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Dwadzieścia pięć lat temu zmiany ustrojowe zapoczątkowały rozwój trzeciego sektora 
w Polsce. Stowarzyszenia i  fundacje są powoływane na mocy dwóch aktów prawnych: 
ustawy z 6.4.1984 r. o fundacjach oraz ustawy z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 
Ustawy te odegrały bardzo ważną rolę w  kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa 
obywatelskiego, skutecznie pomagając m.in. w rozwiązywaniu pojawiających się nowych 
problemów społecznych i  gospodarczych, w  otaczaniu opieką najbardziej potrzebu-
jących, w  walce o  rozwój edukacji, kultury i  sportu, w  trosce o  ochronę środowiska 
naturalnego oraz w  wielu innych, istotnych dziedzinach aktywności naszego państwa, 
wspomagając od samego początku proces integracji europejskiej.

Na etapie początkowym kształtowania się trzeciego sektora, organizacje pozarządowe 
wykorzystywały w swojej działalności jedynie wzorce funkcjonujące w krajach zachod-
niej Europy i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, nabywając powoli doświad-
czeń w tworzącej się razem z nimi nowej rzeczywistości prawnej, gospodarczej i społecz-
nej. Przez wiele lat stowarzyszenia i  fundacje traktowane były ulgowo przez instytucje 
administracji oraz organy kontrolne. Omijały je na ogół kontrole związane z  różnymi 
sferami prowadzonej działalności (np. kontrole urzędu skarbowego, Państwowej Inspek-
cji Pracy), a obowiązki ustawowe, które zmuszone były spełniać z racji posiadanej oso-
bowości prawnej, egzekwowane były od nich z dużą dozą cierpliwości i wyrozumiałości. 
Świadczyły o  tym np. wielokrotne napomnienia w wypadku zaniedbania obowiązków 
sprawozdawczych. 

Na etapie początkowym rozwoju trzeciego sektora w  Polsce system zarządzania orga-
nizacjami pozarządowymi, poza ogólną konstrukcją statutową wymaganą przepisami 
odpowiednich ustaw, nie posiadał żadnego określonego modelu, adekwatnego do specy-
fiki działania tego typu organizacji. Stowarzyszenia i fundacje koncentrowały się przede 
wszystkim na prowadzeniu działalności bieżącej, borykając się równocześnie z perma-
nentnym niedoborem finansowym w  stosunku do potrzeb związanych z  rozwijaniem 
działalności administracyjnej i  statutowej. W  tamtym okresie źródła finansowania 
organizacji pozarządowych wspierały jedynie rozwój niektórych, wybranych obszarów, 
kluczowych z punktu widzenia rozwoju społecznego. Poza tym programy dotacyjne wy-
magały od potencjalnych beneficjentów dobrej znajomości zasad pracy nad projektem. 
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Tymczasem organizacje często nie posiadały niezbędnych zasobów rzeczowych, infra-
struktury i kadry pozwalającej poważnie myśleć o realizacji profesjonalnych projektów 
społecznych i  inwestycyjnych. Również współpraca partnerska w skali lokalnej, regio-
nalnej i ogólnopolskiej sprawiała organizacjom wiele trudności. Zarówno instytucje, jak 
i sektor prywatny nie znały pojęcia współpracy międzysektorowej, nie posiadały także 
odpowiednich instrumentów i procedur, które pozwoliłyby im podejmować tego typu 
inicjatywy. Rozwijający się sektor komercyjny uczył się dopiero zasad odpowiedzial-
ności społecznej biznesu, a  organizacje pozarządowe nie były w  stanie zaproponować 
przedsiębiorcom korzyści, adekwatnych do ewentualnej pomocy, która mogłaby zostać 
im udzielona. 

