkach nieustabilizowanej, młodej demokracji, jest bardzo dynamiczna, zmienna w czasie
– zmieniają się więc często style działania tego samego pozarządowego podmiotu, a wraz z
nimi wartości i funkcje jakie realizuje.
Wreszcie dana organizacja może być zróżnicowana wewnętrznie co do charakteru
swoich działań – mogą być one w różnym stopniu obywatelskie, albo też w ogóle nie
posiadać takiej cechy. Dla oceny funkcjonowania organizacji istotna jest tu zarówno treść
tych działań, jak i ich forma. Treści obywatelskie, np. kształtowanie postawy
odpowiedzialności za szerszą wspólnotę czy uogólnionego zaufania do innych, można
kształtować pobieżnie i deklaratywnie, bądź w sposób pogłębiony, poprzez doświadczenie i
kształtowanie odpowiednich instytucji społecznych, których celem jest systemowe
kształtowanie trwałych postaw obywatelskich. Działania takie można ukierunkowywać do
wewnątrz organizacji, w kierunku wspólnoty lokalnej lub też do szerszych kręgów
społeczeństwa. W oparciu o teorie społeczeństwa obywatelskiego i teorię instytucjonalną
można wnioskować, że najbardziej obywatelskie byłyby te style działania organizacji
pozarządowych, które sprzyjają budowie instytucji społecznych wyznaczających
obywatelskie reguły działań.
Podobnie, odnosząc się do funkcji organizacji pozarządowych w ładzie
demokratycznym, możemy wskazać na funkcje bardziej lub mniej dojrzałe w kontekście
demokracji partycypacyjnej i przeanalizować wyróżnione tu style działania organizacji z
punktu widzenia funkcji, jakie spełniają. Przeprowadzona w pracy analiza potwierdza
sformułowaną przez jej autora w innym miejscu tezę o dojrzewaniu polskiego sektora
pozarządowego (na co wskazuje zwłaszcza styl trzeciosektorowy i styl dojrzałych enklaw
obywatelskich), a także, wspominaną tu wielokrotnie tezę innych autorów o zaniku funkcji
kontrolnej sektora pozarządowego wobec pozostałych sektorów (czego wyrazem jest m.in.
rozpowszechnienie stylu uzależnienia od projektów, stylu symbiotycznego, nostalgicznego
czy biznesowego). Analiza instytucjonalna i funkcjonalna polskiego sektora pozarządowego,
zwłaszcza w kontekście omawianej w niniejszej książce zmiany instytucjonalnej dotyczącej
warunków jego działania, wymaga – jak się wydaje – dalszych pogłębionych studiów.
Wielokrotnie w niniejszej pracy poruszaliśmy problem relacji pomiędzy interesem
organizacji pozarządowej a jej działaniami na rzecz pożytku publicznego. W tym miejscu raz
jeszcze wracamy do tej kwestii. Ten drugi - oprócz prezentowanych wyżej prób
konceptualizacji stylotwórczych - wątek przewodni naszej analizy, niósł bowiem w sobie
intrygującą obietnicę, co do treści końcowych wniosków z naszych badań. Czytelnik mógł
liczyć na to, że znajdzie tu odpowiedź na pytanie w jakim stopniu (czy wręcz które?) polskie
organizacje pozarządowe zajmują się własnym interesem, a w jakim - pożytkiem publicznym.
Zdaję sobie sprawę z faktu, że przedstawiona tu analiza nie jest w pełni satysfakcjonująca pod
tym względem. Ale też prosta, jednoznaczna - a tym bardziej „ilościowa” - odpowiedź w skali
całego sektora na wyżej postawione pytanie nie jest chyba możliwa88. Staraliśmy się
natomiast interesujący nas tu wymiar wprowadzać do analiz cząstkowych, zawartych
zwłaszcza w rozdziale pierwszym czy we fragmentach pracy poświęconych opisowi
poszczególnych stylów działania organizacji, zwłaszcza stylu etosowego, wspólnotowego,
nostalgicznego czy biznesowego. A więc generalnie staraliśmy się odpowiedzieć na
88

Wyniki, możliwych do przeprowadzenia w mniejszej skali badań na ten temat, o charakterze ilościowojakościowym, przedstawiliśmy w rozdziale 1.
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intrygujące nas pytanie w sposób opisowy, wieloaspektowy, jakościowy. W tym miejscu
postaramy się jedynie powyższe rozważania i analizy syntetycznie podsumować.
Na wstępie należy przypomnieć, że podstawowe kwestie teoretyczno-pojęciowe
zostały przedstawione i rozstrzygnięte na potrzeby naszej analizy w rozdziale pierwszym, w
którym zdefiniowaliśmy kategorie pożytku publicznego i interesu oraz organizacji
pozarządowej działającej na rzecz pożytku publicznego i organizacji będącej grupą interesu.
Określiliśmy również podstawowe teoretyczne typy organizacji, jakie wskazać można z
punktu widzenia obu interesujących nas tu wymiarów. Wyróżniliśmy organizacje pożytku
publicznego (zewnętrznego i wewnętrznego), organizacje realizujące pożytek publiczny
(zewnętrzny i/lub wewnętrzny) i jednocześnie będące grupą interesu, organizacje stanowiące
jedynie (czy głównie) grupy interesu, wreszcie wyróżniliśmy kategorie organizacji
realizujących tzw. „brudne” wartości. Dodajmy, iż w przypadku grupy interesu można by
jeszcze rozróżnić organizacje interesu własnego (organizacji, jej członków) i interesu
zewnętrznego (np. w przypadku opisywanego w rozdziale 4.8. uzależnienia symbiotycznego).
