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Marek Rymsza
Ewa Bogacz-Wojtanowska

Wprowadzenie
Oddajemy do r¹k Czytelników ksi¹¿kê poœwiêcon¹ problematyce zatrudnienia i wolontariatu w organizacjach pozarz¹dowych. Organizacje pozarz¹dowe
uznawane s¹ przez opiniê publiczn¹ w Polsce przede wszystkim za podstawowe
instytucje spo³eczeñstwa obywatelskiego, wspó³tworz¹ce jego najbardziej sformalizowan¹ czêœæ okreœlan¹ jako trzeci sektor. Postrzegane s¹ wiêc jako podmioty realizuj¹ce misjê spo³eczn¹, prowadz¹ce dzia³alnoœæ przynosz¹c¹ korzyœæ
spo³eczn¹ (po¿ytek publiczny), a sw¹ aktywnoœæ opieraj¹ce na nieodp³atnej pracy œwiadczonej przez cz³onków i wolontariuszy. Nale¿y podkreœliæ, ¿e misja
spo³eczna rzeczywiœcie konstytuuje dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych.
W³aœnie ze wzglêdu na ow¹ misjê organizacje korzystaj¹ z szeregu udogodnieñ,
które znacz¹co obni¿aj¹ koszty prowadzenia przez nie dzia³alnoœci statutowej
w porównaniu z kosztami funkcjonowania firm komercyjnych. Specyfikê organizacji podkreœla fakt anga¿owania przez nie wolontariuszy, którzy zwani s¹
„sol¹” organizacji pozarz¹dowych, gdy¿ swoj¹ prac¹ ochotnicz¹ uwiarygodniaj¹ organizacje i podtrzymuj¹ spo³eczny charakter „trzeciosektorowej”
dzia³alnoœci. Nieprzypadkowo Brytyjczycy okreœlaj¹ organizacje pozarz¹dowe
w³aœnie jako organizacje ochotnicze (voluntary organisations)1.
Niemniej jednak w Europie od dwudziestu ju¿ lat systematycznie roœnie
znaczenie organizacji pozarz¹dowych nie tylko w spo³eczeñstwie obywatelskim, ale i na rynkach pracy. Po pierwsze, od ujawnienia kryzysu pañstwa
opiekuñczego na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku organizacje przejmuj¹ œwiadczenie us³ug publicznych, a dziêki otrzymywanym z tego tytu³u œrodkom z sektora publicznego s¹ w stanie zatrudniaæ na
etatach specjalistów. Po drugie, od lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku roœnie
1
Por. J. Lewis: Relacje pañstwo – sektor ochotniczy w Wielkiej Brytanii, „Trzeci Sektor”
2006, nr 8.
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te¿ zaanga¿owanie organizacji trzeciego sektora w tworzenie miejsc pracy dla
osób marginalizowanych na rynku pracy. Dzia³alnoœæ ta traktowana jest jako
uzupe³nienie, kontynuacja dzia³añ integracyjnych, resocjalizacyjnych czy
terapeutycznych. Po trzecie, rosn¹ca skala dzia³ania poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ zatrudniania p³atnego personelu administracyjnego i zarz¹dczego. Roœnie wiêc znaczenie organizacji pozarz¹dowych jako pracodawców.
Pojawia siê pytanie: czym wyró¿niaj¹ siê organizacje pozarz¹dowe jako
pracodawcy? Czy poprzez tê funkcjê równie¿ realizuj¹ spo³eczn¹ misjê? Kto
poszukuje pracy w trzecim sektorze? Jakie s¹ szanse rozwoju zawodowego
w tego typu organizacji? S³owem, jakie s¹ wzory zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych?
Ksi¹¿ka jest podsumowaniem kilkuletnich prac prowadzonych w Instytucie
Spraw Publicznych w ramach Programu Polityki Spo³ecznej poœwiêconych
organizacjom pozarz¹dowym jako pracodawcom oraz wzorom zatrudnienia
i wolontariatu w trzecim sektorze. Od 2003 roku w Instytucie realizowany jest
projekt KOMPAS – „Budowanie przyjaznego œrodowiska dla organizacji pozarz¹dowych”2. W ramach tego przedsiêwziêcia od 2004 roku prowadzony
jest systematyczny monitoring stanowienia i stosowania prawa dotycz¹cego
organizacji pozarz¹dowych3, a od 2007 roku tak¿e monitoring instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego4. Ponadto od 2004 roku Instytut wydaje kwartalnik „Trzeci Sektor” poœwiêcony problematyce spo³eczeñstwa obywatelskiego
i organizacji pozarz¹dowych5. Co roku Instytut organizuje te¿ konferencje
z udzia³em ekspertów zagranicznych, podczas których prezentowany jest dorobek projektu KOMPAS.
Tê prowadzon¹ systematycznie dzia³alnoœæ monitoringowo-wydawnicz¹
uzupe³niamy o dzia³ania ekspercko-badawcze. Dwukrotnie, w 2004 i 2007
roku, Instytut Spraw Publicznych przeprowadzi³ badanie funkcjonowania
Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie6, a w 2005 roku
tak¿e badanie dotycz¹ce roli radnych w systemie miêdzysektorowej wspó³pracy7, corocznie przygotowujemy badania Sustainability Index dla Polski w ra2