W miarę upływu czasu pojedyncze NGO’s rozwijały się i specjalizowały w określonych 
obszarach, zgodnych z  założonymi przez nie celami statutowymi. Realizowano pro-
gramy i projekty o coraz większym zakresie tematycznym i rozpiętości terytorialnej, 
wprowadzając tym samym w życie szereg innowacyjnych sposobów na rozwiązywanie 
kluczowych problemów społecznych. Większość podmiotów trzeciego sektora pozosta-
wała jednak nadal na poziomie prowadzenia doraźnych działań lokalnych, daleko od 
wdrażania w  życie profesjonalnych strategii rozwoju organizacyjnego. Ponadto poza 
uruchamianiem ciągle nowych form finansowania zewnętrznego (wzrastająca ilość 
dotacji z instytucji państwowych, potem funduszy unijnych) nie zmieniała się znacząco 
sytuacja organizacji pozarządowych, którym nadal trudno było zaspokoić potrzeby 
bieżące związane z prowadzeniem działalności administracyjnej i statutowej oraz inwe-
stować w rozwój nowych obszarów aktywności. 

Efektywne pozyskiwanie środków finansowych, pomocy usługowej i  rzeczowej stano-
wiło i stanowi do dzisiaj jedną z kluczowych umiejętności warunkujących powodzenie 
działalności prowadzonej przez fundacje i stowarzyszenia. Co prawda, wiedza dotycząca 
konstrukcji i zarządzania projektami społecznymi i  inwestycyjnymi oraz pozyskiwania 
środków z programów dotacyjnych stawała się z biegiem lat coraz bardziej profesjonalna. 
Niektórzy twierdzą nawet, że to organizacje pozarządowe, a nie firmy komercyjne za-
częły jako pierwsze masowo pracować projektami. Dzięki temu doświadczenie związane 
z realizacją przedsięwzięć przez organizacje stawało się coraz większe, jednak umiejęt-
ność zagospodarowania potencjalnych źródeł współfinansowania nadal pozostawiała 
bardzo wiele do życzenia. Organizacje nie wykorzystywały też w pełni możliwości, jakie 
dawała im współpraca z biznesem, a wręcz przeciwnie, w miarę upływu lat obserwowa-
ne są w tej dziedzinie raczej trendy spadkowe. Powyższe zjawisko nie wynika oczywiście 
jedynie z winy stowarzyszeń i fundacji, ale wiąże się również z brakiem odpowiednich 
regulacji prawnych w  tym zakresie. Brak jest uproszczonych procedur, ulg i  korzyści 
stanowiących zachętę do współpracy dla sektora komercyjnego. 

Tendencję wzrostową natomiast można było zaobserwować np. w obszarze współpracy 
ze sponsorami indywidualnymi. Z roku na rok odnotowywana jest coraz większa ilość 
zakończonych sukcesem działań prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje w celu 
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pozyskania dofinansowania oraz darów rzeczowych, w wyniku akcji masowych, takich 
jak kampanie społeczne, podatek 1% oraz inne formy działalności skierowane do szero-
kiego grona sponsorów indywidualnych. 

Dużym przełomem w otoczeniu prawnym organizacji pozarządowych stała się ustawa 
z  24.4.2003  r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (Dz.U. z  2010  r. 
Nr 234, poz. 1536). Przede wszystkim, poza powołaniem do życia „nowej kategorii” sto-
warzyszeń i fundacji, tzw. organizacji posiadających status pożytku publicznego (OPP), 
uregulowała ona system współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym, 
a tym samym m.in. zasady finansowania ze środków publicznych projektów realizowa-
nych przez NGO’s. Opisywana ustawa niewątpliwie wprowadziła szereg pozytywnych 
regulacji, porządkujących i profesjonalizujących działania trzeciego sektora w Polsce. Jej 
negatywnym skutkiem stało się jednak pewne upowszechnienie zasad funkcjonowania 
modelu administracji państwowej w  środowisku organizacji pozarządowych, które 
przejęły szereg standardów i  procedur właściwych dotychczas jedynie dla instytucji 
publicznych. 