Przedstawiona wyżej analiza 40 przypadków badanych organizacji dowodzi bogactwa
konfiguracji, w jakich mogą się w rzeczywistości znajdować oba dyskutowane wymiary
ludzkich działań89. Dodatkowym czynnikiem różnicującym jest stopniowalność zakresu, siły,
intensywności i bezpośredniości obu cech działań. Organizacja może na przykład prowadzić
bardzo szeroką, ale jednocześnie bardzo słabą działalność pożytku publicznego zewnętrznego
(np. mała grupa mało energicznych „ekologów”, słabo nagłaśniających jakieś ogólne, mgliste
problemy ekologiczne) i jednocześnie w bardzo wąskim zakresie, ale dość intensywnie
realizować swój interes (np. narcystyczną potrzebę zaistnienia w mediach). Inna organizacja
może bardzo profesjonalnie rozwiązywać ważną kwestię społeczną (np. przyczyniać się do
poprawy opieki i stanu zdrowia dzieci autystycznych) a jednocześnie, w sposób bardziej lub
mniej pośredni, realizować interes zawodowy jakiejś grupy osób (np. osób zajmujących się
terapią autyzmu).
Analizowany materiał dostarczał wielu przykładów tego rodzaju skomplikowanych
konfiguracji a także wskazywał jak dynamiczne mogą być one w praktyce. Zmiana warunków
działania czy przywództwa w organizacji może bowiem skutkować istotną zmianą jej
charakteru z punktu widzenia interesujących nas tu wymiarów jej działalności. Na przykład w
określonych warunkach organizacja uzależniona od innej instytucji może działać całkiem
proobywatelsko, tyle tylko, że nie istnieje żadna gwarancja trwałości takiego stanu rzeczy i w
każdej chwili pod wpływem np. zmian personalnych w organizacji czy w jej otoczeniu
sytuacja może się diametralnie zmienić (syndrom „pozarządowej wyuczonej bezradności” przypadek organizacji RS/3).
Badania nasze potwierdziły również wagę wewnętrznych zróżnicowań organizacji dla
ich relacji wobec kategorii interesu (co teoretycznie rozważaliśmy w rozdziale pierwszym),
ale także pożytku publicznego. Poziom spójności organizacji, gra interesów w jej ramach,
może istotnie wpływać na charakter tych relacji. W tym kontekście, np. słabość grup
reformistycznych zdominowanych przez starych działaczy w obrębie organizacji
nostalgicznych, skutecznie uniemożliwia przekształcenie tych organizacji w instytucje
pożytku publicznego.
Podstawowe jednak, i jak sądzimy najcenniejsze, wnioski jakie można wyciągnąć z
naszych badań są typowe dla analiz jakościowych i dotyczą wskazania czynników i
mechanizmów wpływających w dominujący (choć nie deterministyczny) sposób na układ
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Zauważmy przy tym, co jeszcze bardziej komplikuje omawiane zjawisko, że w ramach jednej organizacji
mogą występować różnorodne działania (realizowane przez tych samych czy innych członków, pod kontrolą lub
nie władz organizacji itd.) o odmiennym charakterze z punktu widzenia realizacji interesu czy pożytku
publicznego. Ale równie dobrze takie samo działanie może prowadzić – w zależności od okoliczności - do
realizacji interesu lub pożytku publicznego (albo obu naraz).
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proporcji „interes-pożytek publiczny”. Innymi słowy, analiza nasza przyniosła częściową
przynajmniej odpowiedź na pytanie o to, co sprzyja przyjmowaniu przez organizacje strategii
działań na rzecz pożytku publicznego, a co wpływa na to, że dana organizacja charakteryzuje
się raczej tendencją do ogniskowania swych działań wokół interesu grupowego.
Po pierwsze, istotny wpływ na interesujące nas tu relacje posiada to czy organizacja
realizuje pewien etos, w jakim stopniu jest on uświadamiany przez wszystkich członków
organizacji i czy wykształca się w jej obrębie duch wspólnotowości. Istotna jest oczywiście
treść etosu. Silnie uświadamiany etos obywatelski prowadzi na ogół do realizacji pożytku
publicznego. Etos „brudny” zagraża takiemu charakterowi działań. W tym miejscu
dochodzimy raz jeszcze do konkluzji wyrażonej już i uzasadnianej w rozważaniach zawartych
w rozdziale pierwszym, iż bez wartościowania, bez oceny wartości, jakimi kierują się
organizacje trudno jest określić kierunek oddziaływania danego etosu. Zauważmy przy tym,
że etos obywatelski czy omawiana niżej dobrze pojęta pozarządowa kultura, pełnią rolę – w
języku teorii instytucjonalnej – swoistej instytucji społecznej (zespołu norm i reguł działań
ograniczającego indywidualne wybory) w klasyczny sposób godzącej racjonalność jednostki
(interes indywidualny) z racjonalnością społeczną (interesem ogółu) [Chmielewski 1994].
Po drugie, czynnikiem sprzyjającym realizacji pożytku publicznego może być
poczucie kultury trzeciosektorowej, a zwłaszcza pozarządowa tożsamość, profesjonalizm i
wspólnotowość, co ułatwia na ogół zachowanie niezależności organizacji od różnorakich
instytucji zewnętrznych. Pełny profesjonalizm pozarządowy wymusza z kolei przywiązanie
do misji, transparentność i rozliczalność organizacji, a także poddanie się procedurom
samoregulacyjnym (w tym także wymogom etyki sektorowej).
Po trzecie, liczne bariery w działaniach organizacji wymuszają na niej działania
niesprzyjające pożytkowi publicznemu (walka o utrzymanie się przy życiu), co w pewnych
okolicznościach może osłabiać funkcje pożytku publicznego i prowadzić do dominacji
działań podejmowanych w interesie grupowym, niekiedy także w interesie grupowym
zewnętrznym (w przypadku symbiozy zależnościowej).