Bli¿sze informacje o projekcie – zob. http://www.isp.org.pl/kompas.
Wyniki monitoringu prawa upubliczniamy w formie biuletynu elektronicznego, a tak¿e
na ³amach kwartalnika „Trzeci Sektor” – ka¿dy numer pisma zawiera Kalendarium zmian prawnych, czyli analizê wydarzeñ prawnych z kolejnych trzech miesiêcy.
4
Por. M. Rymsza (red.): Organizacje pozarz¹dowe. Dialog obywatelski. Polityka pañstwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007; G. Makowski, T. Schimanek (red.): Dialog
obywatelski. Droga do partnerstwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 (w druku).
5
Dotychczas ukaza³o siê 15 numerów pisma. Zob. http://www.isp.org.pl/kompas.
6
Por. M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz (red.): Pañstwo a trzeci sektor. Prawo
i instytucje w dzia³aniu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, cz. II; G. Makowski
(red.): U progu zmian. Piêæ lat Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
7
M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz (red.): op. cit., cz. III.
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mach miêdzynarodowego przedsiêwziêcia koordynowanego przez United
States Agency for International Development. Przygotowaliœmy równie¿ szereg ekspertyz dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, a tak¿e liczne artyku³y analityczne publikowane na ³amach wspomnianego kwartalnika „Trzeci
Sektor”.
W 2005 roku zrealizowaliœmy równie¿ projekt badawczy „Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze – analiza zjawiska elastycznych form zatrudnienia
oraz kierunków jego rozwoju w organizacjach spo³eczeñstwa obywatelskiego” dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wyniki badañ
przedstawiliœmy wówczas w nieopublikowanym raporcie8, a najwa¿niejsze
wnioski i rekomendacje w wydanej broszurze, która spotka³a siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem9. Prezentowaliœmy tak¿e wyniki naszych badañ i rekomendacje na kilku konferencjach i seminariach.
Wreszcie w 2007 roku, w ramach corocznej konferencji projektu
KOMPAS10, jedn¹ z sesji poœwiêciliœmy zatrudnieniu m³odych osób w organizacjach pozarz¹dowych, na której absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego
pracuj¹cy w trzecim sektorze podzielili siê swoimi refleksjami na temat tego,
na ile polski trzeci sektor jest atrakcyjnym miejscem pracy dla ludzi m³odych.
Publikacja zbiera w jeden tom rozproszony dorobek Instytutu Spraw Publicznych w postaci prac poœwiêconych organizacjom pozarz¹dowym jako pracodawcom oraz ludziom, którzy swoj¹ karierê zawodow¹ oparli na pracy
w trzecim sektorze, a swoj¹ „przygodê” z tym sektorem czêsto zaczynali od
wolontariatu lub sta¿u.
Tom sk³ada siê z trzech czêœci. W czêœci pierwszej zamieszczone s¹ teksty
teoretyczne i analityczne. Sk³ada siê na ni¹ piêæ opracowañ, z których trzy
przygotowali redaktorzy tomu. Ewa Bogacz-Wojtanowska jest autork¹ dwóch
tekstów: Zatrudnienie w trzecim sektorze: mo¿liwoœci i perspektywy oraz
Zarz¹dzanie kadrami w organizacjach pozarz¹dowych. Pierwszy z nich stanowi ogólne spojrzenie na zatrudnianie pracowników i wolontariuszy w organizacjach trzeciego sektora, drugi poœwiêcony jest procesowi zarz¹dzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Artyku³ Marka Rymszy (Trzeci sektor
jako zbiorowy pracodawca) omawia uwarunkowania i konsekwencje obserwowanego w ostatnich latach rozwoju zatrudnienia p³atnego w organizacjach
pozarz¹dowych w Europie. Z koli Ewa Giermanowska (Teoria elastycznoœci
8