Pomimo uporządkowania, które wprowadziła ustawa o pożytku publicznym i o wolonta-
riacie, nadal brakowało standardów i procedur wypracowanych w oparciu o doświadcze-
nia i wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora. Chodzi o wiedzę właściwą dla 
specyfiki organizacji non-profit, uwzględniającą oczywiście wszystkie uwarunkowania 
prawne, ale wzbogaconą m.in. o  specyficzne zasady zarządzania, modele świadczenia 
usług, realizacji programów i projektów oraz kluczowe aspekty współpracy z otoczeniem 
zewnętrznym. 

Rozwój trzeciego sektora wymuszał na organizacjach pozarządowych stopniowy wzrost 
zainteresowania unormowaniem różnych obszarów aktywności statutowej i administra-
cyjnej. Zwłaszcza potrzebę stworzenia obowiązujących zasad i  procedur, jakie byłyby 
przydatne stowarzyszeniom i  fundacjom zarówno w  momencie powoływania ich do 
życia (np. projektowanie systemu zarządzania zawartego w statucie stowarzyszenia lub 
fundacji), jak i podczas prowadzenia szeroko rozwiniętej aktywności zewnętrznej (za-
sady współpracy z partnerami, sponsorami). Standaryzacja, poza wymiarem ogólnym, 
uniwersalnym dla wszystkich organizacji trzeciego sektora (np. obowiązki sprawozdaw-
cze i podatkowe) posiada również wymiar grupowy, skierowany do poszczególnych kate-
gorii stowarzyszeń i fundacji, prowadzących swoją działalność statutową w określonym 
obszarze merytorycznym. Na przykład do takich, które zajmują się ochroną zdrowia, 
kulturą, ekologią, pomocą społeczną. Należy jednak pamiętać, że sposób opracowania 
i  tryb wprowadzania standardów nie jest narzucony zewnętrznie. Na obecnym etapie 
nie obowiązują żadne akty prawne, nakładające na stowarzyszenia i fundacje obowiązek 
lub sugerujące model czy tryb pełnej standaryzacji. Standaryzacja ponad wszystko pozo-
staje indywidualną sprawą każdej organizacji, która musi odnaleźć swój własny sposób 
uporządkowania wewnętrznego i  zewnętrznego, najefektywniejszy z  punktu widzenia 
usprawnienia prowadzonej działalności administracyjnej i statutowej.
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W sytuacji stowarzyszeń i  fundacji chodzi o standaryzację ogólną dotyczącą procedur 
formalnych i prawnych funkcjonowania organizacji. Możemy ją rozpatrywać w odnie-
sieniu do prowadzonej przez te organizacje działalności administracyjnej oraz w kon-
tekście działalności statutowej. Zawiera się w niej troska o członków i organy statutowe, 
o działalność biura organizacji, zatrudnianie pracowników, cykliczne obowiązki podat-
kowe i ponoszenie stałych opłat. Integralną częścią ich działalności są także oferowane 
usługi, programy, projekty i  inne inicjatywy realizowane w  obszarze wyznaczonym 
celami statutowymi oraz formami ich realizacji. Standaryzację opisuje się również 
w  ujęciu wewnętrznym (dotyczącym procedur działania w  obrębie organizacji) oraz 
zewnętrznym (w odniesieniu do aktywności usługowej, programowej oraz współpracy 
z partnerami, sponsorami i innymi rodzajami interesariuszy). 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w Polsce działa 
obecnie około 60 tysięcy fundacji i stowarzyszeń (nie licząc OSP), z których ponad jedna 
czwarta to organizacje ze stażem przekraczającym 15 lat (Podstawowe fakty o organiza-
cjach pozarządowych, raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013). Proces 
standaryzacji powinien objąć wszystkie aktywnie działające stowarzyszenia i  fundacje. 
Standaryzacja powinna zostać wprowadzona od momentu powołania organizacji, już na 
etapie konstrukcji poszczególnych postanowień statutowych. Jej zadaniem jest ułatwiać 
funkcjonowanie stowarzyszeń i  fundacji, zapewniając im przede wszystkim możli-
wość efektywnego zarządzania i  ukierunkowanego rozwoju. Standaryzacja powinna 
podnosić jakość działań organizacji poprzez udrożnienie i  profesjonalizację systemu 
wprowadzania regulacji wewnętrznych oraz uwiarygodnienie organizacji jako podmiotu 
funkcjonującego zgodnie z postanowieniami prawa i wymogami nowoczesnego zarzą-
dzania. Standaryzacja ma również na celu sprawniejszą i efektywniejszą realizację po-
dejmowanych nowych inicjatyw oraz umożliwienie natychmiastowej i skutecznej reakcji 
w sytuacjach kryzysowych. 