Po czwarte, podstawowym remedium na powyższy stan rzeczy jest oczywiście istotna
poprawa instytucjonalnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji pozarządowych w
Polsce. W praktyce, jak wskazywaliśmy, przyszłość jakościowej, pozytywnej „zmiany
instytucjonalnej” w omawianym zakresie jest trudna do określenia. Liczyć możemy jedynie
na zachowanie przez polskie organizacje pozarządowe – mimo trudnych warunków działania
- wskazanych wyżej pozytywnych właściwości: etosu oraz poczucia wspólnotowości i
tożsamości trzeciosektorowej. Aby tak się stało, organizacje muszą poszukiwać i kształcić
specyficzne obywatelskie zasoby organizacyjne (systemy wartości, zasady postępowania,
ducha wspólnotowości, aktywność, emocjonalny związek z etosem, z innymi uczestnikami
działań itp.).
Po piąte, dominująca pozycja lidera może w niektórych wypadkach ułatwiać realizację
etosu organizacji, ale może też zagrażać wewnętrznej spójności i wspólnotowości (np.
utrudniać działania zespołowe, jak w przypadku omawianych w rozdziale 4.2 organizacji
TW/3 i NG/4).
Po szóste, styl nostalgiczny działań organizacji jest na ogół związany z
funkcjonowaniem w jej obrębie (a także w otoczeniu) rozmaitych wyrazistych grup interesów
(klientelizm, kronizm, ARGI – omawiane przede wszystkim właśnie w rozdz.4.3.).
Po siódme, potoczne określenie „zdrowy interes” znajduje swe odzwierciedlenie w
sytuacji organizacji, które potrafią zachować swój profil etosowy czy tożsamość
pozarządową, a jednocześnie realizują w ograniczonym - ale niezbędnym np. dla zachowania
niezależności organizacji lub/i jej członków – zakresie swój interes grupowy.
To, czy w praktyce społecznej będziemy mieli do czynienia w większym stopniu z
organizacjami pożytku publicznego czy z organizacjami realizującymi czyjś interes grupowy
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zależy na ogół od konfiguracji i siły wyżej wymienionych czynników. Wiele z tych
czynników może być kształtowanych w długim czy nawet krótkim okresie za pomocą
odpowiednich działań aktywizujących i instytucjonalnych. Obywatele mogą więc posiadać
wpływ na instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Nie wszyscy jednak w równym stopniu.
Decydujący wpływ mają oczywiście przedstawiciele różnorakich elit społecznych,
politycznych i opiniotwórczych. Niestety, w Polsce ich stosunek do idei samoorganizacji
obywatelskiej, jak wskazywaliśmy wielokrotnie na kartach tej książki, nie napawa nadzieją.
W tej sytuacji obywatele muszą w tej kwestii liczyć – tak jak przez wszystkie dotychczasowe
lata transformacji - przede wszystkim na siebie.
Na koniec pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie o to, co można ogólnie – na
podstawie przedstawionych tu wyników badań organizacji pozarządowych – powiedzieć o
stanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego, o sposobie istnienia tego społeczeństwa w
warunkach polskich. Czy dowiedzieliśmy się na ten temat czegoś nowego, czy
potwierdziliśmy jedynie - a może zakwestionowaliśmy – dotychczasowe ustalenia? Wydaje
się, że generalnie udało się potwierdzić, ale tym razem w mocnej formie empirycznej, wiele
dotychczasowych intuicji, na przykład dotyczących istnienia i charakteru funkcjonowania
organizacji nostalgicznych, biznesowych, obywatelskiego promieniowania czy uzależnionych
od projektów. Może bardziej „nowym” wynikiem jest wyróżnienie stylu liderskiego,
wskazującego na kompensacyjne funkcje przywództwa w polskich organizacjach
pozarządowych (wobec braku innych zasobów); a także stylów fantomowego i
symbiotycznego, wskazujących na olbrzymi niewykorzystany potencjał obywatelskiej
aktywności drzemiący w istniejących już organizacjach oraz dramat uzależnienia struktur
pozarządowych od innych instytucji.
Badania nasze potwierdziły również obserwacje i intuicje mówiące o nieobywatelskim
charakterze wielu polskich instytucji pozarządowych. Przy czym ten szeroki obszar jest
bardzo zróżnicowany wewnętrznie, dotyczy zarówno dużych organizacji (np. nostalgicznych),
jak i organizacji małych i słabych, funkcjonujących w zależnościowej symbiozie czy
praktykujących drobny biznes. Przyczynami tego stanu rzeczy są – jak wynika z naszych
badań – różnorakie bariery samoorganizacji a przede wszystkim określone zaniechania w
procesie polskiej transformacji, brak reform instytucjonalnych oraz państwowych i
samorządowych programów wspierających rozwój sektora pozarządowego. Niesprzyjające
otoczenie instytucjonalne i chroniczny brak zasobów rekompensowane są przez rozmaite
zjawiska negatywne i pozytywne występujące w trzecim sektorze: nadmierny chyba rozwój i
znaczenie liderstwa; olbrzymi wysiłek, inicjatywę, aktywność, pomysłowość itp.
budowniczych poszczególnych organizacji, sieci wsparcia i całego sektora (widoczny np. w
opisach stylu trzeciosektorowego); profesjonalizację działań (w jej różnych formach, m.in.
poprzez aktywność edukacyjną i samoedukacyjną); zrównoważone i zależnościowe oparcie w
innych instytucjach; promieniowanie obywatelskich enklaw opartych na etosie; kształtowanie
organizacji wspólnotowych; wreszcie „biznesową” przedsiębiorczość działaczy. Niestety, jak
wskazuje chociażby styl fantomowy, nie wszystkie niedogodności udaje się w praktyce
sektora zrekompensować. Olbrzymi potencjał obywatelski jest w Polsce wciąż
marnotrawiony.