E. Bogacz-Wojtanowska: Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, maszynopis.
9
Eadem: Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2005 (wyd. 1); E. Bogacz-Wojtanowska, T. Schimanek: Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 (wyd. 2, rozszerzone).
10
„Organizacje pozarz¹dowe i w³adza publiczna – droga do partnerstwa”, 21 paŸdziernika
2008 r., konferencja zosta³a zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
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pracy a trzeci sektor) przedstawia za³o¿enia „pracy elastycznej”, analizuj¹c
mo¿liwoœci jej stosowania w trzecim sektorze nie w celu obni¿enia kosztów
pracy, ale ze wzglêdów funkcjonalnych, oraz potrzeby pracowników ze œrodowisk marginalizowanych na rynku pracy. Wreszcie Katarzyna Peter-Bombik
(Finansowo-prawne podstawy zatrudnienia) omawia finansowe, a tak¿e
legalne aspekty zatrudniania w trzecim sektorze.
W czêœci drugiej omówione zosta³y wyniki wspomnianych wy¿ej badañ
empirycznych dotycz¹cych wzorów zatrudnienia w trzecim sektorze. Kluczowym pytaniem badawczym by³o, na ile polski trzeci sektor jest atrakcyjnym
miejscem pracy dla wybranych grup maj¹cych utrudniony dostêp do rynku
pracy oraz na ile osoby z tych grup, podejmuj¹c pracê w organizacjach pozarz¹dowych, zainteresowane s¹ elastycznymi (nietypowymi) formami zatrudnienia jako rozwi¹zaniami korzystnymi w ich sytuacji. Badania oparte
by³y na zogniskowanych wywiadach grupowych z przedstawicielami tych
grup. Teresa Wysocka (Elastyczne formy zatrudnienia kobiet w organizacjach
pozarz¹dowych w œwietle wyników badañ) analizuje sytuacjê kobiet powracaj¹cych do pracy po urlopach macierzyñskich i wychowawczych; Piotr Broda-Wysocki (Cechy i formy zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym w organizacjach pozarz¹dowych) – sytuacjê osób starszych, niejako odchodz¹cych
z rynku pracy; Ewa Giermanowska (Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe
miejsce pracy dla m³odych osób?) – sytuacjê osób m³odych wchodz¹cych na rynek pracy; wreszcie Ewa Bogacz-Wojtanowska (Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych trzecim sektorze) – sytuacjê osób niepe³nosprawnych.
Wszyscy wymienieni wy¿ej autorzy rozpatrywali kwestiê, na ile bardziej
elastyczny charakter warunków pracy, oferowany zazwyczaj przez organizacje pozarz¹dowe, jest korzystny dla pracowników. Takie ujêcie problemu
nawi¹zuje do koncepcji flexicurity, która zak³ada, ¿e elastyczne formy zatrudnienia czy elastyczne rozwi¹zania w zakresie organizacji pracy powinny
byæ stosowane jako rozwi¹zania korzystne dla obu stron stosunków pracy11.
Przeprowadzone badania potwierdzi³y to za³o¿enie, a szczególne nadzieje
wi¹zaæ mo¿na z zatrudnieniem w organizacjach pozarz¹dowych osób
m³odych. Potwierdza to zreszt¹ praktyka ostatnich lat, w których bardzo wyraŸnie wzros³a w organizacjach pozarz¹dowych popularnoœæ sta¿y, „p³ynnie” przechodz¹cych w formy odp³atne i staj¹cych siê tym samym dla
m³odych ludzi pierwszym doœwiadczeniem zawodowym. Druga czêœæ
ksi¹¿ki zawiera ponadto opracowanie Anny Kwiatkiewicz (Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarz¹dzaj¹cej) poœwiêcone problematyce zarz¹dzania personelem w organizacjach pozarz¹dowych. Omawiana czêœæ publikacji jest poprzedzona krótkim opracowaniem Ewy
11
Por. M. Rymsza (red.): Elastyczny rynek pracy i bezpieczeñstwo socjalne. Flexicurity po
polsku, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
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Bogacz-Wojtanowskiej (Badanie wzorów zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych) – która kierowa³a pracami zespo³u badawczego – przedstawiaj¹cym metodologiê i przebieg badañ.
Na czêœæ trzeci¹ tomu sk³adaj¹ siê cztery opracowania poœwiêcone przede
wszystkim problematyce zatrudnienia, a tak¿e niezarobkowej aktywnoœci
(wolontariat, sta¿e) osób m³odych w organizacjach pozarz¹dowych. Maria
Makowska (Œcie¿ka rozwoju w organizacji pozarz¹dowej) na podstawie w³asnych doœwiadczeñ i obserwacji analizuje mo¿liwoœci i ograniczenia rozwoju
zawodowego m³odych pracowników w trzecim sektorze. Podobny charakter
ma opracowanie Anny Biernat, Zofii Or³owskiej i Joanny Tokarz (Praca w organizacji pozarz¹dowej – konfrontacja wyobra¿eñ z rzeczywistoœci¹). Co wa¿ne, w obu tekstach podkreœla siê, ¿e podjêcie pracy zarobkowej w trzecim sektorze przez (by³ego) wolontariusza wcale nie musi (wrêcz nie powinno) odbieraæ jego zaanga¿owaniu spo³ecznego charakteru. I nie chodzi tu o to, ¿e
jego „trzeciosektorowe” wynagrodzenie nie jest wystarczaj¹co wysokie (choæ
w wiêkszoœci przypadków tak w³aœnie jest – potencja³ ekonomiczny sektora
pozarz¹dowego w Polsce jest nadal ma³y); chodzi raczej o sferê motywacji,
o traktowanie misji statutowej organizacji za w³asn¹. Niemniej jednak w zespo³ach realizuj¹cych w organizacjach ró¿norodne projekty pojawiaj¹ siê te¿
osoby, które wykonuj¹ po prostu swoj¹ pracê zawodow¹ tak, jakby wykonywa³y j¹ np. w instytucji publicznej œwiadcz¹cej us³ugi dla ludnoœci. St¹d w tytule naszego tomu okreœlenie „nie tylko spo³ecznie”.
Z kolei Magdalena Dudkiewicz (Pozarz¹dowoœæ w praktyce. Doœwiadczenia z praktyk studenckich) analizuje doœwiadczenia studenckie zwi¹zane z odbywaniem praktyk w organizacjach pozarz¹dowych, g³ównie warszawskich.
Analiz¹ objête s¹ praktyki studentów Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego realizuj¹cych œcie¿kê specjalizacyjn¹
„Polityka spo³eczna – specjalista do spraw organizacji pozarz¹dowych”. Warto zaznaczyæ, ¿e autorki dwóch opracowañ otwieraj¹cych czêœæ trzeci¹ tomu
s¹ absolwentkami ISNS UW tej w³aœnie œcie¿ki. Wreszcie Grzegorz Gruca
(Wolontariat i zatrudnienie w organizacji pozarz¹dowej na podstawie doœwiadczeñ Polskiej Akcji Humanitarnej) analizuje organizacjê miejsc pracy
w Polskiej Akcji Humanitarnej zatrudniaj¹cej (zarówno w charakterze p³atnych pracowników, jak i przede wszystkim – wolontariuszy) g³ównie
m³odych ludzi wchodz¹cych na rynek pracy.
Publikacja koñczy siê wnioskami i rekomendacjami przygotowanymi przez
redaktorów tomu (Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i rekomendacje). Tekst ten po czêœci zbiera i przedstawia w sposób syntetyczny wnioski
i rekomendacje rozproszone w tekstach sk³adaj¹cych siê na tom (por. przede
wszystkim koñcowe czêœci opracowañ z czêœci drugiej tomu), ale przede
wszystkim zawiera w³asne uwagi autorów.
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Na koniec chcielibyœmy podziêkowaæ Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich za dofinansowanie badañ omawianych w czêœci drugiej tomu, a Krzysztofowi Wiêckiewiczowi i jego wspó³pracownikom z Departamentu Po¿ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej obs³uguj¹cym Fundusz – za dotychczasow¹, kilkuletni¹ ju¿, owocn¹ wspó³pracê. Fundacji Fundusz Wspó³pracy jesteœmy wdziêczni za przyznane dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej przygotowania niniejszego tomu do druku i jego publikacji. Wszystkim autorom dziêkujemy za zaanga¿owanie w przygotowywanie kolejnych wersji tekstów, co by³o konieczne, aby rozproszony dorobek Instytutu Spraw Publicznych w zakresie problematyki zatrudnienia i wolontariatu w trzecim sektorze przedstawiæ w sposób mo¿liwie spójny.
Ma³gorzacie Koziarek zaœ dziêkujemy za prace koordynacyjne zwi¹zane
z przygotowywaniem tomu i realizacj¹ projektu KOMPAS.
A Czytelników zapraszamy do lektury.