Każdy obszar standaryzacji stowarzyszeń i  fundacji powinien zostać ujęty w  formie 
obowiązujących w organizacji dokumentów. Wraz z decyzją o standaryzacji władze or-
ganizacji muszą zadbać o odpowiednie procedury robocze wchodzące w skład procesu 
standaryzacji, w tym przede wszystkim: opracowanie i zatwierdzenie zasad konstrukcji 
nowych standardów, określenie obowiązującego trybu rejestracji standardów, sprecyzo-
wanie zasad wprowadzania zmian oraz odpowiednią ewidencję i archiwizację wprowa-
dzonych do stowarzyszenia lub fundacji standardów. 

Niniejsza publikacja nie stawia sobie celu dostarczenia gotowych rozwiązań i opracowa-
nych pełnych standardów, które wystarczy jedynie przyjąć uchwałą w stowarzyszeniu lub 
fundacji. Specyfika każdej organizacji jest inna, a zakres i sposób standaryzacji powinien 
zostać dostosowany do jej indywidualnych potrzeb i możliwości. Nasza publikacja ma 
przede wszystkim pełnić funkcję narzędzia pomocnego w rozpoczęciu trudnego proce-
su standaryzacji w stowarzyszeniach i fundacjach. Sugeruje ona rozwiązania, które mogą 
usprawnić i  przyspieszyć proces konstrukcji poszczególnych, kluczowych obszarów 
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standaryzacyjnych organizacji trzeciego sektora. Na łamach publikacji omawiane są 
kolejno m.in. standardy i procedury dotyczące:

 – obszaru uwarunkowań formalnoprawnych, 
 – zarządzania finansowego, 
 – obiegu dokumentów, 
 – planowania strategicznego i operacyjnego w organizacjach, 
 – uporządkowania zasad współpracy z podopiecznymi, odbiorcami usług oraz benefi-

cjentami programów i projektów. 

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w  kontekście zasad 
konstrukcji i  realizacji przedsięwzięć społecznych i  inwestycyjnych, współpracy z  wo-
lontariatem oraz partnerami i  sponsorami zewnętrznymi. Omówione zostały również 
obszary standaryzacji etycznej oraz procesy tworzenia wizerunku organizacji i  zasady 
współpracy międzynarodowej. Publikacja przybliża czytelnikowi także standardy 
i  procedury dotyczące obszarów współpracy z  administracją publiczną i  prowadzenia 
kampanii społecznych. 

Treść książki oprócz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych uwzględnia również 
zmiany jakie dokonają się w najbliższym czasie poprzez nowelizację ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie oraz jej niektórych aktów wykonawczych. Przede wszystkim 
zmiany będą dotyczyły kampanii 1% oraz zasad realizacji zadań publicznych. Podobnie 
na łamach publikacji uwzględniona została planowana nowelizacja ustawy o zbiórkach 
publicznych, która ma zreformować procedury związane z  pozyskiwaniem tą drogą 
finansów zewnętrznych przez stowarzyszenia i fundacje.

Niniejsza publikacja nie wyczerpuje oczywiście całej problematyki standaryzacji sto-
warzyszeń i  fundacji. Proponuje jedynie pewien zakres tego zagadnienia o  znaczeniu 
najbardziej uniwersalnym dla organizacji trzeciego sektora oraz ukazuje mechanizm 
porządkowania prowadzonej działalności administracyjnej i  statutowej, który może 
z powodzeniem zostać wykorzystany również w innych obszarach aktywności NGO’s.
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