Wątkiem optymistycznym jest wyróżniony w naszej analizie styl promieniującej
enklawowości obywatelskiej. Wskazuje on na proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce, w którym istotną rolę odgrywają właśnie rozmaite instytucje i programy
pozarządowe oddziałujące na inne podmioty i obszary życia społecznego. Tą drogą postawy
obywatelskie rozprzestrzeniają się wśród instytucji samorządowych i lokalnych, administracji
państwowej, biznesu 90, masmediów, rozmaitych grup i środowisk nieformalnych, wreszcie –
90

Warto zauważyć, że idea społecznej odpowiedzialności biznesu została w Polsce wprowadzona i jest
realizowana głównie przez środowisko pozarządowe, m.in. przez występującą w naszych badaniach jako sponsor
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co niezmiernie istotne – indywidualnych obywateli. W rezultacie stopniowo wartości
obywatelskie przebijają się do opinii i debaty publicznej i – miejmy nadzieję - zmieniają
świadomość społeczeństwa.
Istnienie zjawiska promieniującej enklawowości obywatelskiej oraz różnorakie, często
hybrydowe, opisane w książce, formy realizacji pożytku publicznego przez organizacje
pozarządowe, wskazują też, iż nieprawdziwy jest – funkcjonujący w niektórych kręgach
społecznych - stereotyp organizacji trzeciosektorowej, jako grupy interesu własnego. Takie
grupy, jak wskazywaliśmy, w sektorze pozarządowym istnieją także, ale wydają się jednak
zdecydowaną mniejszością. Społeczeństwo obywatelskie jest w Polsce ograniczone i słabe
„ilościowo”, ale istnieje, rozwija się, jest żywe i zróżnicowane w swych formach przejawiania
się i aktywności. Ta ostatnia konstatacja prowadzi nas do następnego wniosku tego
podsumowania.
Badania nasze wskazują bowiem, co potwierdza wyniki badań polskich socjologów
lokalności, na wielość form życia obywatelskiego występujących w naszym kraju. Dowodzi
tego m.in. prezentowany w książce styl symbiotyczny, a także styl promieniującej
enklawowości obywatelskiej. Społeczeństwo obywatelskie „tkwi” w dobrych, aktywnych
szkołach (BB/1; zob. też Rymsza 2002) i innych instytucjach lokalnych, niektórych
samorządach, nieformalnych grupach obywateli, parafiach i bractwach religijnych, w
postawach poszczególnych ludzi. Szczególnie wartościowe wydają się być dla realizacji i
rozwoju szeroko pojętej obywatelskości rozmaite formy współpracy i symbiozy pomiędzy
wymienionymi aktorami społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze raz podkreślmy, że
pomysłowość i inwencja w kształtowaniu tego rodzaju form koegzystencji i partnerstwa
rekompensuje w pewnym przynajmniej stopniu w warunkach polskich brak czy niedostatek
wielu innych zasobów społeczeństwa obywatelskiego (na przykład zbyt słabe wsparcie
administracji centralnej, biznesu, samorządów lokalnych, czy – generalnie – polskich elit).
Wyniki naszych badań przynoszą jeszcze jeden istotny wniosek, tym razem natury
bardziej praktycznej. Okazuje się mianowicie, że wiele ciekawych i pożytecznych zmian o
charakterze obywatelskim, z jakimi mamy do czynienia w sektorze jest skutkiem realizacji
konkretnych, praktycznych działań aktywizacyjnych, prowadzonych przez różnorodne
podmioty i w rozmaitych formach realizacyjnych. Na ogół są one przejawem dwóch
podstawowych mechanizmów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którymi są –
jak wielokrotnie podkreślałem – oddolny czynnik samorozwojowy i wsparcie zagraniczne.
Wieloletnia obserwacja i uczestnictwo w wielu badaniach sektora, a także wyniki badań
stanowiących podstawę tej pracy (chociażby przypadki organizacji BB/2 i BB/4),
upoważniają jej autora do stwierdzenia, że zdecydowana większość prowadzonych w Polsce
projektów aktywizacyjnych jest skuteczna, przynosi istotne i wymierne z punktu widzenia
zmiany społecznej – choć nie zawsze natychmiastowe i spektakularne – efekty. Tam, gdzie
aktywizacja obywatelska ponosi porażki, spowodowane jest to przede wszystkim brakiem
profesjonalizmu, najczęściej zaniechaniem kontynuacji działań inspirujących aktywizację i
utrwalających zmianę poprzez jej instytucjonalizację, albo też zbyt wąską formą aktywizacji
nie obejmującą np. obszaru wartości czy zasad samoregulacyjnych przedsięwzięcia
obywatelskiego.
Z tego, co powiedzieliśmy dotychczas jednoznacznie wynika, że mamy w Polsce do
czynienia z sytuacją jakby podwójnie niewykorzystanego potencjału obywatelskiego. Z jednej
strony istnieją doskonale przygotowane instytucje aktywizacji i wsparcia rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej, wśród zwykłych ludzi i społeczności lokalnych –
mimo wielu barier kulturowo-mentalnych - istnieje zapotrzebowanie i podatność na tego
rodzaju aktywizację. Podstawową barierą uruchomienia tego potencjału jest – jak się wydaje
i partner kilku badanych organizacji Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
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– struktura mentalno-kulturowa polskich elit i, być może, brak politycznej woli zmiany, brak
akceptacji dla reform proobywatelskich. Skutkiem tej postawy jest niedostatek zasobów
instytucjonalnych i materialnych blokujący bezpośrednio proces uruchomienia omawianego
potencjału obywatelskiego społeczeństwa. Mimo tego, akcentowane tu zjawisko swoistej
obywatelskiej rezerwy rozwojowej niesie w sobie wiele nadziei i stanowi szansę na
pozytywne zmiany kulturowo-społeczne w przyszłości. Rzadko kiedy socjolog może
powiedzieć, że dane społeczeństwo posiada w sobie możliwości dokonania szybkich zmian
kulturowych, następujących po ewentualnych reformach instytucjonalnych. Wydaje się, że
dzięki wieloletnim procesom samorozwoju polskiego sektora pozarządowego i wsparciu tych
procesów przez programy zachodnie, mamy w Polsce obecnie do czynienia z tego rodzaju
unikalną z punktu widzenia natury zjawisk społecznych, szansą zmian.