Czêœæ I
Zatrudnienie w organizacjach
pozarz¹dowych
– perspektywa teoretyczna

Ewa Bogacz-Wojtanowska

Zatrudnienie w trzecim sektorze:
mo¿liwoœci i perspektywy
W niniejszym opracowaniu omówiono podstawowe zagadnienia zwi¹zane
z zatrudnieniem w organizacjach pozarz¹dowych dyskutowane przez badaczy
trzeciego sektora na œwiecie. Podjêto zw³aszcza ogólne kwestie dotycz¹ce zatrudnienia, jego form oraz wynagradzania, jak równie¿ kwestie problemów
wynikaj¹cych z zatrudniania pracowników i wolontariuszy.
Organizacje pozarz¹dowe, usytuowane miêdzy rynkiem a pañstwem,
dziêki swojej elastycznoœci, sta³ym kontaktom z obywatelami i znajomoœci
ich potrzeb oraz dziêki tworzeniu kapita³u spo³ecznego s¹ wa¿nym partnerem w wytyczaniu drogi miêdzy skrajnym liberalizmem rynkowym a nadmiern¹ opiekuñczoœci¹ pañstwa. Ralf M. Kramer podkreœla, ¿e od lat siedemdziesi¹tych XX wieku wzrasta znaczenie sektora organizacji pozarz¹dowych jako podmiotu polityki publicznej1. Wtedy to kryzys pañstwa opiekuñczego (welfare state) zbieg³ siê ze zwiêkszeniem liczby ró¿nego rodzaju organizacji trzeciego sektora. Ostatnie dwie dekady ubieg³ego stulecia to okres
stopniowego przekszta³cania siê pañstwa opiekuñczego w „pañstwo umo¿liwiaj¹ce” (enabling state), w którym szczególn¹ rolê odgrywaj¹ organizacje
pozarz¹dowe2.
Wzrost znaczenia organizacji pozarz¹dowych – pocz¹tkowo w krajach
wysoko rozwiniêtych, póŸniej stopniowo w krajach rozwijaj¹cych siê, a w latach dziewiêædziesi¹tych w krajach by³ego bloku socjalistycznego – mia³ charakter zarówno jakoœciowy, jak i iloœciowy. Organizacje ros³y w si³ê pod
wzglêdem liczebnoœci, wielkoœci przychodów, zatrudnienia i, w konsekwenR.M. Kramer: Nonprofit Organizations in the 21st Century. Will Sector Matter?, Aspen
Institute, Washington 1998.
2
Zob. N. Gilbert: Welfare Justice. Restoring Social Equity, Yale University Press, New
Haven 1995.
1
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cji, znaczenia we wspó³czesnym spo³eczeñstwie i gospodarce. Wielu obserwatorów ¿ycia publicznego zauwa¿a charakterystyczny wzrost p³atnego zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat.

Kierunki rozwoju i wielkoœæ zatrudnienia w trzecim sektorze
Wspomniany ju¿ jakoœciowy i iloœciowy rozwój organizacji pozarz¹dowych by³ ró¿ny w poszczególnych krajach. Amerykañskie organizacje pozarz¹dowe sta³y siê bardziej rynkowo zorientowane (market oriented), szczególnie przez poszukiwanie dodatkowych Ÿróde³ dochodów w postaci pobierania op³at za swe us³ugi czy zawi¹zywania spó³ek z organizacjami sektora
komercyjnego3. Ten kierunek rozwoju spowodowa³ wzrost zatrudnienia
w amerykañskim trzecim sektorze, czyni¹c zeñ wa¿nego pracodawcê. W Europie Zachodniej organizacje pozarz¹dowe zawsze by³y bardziej uzale¿nione
od polityki publicznej i funduszy publicznych. W latach dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku polityka instytucji Unii Europejskiej, szczególnie Komisji
Europejskiej, spowodowa³a wzrost federalizacji trzeciego sektora w Europie
oraz tworzenie miêdzynarodowych sieci. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych
w polityce Unii Europejskiej pojawi³a siê tak¿e koncepcja „trzeciego systemu”, czyli heterogenicznego zbioru ró¿norodnych organizacji (stowarzyszeñ,
towarzystw œwiadczeñ wzajemnych, banków spó³dzielczych i in., tak¿e innowacyjnych organizacji), które mog¹ i powinny odgrywaæ ogromn¹ rolê w redukowaniu poziomu bezrobocia, w zatrudnianiu grup marginalizowanych,
zw³aszcza w wymiarze lokalnym. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój organizacji trzeciego systemu czy, mówi¹c inaczej, przedsiêbiorstw i organizacji
ekonomii spo³ecznej, które zaczynaj¹ odgrywaæ coraz wa¿niejsz¹ rolê w polityce publicznej i gospodarce pañstw Unii Europejskiej.
Warto jednak odnotowaæ pewne istotne ró¿nice, zarówno w planie koncepcyjnym, jak i wymiarze rzeczywistym, jakie zachodz¹ miêdzy europejsk¹
a amerykañsk¹ drog¹ rozwoju trzeciego sektora. Amerykañska droga rozwoju
trzeciego sektora jest zdecydowanie s³abiej wspierana przez sektor publiczny,
a organizacje pozarz¹dowe silnie rozwijaj¹ siê w kooperacji z sektorem prywatnym. Amerykañski trzeci sektor jest bardziej „urynkowiony” i wydaje siê
zdecydowanie mniej zale¿ny od sektora publicznego ni¿ jego odpowiednik
w Europie. Organizacje pozarz¹dowe w Europie mocno wplataj¹ siê w koncepcjê i wyzwania ekonomii spo³ecznej, która w du¿ym stopniu opiera siê na part3