Mówiąc o możliwościach przezwyciężenia blokad kulturowych mamy oczywiście na
myśli różnorakie blokady mentalne odziedziczone z czasów socjalizmu realnego (wyuczona
bezradność, roszczeniowość, postawy homo soveticus itp.), ale może przede wszystkim,
rzadziej uświadamiane, choć akcentowane przez wielu badaczy91, szczególne skłonności
społeczeństwa polskiego do tworzenia raczej wspólnot ekskluzywnych (rodzina, „dobre
towarzystwo”, klika) niż inkluzywnych, otwartych dla szerokiego kręgu obywateli. Te
pierwsze zbyt łatwo w naszych warunkach zastępują, blokują i wypierają typowe instytucje
obywatelskie generujące uogólniony kapitał społeczny. Wyniki prezentowanych tu badań
dowodzą, że rozsądna i racjonalna działalność aktywizacyjna równoważy postawy społeczne
wobec obu tych typów wspólnot, że nie jesteśmy jako społeczeństwo skazani na beznadziejne
uwikłanie w starych kulturowych schematach i uwarunkowaniach, że można w praktyce
przezwyciężać tego rodzaju dylematy i tworzyć nową, dynamiczną rzeczywistość otwartych
instytucji obywatelskich kształtujących nowe formy wspólnot, nowe sprawności kulturowe i
nowoczesny kapitał społeczny, nie rozbijając jednocześnie dobrych stron więzi i wspólnot
tradycyjnych, a nawet osiągając pewien efekt synergii, polegający na wzajemnym
wzmacnianiu się różnych typów wspólnotowości.
W kontekście aktualnych sporów o istotę społeczeństwa obywatelskiego warto może
jeszcze odnieść się do kwestii napięcia pomiędzy indywidualizmem a solidarnością
społeczną. Wbrew forsowanym ostatnio przez niektórych uczestników życia politycznego w
Polsce opiniom na temat sprzeczności i konfliktu pomiędzy tymi wartościami i stojącymi za
nimi modelami praktyki społecznej, wyniki naszych badań potwierdzają raczej podglądy
wyrażane już przez badaczy polskiego społeczeństwa obywatelskiego (Chimiak 2006),
wskazujące na powierzchowność i zasadniczą bezpodstawność konstruowania tego rodzaju
przeciwieństw w kontekście instytucji życia społecznego czy polityki. Badane przez nas
organizacje obywatelskie łączą w sobie oba wspomniane wymiary aksjologiczne i
ideologiczne. Bez indywidualizmu i wolności wyboru nie ma bowiem motywacji do działań
obywatelskich, bez odniesienia do solidarności społecznej trudno realizować wartości
pożytku publicznego. W dobrze funkcjonującej organizacji pozarządowej obie te płaszczyzny
muszą być odpowiednio, twórczo i dynamicznie równoważone. Opisywana w niniejszej pracy
rzeczywistość obywatelska jest więc rodzajem praktyki społecznej przezwyciężającej pozorny
dylemat sprzeczności pomiędzy indywidualizmem a solidaryzmem.
Na koniec jeszcze kilka słów o przyszłości. Co można powiedzieć na podstawie
prezentowanych tu badań na temat przyszłości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce? Czy
rzeczywiście łatwo będzie można przezwyciężyć liczne blokady jego rozwoju? Które z
prezentowanych stylów działań organizacji pozarządowych mają największe szanse
rozwojowe i będą stanowiły o przyszłym kształcie instytucji obywatelskich i społeczeństwa
polskiego? Niestety na tak postawione pytania trudno jest sformułować rzetelną i
91

Jak wspominałem obecne ostatnio np. w wypowiedziach Tadeusza Szawiela (Hanyga 2005) czy Barbary
Lewenstein (2006).
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jednoznaczną odpowiedź. Zbyt wiele czynników wpływa na proces kształtowania się
instytucji obywatelskich, zbyt wiele zmiennych jest nieprzewidywalnych. To, co można
stwierdzić obecnie, ogranicza się do przekonania, że istnieje akcentowany wyżej potencjał
pozytywnych proobywatelskich zmian. Jeżeli zostanie on uruchomiony i wykorzystany, co
stanowi przede wszystkim domenę polskich polityków, będziemy mieli w Polsce na pewno
szansę na rozwój stylów trzeciosektorowych, promieniującej obywatelskości (może już
niekoniecznie „enklawowej”), symbiotycznych zrównoważonych czy wspólnotowych.
Odejdzie w niebyt pozarządowa nostalgia przekształcając się być może w styl
„nawróconego”, uaktywnią się i wykorzystają swe możliwości organizacje obecnie
„fantomowe”, dostępnością innych zasobów zrównoważony zostanie styl liderski. Zakładając
nawet rozwój zjawisk konsolidujących polską demokrację i liberalizujących rynek, przetrwają
pewnie jeszcze długo style parapolityczny i biznesowy.
Co natomiast nastąpi, jeżeli polskie elity polityczne nie będą zdolne do uruchomienia
potencjału instytucji obywatelskich i nie zostanie też wykorzystane w tym celu olbrzymie
wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, jakiego spodziewać się możemy w najbliższych
latach? Wydaje się, że w takiej sytuacji czeka Polskę stagnacja i narastający kryzys kulturowy
i społeczny, którego nie powstrzyma nawet ewentualny rozwój gospodarczy. Byłby to świat
kulturowej nędzy i narastania społecznych problemów, świat smutny, w którym
sformatowany urzędnik i zniewolony konsument zdominowałby wolnego obywatela.
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ANEKS
AK/1 – Duże, liczące ok. 2 tys. członków, powstałe w roku 1920, ogólnopolskie
stowarzyszenie zawodowo-naukowe zrzeszające lekarzy określonej specjalności. Posiada 10
oddziałów. Budżet roczny ok. 50 tys. zł. Nie zatrudnia pracowników etatowych (3 osoby na
umowach-zleceniach). Informatorem był lider stowarzyszenia, krytykiem – członek
stowarzyszenia.
AP/1 – Lokalne stowarzyszenie ekologiczne z dużego miasta w północno-wschodniej
Polsce. Powstało w roku 1996, należy do ogólnopolskiej struktury sieciowej Polska Zielona
Sieć. Zajmuje się realizacją różnorakich projektów proekologicznych. Nie zatrudnia
pracowników etatowych, a jedynie w ramach projektów. Informator – założyciel organizacji;
krytyk – lider innej organizacji ekologicznej z tego samego miasta.
AP/2 – lokalne bractwo rycerskie o statusie stowarzyszenia, z małego miasta w
centralnej Polsce. Założone w roku 1990, liczy ok. 50 członków, nie zatrudnia pracowników.
Budżet roczny ok. 60 tys. zł. Informatorem był założyciel i lider stowarzyszenia, krytykiem –
dziennikarka prasy lokalnej.
AP/3 – lokalne stowarzyszenie sportowe osób niepełnosprawnych działające w
regionie północno-wschodniej Polski. Geneza stowarzyszenia sięga lat pięćdziesiątych.
Organizacja zatrudnia 14 pracowników, liczy ok. 150 członków. Budżet roczny – ok. 600 tys.
zł. Informatorem był jeden z liderów organizacji; krytykiem – były podopieczny.
AP/4 – Duże, ogólnopolskie stowarzyszenie mniejszości etnicznej z siedzibą w dużym
mieście północno-wschodniej Polski. Liczy ok. 200 członków, zatrudnia 8 pracowników.
Działa od początku lat dziewięćdziesiątych, zarejestrowane w roku 1997. Jest związane z
redakcją pisma mniejszości etnicznej. Informatorem był przedstawiciel mniejszości,
założyciel i lider stowarzyszenia, krytykiem – Polak, dyrektor szkoły dla tej mniejszości.
AP/5 – Duża organizacja lokalna z terenu północno-wschodniej Polski, zrzeszająca (w
kilkunastu sekcjach tematycznych) ludzi starszych. Działalność rozpoczęła w roku 1994, od
1997 jako zarejestrowane stowarzyszenie. Liczy ok. 350 członków. Nie zatrudnia
pracowników etatowych. Informatorem był współzałożyciel i lider stowarzyszenia, krytykiem
– członek honorowy i lider innej organizacji.
BB/1 – mała, szkolna organizacja nieformalna działająca w niewielkim miasteczku
północno-wschodniej Polski. Zajmuje się problematyką europejską i powstała w ramach
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ogólnopolskiej sieci podobnych organizacji. Liczy 30-40 osób, w tym 15 aktywnych.
Informatorem była nauczycielka prowadząca organizację, krytykiem – urzędnik nadzorujący
jej działania z ramienia władz miejskich.
BB/2 – Prężna lokalna fundacja z małego miasteczka północno-wschodniej Polski,
będąca członkiem ogólnopolskiej sieci funduszy lokalnych. Powołana została przez Radę
Miejską w roku 1992, a jako fundusz działa od roku 1999. Zatrudnia kilka osób, współpracuje
stale z dużą, ok. 100-osobową grupa wolontariuszy. Majątek fundacji wynosi ok. 400 tys. zł.
Informatorem była szefowa fundacji, krytykiem – kierowniczka wydziału w Starostwie
Powiatowym.
BB/3 – Niewielki, powstały w 1945 roku, ale kontynuujący tradycje przedwojenne,
lokalny klub sportowy (stowarzyszenie) z małego miasteczka w północno-wschodniej Polski
(IV liga piłkarska). Liczy ok. 200 członków, z tego ok. 50 aktywnych. Budżet roczny ok. 200
tys. zł. Informatorem był prezes klubu, krytykami - byli piłkarze.
BB/4 – Mała, powstała w roku 2000, działająca w północno-wschodniej Polsce,
licząca kilkunastu uczestników, wiejska organizacja nieformalna o charakterze
folklorystyczno-kulturalnym. Związana z samorządem lokalnym. Budżet roczny 10 tys. zł.
Informatorem był inicjator i lider przedsięwzięcia, krytykiem – dziennikarka lokalnej gazety.
BB/5 – Ochotnicza Straż Pożarna z małej miejscowości w północno-wschodniej
Polsce. Założona w roku 1923. Zarejestrowana jako stowarzyszenie w roku 2001. Liczy 38
członków, etatowo zatrudnieni jedynie kierowcy. Ok. 40 wyjazdów ratowniczych rocznie.
Informatorem był komendant gminny, krytykiem – były strażak, obecnie emeryt.
GCh/1 – Warszawskie, lokalne stowarzyszenie kibiców jednego z klubów piłkarskich.
Celem działań jest wsparcie ważnej dla klubu inwestycji. Powstało w roku 2001 (rejestracja w
2002). Liczy ok. 30 członków. Wszyscy są wolontariuszami. Budżet roczny ok. 4 mln. zł.