A. Bacchiega, C. Borzaga: The Economics of the Third Sector: Towards a More Comprehensive Approach, http://www.istr.org/networks/europe/borzaga.pdf (materia³y z konferencji European Network Meeting, Trento, W³ochy).
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nerstwie z sektorem publicznym. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ bogaty i ró¿norodny kontekst historyczny rozwoju organizacji pozarz¹dowych w Europie
– tradycje ekonomii spo³ecznej we Francji, ideê subsydiarnoœci w krajach katolickich kontynentalnej Europy, siêgaj¹ce œredniowiecza tradycje stowarzyszeniowe we W³oszech, tradycje spó³dzielcze w Hiszpanii czy wielowiekow¹
tradycjê dobroczynnoœci w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Organizacje pozarz¹dowe odnotowa³y bardzo du¿y wzrost zatrudnienia
w ostatnich dwóch dekadach. Potwierdzaj¹ to miêdzynarodowe statystki analizuj¹ce liczebnoœæ i zatrudnienie w tych organizacjach. W 35 krajach4 objêtych badaniami przez Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project5
trzeci sektor to 40 milionów istniej¹cych miejsc pracy w pe³nym wymiarze
czasu pracy, gdzie 57% zatrudnionych to p³atni pracownicy, 43% zaœ to wolontariusze. Stanowi to œrednio 4,4% aktywnych zawodowo w badanych krajach.
W Stanach Zjednoczonych w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku
jeden pracownik na dwunastu by³ zatrudniony w organizacji pozarz¹dowej.
W efekcie dawa³o to zatrudnienie prawie 11 milionów p³atnych pracowników,
o ponad 2 miliony wiêcej ni¿ dekadê wczeœniej6. Pomimo to poziom zatrudnienia w trzecim sektorze by³ wy¿szy w krajach europejskich. Pod tym wzglêdem na naszym kontynencie czo³owe miejsca zajmuj¹: Holandia (14,4% aktywnych zawodowo wraz wolontariuszami), Belgia (10,9%), Irlandia (10,4%).
Wœród badanych krajów najni¿szy odsetek aktywnych zawodowo, a zatrudnionych w organizacjach pozarz¹dowych mia³y: S³owacja, Polska, Rumunia
i Meksyk. Procentowy udzia³ zatrudnionych w trzecim sektorze wyniós³ dla
S³owacji, Polski i Rumunii 0,8%, a dla Meksyku 0,4%7. O skali zatrudnienia
w organizacjach pozarz¹dowych w krajach wysoko rozwiniêtych najlepiej
œwiadcz¹ dane z Holandii – 660 tysiêcy pe³nych etatów; 12,3% z ogólnego zatrudnienia w gospodarce to p³atny personel w organizacjach pozarz¹dowych
(90% to osoby zatrudnione w organizacjach dzia³aj¹cych w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia i us³ug spo³ecznych)8.
4
Badaniem by³y objête nastêpuj¹ce kraje: Holandia, Belgia, Irlandia, USA, Wielka Brytania, Izrael, Francja, Norwegia, Szwecja, Australia, Niemcy, Finlandia, Austria, Argentyna, Hiszpania, Japonia, W³ochy, RPA, Egipt, Peru, Korea Po³udniowa, Kolumbia, Uganda, Kenia, Tanzania, Czechy, Filipiny, Brazy lia, Maroko, Wêgry, Pakistan, S³owacja, Polska, Rumunia,
Meksyk.
5
L.M. Salamon, S.W. Sokolowski, R. List: Global Civil Society: An Overview, The Johns
Hopkins University, Baltimore 2003.
6
The Nonprofit World: Financial and Employment Trends, „The Chronicle of Philanthropy”, vol. 14, issue 11.
7
L.M. Salamon, S.W. Sokolowski, R. List: op. cit.
8
A. Burger, P. Dekker: The Nonprofit Sector in the Netherlands, Sociaal en Cultureel
Planbureau, Den Haag 2001, http://www.scp.nl/english/publications/books/2001041501/The_
nonprofit_sector_in_The_Netherlands.pdf.
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O znaczeniu trzeciego sektora jako coraz wa¿niejszego pracodawcy œwiadczy tak¿e porównanie wzrostu zatrudnienia w tym sektorze ze wzrostem ogólnego zatrudnienia w gospodarce; np. w latach 1990-1995 zatrudnienie w trzecim sektorze wzros³o we Francji o 40%, w Niemczech o 36%, w USA o 41%,
gdy w tym samym czasie wzrost ogólnego zatrudnienia wyniós³ w tych krajach odpowiednio: 3%, 10% i 19%9.
Polski trzeci sektor w porównaniu z krajami Europy Zachodniej to jeszcze niewielki pracodawca. W 2004 roku liczbê etatów osób zatrudnionych w sektorze
pozarz¹dowym szacowano na nieca³e 64 tysi¹ce, zaœ w roku 2006 na 65 tysiêcy10.
Szacuje siê, ¿e w organizacjach pozarz¹dowych w Polsce pracuje (na podstawie
ró¿nych form umów o pracê) oko³o 120 tysiêcy osób. Dla porównania mo¿na
przytoczyæ odpowiednie dane z Hiszpanii – kraju o porównywalnej z Polsk¹ liczbie ludnoœci – z 2003 roku: 475 tysiêcy etatów w trzecim sektorze, co stanowi³o
4,5% zatrudnienia poza rolnictwem. Hiszpañski trzeci sektor to 235 tysiêcy organizacji pozarz¹dowych. Mimo tych zdecydowanie wy¿szych ni¿ w Polsce wskaŸników hiszpañski trzeci sektor zatrudnia³ oko³o 35% mniej pracowników ni¿ sektor w skali Unii Europejskiej (w 15 krajach przed rozszerzeniem w 2004 roku).