(wydatki na inwestycję). Informatorem był jeden z liderów, krytykiem – dziennikarz
sportowy dużego, ogólnopolskiego dziennika.
GCh/2 – Ogólnopolskie stowarzyszenie zawodowe grupujące przedstawicieli
określonej profesji biznesowej. Powstało w roku 1990 w Warszawie. Zrzesza ok. 70
członków (osób fizycznych i prawnych). Budżet 14 tys.zł. rocznie. W przeszłości zatrudniało
pracowników etatowych. Informatorem był prezes stowarzyszenia, krytykiem – urzędniczka
instytucji centralnej współpracującej z organizacją.
GCh/3 – Duża fundacja charytatywna powołana w roku 2001 przez jedną z
prywatnych, największych stacji telewizyjnych, z siedzibą w Warszawie. Zatrudnia
pracowników etatowych stacji. Budżet roczny - ok. 10 mln. zł. Informatorem była młoda,
dwudziestokilkuletnia członkini Zarządu, krytykiem – odpowiednia wiekiem i funkcją,
członkini Zarządu innej, znanej, współpracującej z badaną organizacją, fundacji
charytatywnej.
GCh/4 – Wielka, ogólnopolska organizacja hobbistyczno-rekreacyjna zrzeszająca ok.
1 mln członków. Działa na podstawie odrębnej ustawy – w obecnym kształcie od 1981r.
(tradycje ok. stuletnie). Przychody roczne ok. 11 mln zł. Informatorem była wiceprezes
zarządu regionalnego, krytykiem znany dziennikarz ogólnopolskiego tygodnika.
GCh/5 – Niewielka, warszawska fundacja zajmująca się problematyką kobiecą,
głównie przeciwdziałaniu przemocy domowej. Powstała w roku 1994. Prowadzi programy
ogólnopolskie. Informatorem była założycielka i liderka organizacji, krytykiem – publicysta
współpracujący z fundacją.
MD/1 – Lokalna organizacja o charakterze kulturalno-edukacyjnym (uniwersytet
ludowy) związana ze stowarzyszeniem mniejszości etnicznej. Założona w roku 1983 na
terenie Pomorza Gdańskiego. Posiada znaczny majątek, m.in. w postaci dwóch
nieruchomości. Informatorem był lider (dyrektor) organizacji, krytykiem - autor pracy
naukowej na temat uniwersytetów ludowych.
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MD/2 – Regionalna organizacja harcerska z terenu północno-wschodniej Polski.
Założona w roku 1913 (w Polsce od roku 1911). Informatorem był komendant hufca i
szefowa biura komendy, krytykiem – instruktor innej organizacji harcerskiej z tego samego
terenu.
MD/3 – Lokalne stowarzyszenie pomocy społecznej (zajmuje się głównie edukacją i
pośrednictwem pracy) z niewielkiego miasta na Mazurach. Założone w 1997r. Liczy 80
członków i 45 wolontariuszy (osób aktywnych znacznie mniej). Zatrudnione 2 osoby.
Informatorem była założycielka i prezes stowarzyszenia, krytykiem – osoba współpracująca
ze stowarzyszeniem.
MD/4 – Młodzieżowa centralna organizacja religijna (bractwo) z siedzibą w dużym
mieście regionalnym w północno-wschodniej Polsce. Powstała w roku 1980. Informatorem
był lider bractwa, krytykiem – uczestniczka bractwa diecezjalnego.
MD/5 – Diecezjalne Bractwo Prawosławne o celach charytatywnych. Powołane w
roku 1995 w dużym mieście wojewódzkim w północno-wschodniej Polsce. Organizacja nie
ma osobowości prawnej stowarzyszenia, działa w ramach struktur kościelnych. Informatorem
była liderka organizacji, krytykiem – ksiądz prawosławny.
NG/1 – Warszawskie stowarzyszenie pomocy społecznej będące regionalnym
oddziałem towarzystwa ogólnopolskiego z siedzibą w Gdańsku. Powstało w 1997r. Liczy 26
członków. Nie zatrudnia personelu. Budżet roczny – 5 tys. zł. Informatorem był
przewodniczący stowarzyszenia, krytykiem – wieloletnia działaczka trzeciego sektora w
Polsce.
NG/2 - Duża fundacja działająca na terenie całego kraju z siedzibą w Warszawie.
Powstała w roku 1991. Zatrudnia 70 osób. Posiada majątek wartości ok. 16 mln. zł. Roczne
przychody to ponad 4 mln. zł. Informatorem była prezes Zarządu, krytykiem – burmistrz
niewielkiego miasta na południu Polski, w którym fundacja posiada jedną ze swych
większych nieruchomości.
NG/3 – Ogólnopolskie stowarzyszenie zawodowe z siedzibą w Warszawie zrzeszające
przedstawicieli pewnej branży biznesowej. Powstało w roku 1994. Liczy ok. 1000 członków.
Zatrudnia 6 osób. Informatorem był młody dyrektor ds. programowych, krytykiem – równie
młody członek warszawskiego oddziału stowarzyszenia.
NG/4 – Warszawski, największy oddział dużego, ogólnopolskiego towarzystwa o
charakterze terapeutyczno-socjalnym (56 oddziałów). Istnieje od roku 1992. Liczy 857
członków. Brak zatrudnienia etatowego. Informatorem był doświadczony lider,
przewodniczący oddziału, krytykiem – młoda terapeutka, członkini stowarzyszenia.
PF/1 – Duża, ogólnopolska organizacja młodzieżowa działająca od roku 1976. W
okresie PRL pełniła rolę młodzieżowej przybudówki PZPR. Wartość majątku i dochodów nie
ujawniana. Informatorem był przewodniczący organizacji. Rolę krytyka pełnił zbiór
artykułów prasowych na temat funkcjonowania organizacji.
PF/2 – Fundacja powołana przez partię polityczną w roku 2002. Majątek obejmuje ok.
90 nieruchomości na terenie całej Polski. Przychody z wynajmu - ok. 13 mln. zł. rocznie.
Informatorem był wiceprezes fundacji, rolę krytyka pełniły artykuły prasowe na jej temat.
PF/3 – Małe, lokalne stowarzyszenie działające w jednej z dzielnic Warszawy, o
charakterze integrująco-aktywizacyjnym. Nieformalnie działające od roku 1994, formalnie od
2000. Skupia ok. 20 osób. Wydatki roczne ok. 40 tys. zł. Informatorem była
współzałożycielka i prezes stowarzyszenia, krytykiem – była członkini, radna, pracownica
instytucji dzielnicowej współpracującej ze stowarzyszeniem.
PF/4 – Duża organizacja regionalna (północne Mazowsze) o charterze katolickorodzinnym. Skupia 2300 osób w 110 kołach zorganizowanych w 7 oddziałów terenowych.
Działa od 1989 roku. Wydatki roczne – ok. 110 tys. zł. Informatorem był założyciel i
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wieloletni prezes stowarzyszenia, krytykami – dyrektorka jednego z wydziałów Urzędu
Miejskiego w stolicy regionu oraz dziennikarka lokalnego tygodnika.
PF/5 – Mała fundacja zajmująca się aktywizacją społeczności lokalnej na terenie
Podkarpacia. Działa od roku 1998. Wydatki roczne – ok. 100 tys. zł. Informatorami są
założyciele i liderzy fundacji (małżeństwo), krytykami – dyrektor lokalnego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wolontariusz fundacji.
RS/1 – Lokalne towarzystwo kulturalne z pogranicza Śląska i Podbeskidzia. Powstałe
na przełomie lat 50 i 60. W obecnej postaci działa od roku 1972. Liczy 40 członków
płacących składki. Roczny budżet - ok. 40 tys. zł. Informatorami byli prezes i wiceprezes
stowarzyszenia (36 i 37 lat), krytykiem był redaktor lokalnego miesięcznika (38 lat).
RS/2 – Wojewódzka, działająca na Śląsku, struktura organizacyjna dużego,
ogólnopolskiego towarzystwa rekreacyjno-sportowego powstałego w roku 1957. Liczba
członków ok. 30 tys. Roczne dotacje – 280 tys. zł. Informatorem był wiceprezes Zarządu
wojewódzkiego (60 lat), krytykiem – inny, wieloletni, lokalny działacz towarzystwa (68 lat).
RS/3 – Lokalne stowarzyszenie profilaktyki zdrowia i uzależnień z dużego miasta na
Śląsku. Powstałe w roku 1993. Liczy 35 członków i ok. 10 wolontariuszy. Budżet roczny ok. 65 tys. zł. Informatorem był prezes stowarzyszenia (ok. 40 lat), krytykiem – inspektor ds.
społecznych jednego z wydziałów Urzędu Miasta.
RS/4 – Lokalne stowarzyszenie kulturalne działające na terenie jednego z małych
miast śląskich. Powstałe w roku 1986, w obecnej postaci działa od roku 1999. Liczy 70
członków. Nie zatrudnia personelu. Przychody roczne ponad 20 tys. zł. Informatorem był
jeden z liderów stowarzyszenia (lat 50), krytykiem – członek innego stowarzyszenia
lokalnego (lat 43).
RS/5 – Duża, śląska organizacja parasolowa (związek stowarzyszeń) o charakterze
socjalnym, powstała w roku 1998. Obejmuje 83 lokalne organizacje członkowskie. Roczne
przychody z dotacji – ok. 200 tys. zł. Informatorem była inicjatorka i prezes organizacji (38
lat), krytykiem – znana działaczka trzeciego sektora i prezes innej śląskiej organizacji
infrastrukturalnej (59 lat).
TW/1 – Duża, ogólnopolska organizacja powstała w roku 1991 z przekształcenia
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, o zróżnicowanym polu działań. Zatrudnia 46
osób na etatach stałych. Liczy ok. 20 tys. członków. Informatorem był prezes stowarzyszenia
(65 lat), krytykiem – młody członek zarządu (25 lat).
TW/2 – Fundacja jednej z warszawskich uczelni. Istnieje od roku 1988. Zatrudnia 8
osób na etatach. Posiada majątek wartości ok. 600 tys. zł. Zysk roczny – ok. 800 zł.
Informatorem był prezes fundacji (65 lat), krytykiem – członek zarządu (73 lata).
TW/3 – Lokalna fundacja z małego miasta na Mazurach, zajmująca się aktywizacją
rynku pracy. Istnieje od roku 1994. Zatrudnia 4 osoby na etatach. Budżet roczny – ok. 40 tys.
zł. Informatorem był członek Komisji Rewizyjnej fundacji (54 lata), krytykiem – pracownik
naukowy, ekspert Banku Światowego ds. przedsiębiorczości (45 lat).
TW/4 – Duża, ogólnopolska, młodzieżowa organizacja wiejska istniejąca od roku
1928. W okresie PRLu przybudówka ZSL. Liczy 50 tys. członków. Zatrudnia na etatach 6
osób. Majątek – ok. 1,5 mln. Informatorem był przewodniczący organizacji (35 lat),
krytykiem – przewodniczący jednego z kół uczelnianych (25 lat).
TW/5 – Regionalna, warmińsko-mazurska struktura dużej ogólnopolskiej organizacji
sportowo-hobbistycznej z siedzibą w dużym mieście północnej Polski. Istnieje od 1997 roku.
Liczy ok. 700 członków, zatrudnia 2 osoby na etatach. Informatorem był prezes organizacji
(67 lat), krytykiem – przewodniczący sekcji młodych (27 lat).