Formy zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych
Zatrudnianie p³atnego personelu w organizacjach pozarz¹dowych nie jest
tak oczywiste, jak w organizacjach publicznych czy komercyjnych. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e organizacje pozarz¹dowe w du¿ej mierze zale¿¹ od zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania. Powoduje to niestabilnoœæ finansow¹, która z kolei
przyczynia siê do niestabilnoœci zatrudnienia.
W organizacjach pozarz¹dowych wystêpuj¹ ró¿ne formy zatrudnienia, podobnie jak w sektorze prywatnym. Zale¿¹ one od gospodarki jako ca³oœci, obszaru
dzia³alnoœci organizacji, a tak¿e od tego, czy funkcjonuj¹ na terenach miejskich
czy wiejskich11. Nie wszystkie organizacje pozarz¹dowe chc¹ i potrzebuj¹ zatrudniaæ pracowników. Czêsto decyduje o tym faza cyklu ¿ycia organizacji. W pocz¹tkowym okresie rozwoju organizacyjnego najczêœciej nie ma potrzeby ani œrodków, aby zatrudniaæ p³atny personel. Wraz z rozwojem organizacji i zwiêkszeniem pola dzia³añ stopniowo zatrudnia siê pracowników. Zatrudnianiu p³atnego
personelu sprzyja wymóg profesjonalizacji dzia³ania organizacji, tak czêsto pojawiaj¹cy siê podczas zawierania kontraktów i umów z sektorem publicznym.
9

H. Westlund: Social Economy and Employment – the Case of Sweden, „Review of Social
Economy” 2003, vol. 61, nr 2.
10
M. Gumkowska, J. Herbst: Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport
z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
11
H.K. Anheier, E. Hollerweger, C. Badelt, J. Kendall: Work in the Non-profit Sector:
Forms, Patterns and Methodologies, International Labour Office, Geneva 2003.
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Wielkoœæ zatrudnienia jest tak¿e skorelowana z rodzajem celów organizacji. Mianowicie organizacje œwiadcz¹ce us³ugi, wykonuj¹ce zadania publiczne bêd¹ potrzebowa³y zatrudniaæ pracowników w sposób stabilny i czêsto na
d³ugi okres. Czêsto te¿ s¹ wiêksze i bardziej zinstytucjonalizowane. Jako ¿e
wykonuj¹ us³ugi zlecone przez sektor publiczny, maj¹ w d³u¿szym okresie
stosunkowo stabilne Ÿród³a utrzymania i mo¿liwoœæ zatrudniania na sta³e pracowników, p³ac¹ jednak za to cenê upodabniania siê do organizacji publicznych. Inaczej organizacje samopomocowe czy lobbingowe, które zwykle maj¹
k³opoty z pozyskaniem etatów i czêsto zale¿¹ od prywatnych grantodawców.
Niektórzy badacze podkreœlaj¹, ¿e w trzecim sektorze czêœciej ni¿ w pozosta³ych mo¿na znaleŸæ elastyczne formy zatrudnienia12, takie jak grupowa organizacja pracy czy zatrudnienie w niepe³nym wymiarze czasu pracy. Jednak
do koñca lat osiemdziesi¹tych XX wieku – szczególnie w krajach skandynawskich, w Holandii, w Niemczech i we Francji (inaczej rzecz siê mia³a w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii) – dominowa³o typowe zatrudnienie, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeñstwo pracy. Dotyczy³o to
zw³aszcza takich obszarów dzia³añ trzeciego sektora, jak zdrowie i us³ugi
spo³eczne13. Lata dziewiêædziesi¹te to okres rozwoju nietypowych (elastycznych) form zatrudnienia w organizacjach non profit. Niektórzy badacze, jak
Lei Delsen, przekonuj¹, ¿e elastyczne formy zatrudnienia najbardziej dynamicznie rozwijaj¹ siê w³aœnie w trzecim sektorze14. Przyk³adem mo¿e byæ Wielka Brytania, gdzie w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia
35,3% zatrudnionych w organizacjach pozarz¹dowych stanowili pracownicy
zatrudnieni w niepe³nym wymiarze czasu pracy; w sektorze publicznym by³o
to 28,8%, a w sektorze komercyjnym 22,1% ogó³u zatrudnionych15. Podobna
sytuacja wystêpuje w innych krajach o rozwiniêtym sektorze obywatelskim.
Powszechnoœæ elastycznych form zatrudnienia wynika z kilku powodów. Jest
przede wszystkim niejako immanentn¹ cech¹ tego sektora. Organizacje pozarz¹dowe posiadaj¹ i kszta³tuj¹ elastyczne struktury organizacyjne, czêsto s¹
swoistymi adhokracjami (zdaniem Douglasa Wilsona jest to wynik burzliwego otoczenia organizacyjnego16); ich elastycznoœæ wynika tak¿e z szybkoœci
reakcji na pojawiaj¹ce siê problemy, co dowodzi ich znajomoœci. Inne wyjaœ12
E. Hollerweger, H.J. Nam, B. Trukeschitz: Employment in the Third Sector in Austria:
The Relative Role of Nonprofit Employment Within Child Care Facilities, Department of Social
Policy, Vienna University of Economic & B.A., Vienna 2002.
13
H.K. Anheier, E. Hollerweger, C. Badelt, J. Kendall: op. cit.
14
Ibidem.
15
J. Kendall: The Third Sector and the Development of European Public Policy: Frameworks for Analysis, London School of Economics and Political Science, London 2001.
16
D.C. Wilson: Organizational Structures In the Voluntary Sector: Theoretical Overview,
w: J. Batsleer, C. Cornforth, R. Paton (red.): Issues in Voluntary and Non-profit Management,
Addison-Wesley Pub. Co., Wokingham 1992, s. 149-166.

Ewa Bogacz-Wojtanowska

20

nienie czêstszego elastycznego zatrudniania wi¹¿e siê, o czym ju¿ wczeœniej
wspomniano, z niestabilnoœci¹ finansowania dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych, co czêsto zniechêca do zatrudniania d³ugoterminowego. Niektórzy badacze t³umacz¹ to tak¿e tym, ¿e w trzecim sektorze w zasadzie nie ma
organizacji zwi¹zkowych17. Inni z kolei – ¿e sektor ten roœnie w si³ê pod
wzglêdem wysokoœci zatrudnienia, a obecnie przyrost pracy nastêpuje g³ównie dziêki rozwojowi elastycznych form zatrudnienia18.
Najbardziej rozpowszechnionymi formami elastycznego zatrudnienia
w trzecim sektorze s¹: praca w niepe³nym wymiarze (pó³ etatu, jedna trzecia
etatu), praca tymczasowa, samozatrudnienie oraz praca chroniona19.

Pracownicy, wolontariusze i cz³onkowie organizacji
Wed³ug Michael Allison i Jude Kaye20, pracuj¹cych w organizacjach pozarz¹dowych, jedn¹ z g³ównych cech wyró¿niaj¹cych organizacje trzeciego
sektora jest ró¿ny poziom umiejêtnoœci i kompetencji osób tam zatrudnionych.
Ma to zwi¹zek z ograniczonymi zasobami finansowymi – organizacje pozarz¹dowe zatrudniaj¹ zwykle mened¿erów z niewielkimi umiejêtnoœciami
kierowniczymi, jak równie¿ pracowników z niskimi kwalifikacjami. Zdaniem
tych autorów wœród osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ organizacji jest jednak wielu profesjonalistów: naukowców, artystów czy pracowników socjalnych. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w polskim trzecim sektorze jest nieco inaczej – a¿ 56% p³atnego personelu organizacji pozarz¹dowych w Polsce posiada wy¿sze wykszta³cenie. Byæ mo¿e wynika to ze specyfiki polskiego rynku
pracy.
Jednym z zasadniczych problemów w organizacjach pozarz¹dowych jest
zatrudnianie, zarówno wolontariuszy, jak i p³atnych pracowników. Ró¿ni ich
przede wszystkim forma kontraktu – pracownicy podpisuj¹ z organizacjami
umowy, które okreœlaj¹ ich czas pracy, wynagrodzenie oraz ewentualny zakres obowi¹zków. Wolontariusze najczêœciej nie maj¹ umów, co skutkuje brakiem okreœlenia obowi¹zków i decyduje o nieformalnym charakterze ich
pracy.
Pewne prace wykonywane przez wolontariuszy w organizacjach nie maj¹
odpowiednika w sektorze komercyjnym, niektóre zaœ s¹ bardzo podobne do
p³atnych zajêæ w innych instytucjach. Istniej¹ organizacje, które zatrudniaj¹
tylko pracowników albo wy³¹cznie wolontariuszy, jeszcze inne – obie grupy.
17

Zob. E. Hollerweger, H.J. Nam, B. Trukeschitz: op. cit.
J. Kendall: op. cit.
19
H.K. Anheier, E. Hollerweger, C. Badelt, J. Kendall: op. cit.
20
M. Allison, J. Kaye: Eight Characteristics of Nonprofit Organizations, CompassPoint
Nonprofit Services, San Francisco 2001.
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Matthew Liao-Troth twierdzi, ¿e w tym ostatnim przypadku pozytywnym efektem s¹ mniejsze koszty, wiêksze zró¿nicowanie umiejêtnoœci oraz mo¿liwoœæ
wzajemnego korzystania z doœwiadczeñ i uczenia siê obu grup od siebie21.
Jone L. Pearce uwa¿a, ¿e poszczególne grupy w organizacjach pozarz¹dowych maj¹ ró¿ne nastawienie do pracy i inn¹ kulturê organizacyjn¹22. Istotne
s¹ tak¿e motywacje pojedynczych ludzi. Czym innym kieruje siê przychodz¹cy do organizacji wolontariusz, a czym innym osoba, która chce pracowaæ za wynagrodzenie. Charakterystyczne s¹ motywacje wolontariuszy.
Wed³ug badañ E. Gila Clary’ego i Marka Snydera wolontariusze poszukuj¹ takich organizacji, które zaspokoj¹ ich potrzeby i sprostaj¹ ich oczekiwaniom.
Wolontariusze maj¹ swoisty zestaw oczekiwañ oraz wyznaczaj¹ zakres swoich mo¿liwoœci, innymi s³owy, okreœlaj¹, co sami s¹ w stanie zaoferowaæ organizacji23. Jednoczeœnie ludzie, którzy decyduj¹ siê zostaæ wolontariuszami,
musz¹ pokonaæ wiele przeszkód i barier. Praca na rzecz organizacji wymaga
od nich bowiem rezygnacji z czêœci wolnego czasu, nie daje im zarobku, wolontariusze czêsto pracuj¹ z obcymi ludŸmi i nieraz podejmuj¹ siê bardzo trudnych zadañ, chocia¿by takich, jak opieka nad osobami ciê¿ko chorymi24.
Badacze reprezentuj¹cy podejœcie funkcjonalne wyró¿niaj¹ kilka czynników, które powoduj¹, ¿e ludzie zostaj¹ wolontariuszami25:
– chêæ zaspokojenia w³asnych potrzeb dotycz¹cych wartoœci, chêæ pomocy
innym, postawa altruistyczna (funkcja wartoœci);
– potrzeba zrozumienia otaczaj¹cego œwiata, a tak¿e chêæ rozwoju i wykorzystywania pewnych umiejêtnoœci, które w innym przypadku nie by³yby wykorzystane, praca ochotnicza traktowana jako sposób na rozwój osobisty
(funkcja zrozumienia);
– potrzeba podniesienia w³asnej wartoœci, docenienia przez samego siebie
i innych (funkcja rozszerzenia);
– chêæ zdobycia doœwiadczenia, które przyda siê w rozwoju kariery (funkcja
kariery);
– potrzeba odnalezienia siê w jakiejœ grupie spo³ecznej i dopasowania do niej,
co stanowi dla nich Ÿród³o satysfakcji (funkcja spo³eczna);
– chêæ poradzenia sobie z w³asnymi problemami i wewnêtrznymi konfliktami
– poczucie winy, ni¿szoœci i in. (funkcja obronna).
Zdaniem wielu badaczy p³atny personel organizacji pozarz¹dowych ró¿ni
siê od pracowników sektora biznesowego czy publicznego. Przede wszystkim
21
M.A. Liao-Troth: Attitude Differences Between Paid Workers And Volunteers, „Nonprofit Management and Leadership” 2001, vol. 11, nr 4, s. 423-442.
22
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23
E.G. Clary, M. Snyder: The Motivations to Volunteer: Theoretical and Practical Considerations, „Current Directions in Psychological Science” 1999, vol. 8, s. 156-159.
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25
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uwa¿a siê, ¿e jest znacznie bardziej zaanga¿owany ideowo. Czêsto pracownicy maj¹ równie du¿e poczucie misji jak cz³onkowie organizacji i wolontariusze. Bywa te¿ tak, ¿e pracownicy wywodz¹ siê z grupy najbardziej zaanga¿owanych i sprawdzonych przez organizacjê wolontariuszy. Jak twierdzi Carlo
Borzaga, pracownicy w trzecim sektorze maj¹ zdecydowanie wiêksz¹ satysfakcjê z pracy ni¿ pracownicy innych sektorów26. Powoduje to, zdaniem tego
autora, mniejsz¹ sk³onnoœæ do odchodzenia z pracy i poszukiwania innego zatrudnienia.
Du¿a heterogenicznoœæ organizacji trzeciego sektora powoduje, ¿e nie mo¿na jednoznacznie okreœliæ, jakiego typu pracowników potrzebuj¹ te organizacje. Z jednej strony du¿e, wyspecjalizowane bêd¹ potrzebowaæ wysokiej klasy
specjalistów zdolnych do podejmowania wyzwañ na miarê spo³eczeñstw i gospodarek opartych na wiedzy. Pozyskanie takich pracowników mo¿e byæ jednak czêsto dosyæ trudne ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci finansowe
i koniecznoœæ oferowania wysokich wynagrodzeñ. Organizacje pozarz¹dowe
typu think tank czy watch dogs bêd¹ potrzebowaæ wysokiej klasy ekspertów
posiadaj¹cych wiedzê, któr¹ bêdzie mog³a spo¿ytkowaæ organizacja tego
typu. Z kolei ich pozyskanie nie musi wi¹zaæ z wynagrodzeniem, lecz podstaw¹ mo¿e byæ zbie¿noœæ przekonañ i sposobu widzenia œwiata, które reprezentuje dana organizacja i dana osoba. I wreszcie organizacje pozarz¹dowe
œwiadcz¹ce us³ugi czêsto bêd¹ potrzebowaæ szczególnie wra¿liwych pracowników, którzy bêd¹ w stanie wykonywaæ swe zadania w zgodzie z misj¹
organizacji i ze zrozumieniem jej wartoœci.
Organizacje pozarz¹dowe cierpi¹ce na permanentny brak œrodków finansowych nierzadko zatrudniaj¹ tak¿e pracowników „od wszystkiego”. Dotyczy
to g³ównie ma³ych organizacji – czêsto osoba „od wszystkiego” to pierwszy
zatrudniony pracownik. Jest to niekorzystne dla organizacji, gdy¿ powoduje
rozproszenie wysi³ków pracownika, zamiast koncentracji na konkretnych zadaniach, do wykonania których organizacja zdecydowa³a siê go zatrudniæ.
W organizacjach pozarz¹dowych p³atni pracownicy wykonuj¹ okreœlone
zadania, natomiast kierowaniem i podejmowaniem najwa¿niejszych decyzji
zajmuj¹ siê cz³onkowie lub zarz¹dy organizacji. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, wraz z rozwojem organizacji wzrasta liczba pracowników i stopniowo
tworzy siê system biurokratyczny. Organizacja staje siê bardziej profesjonalna
i sformalizowana, co jednoczeœnie powoduje, ¿e cz³onkowie stowarzyszenia
mog¹ mieæ poczucie alienacji, zdrady pierwotnych wartoœci, zagro¿enia utraty
nieformalnych i przyjacielskich stosunków. St¹d czêsto pojawiaj¹cy siê w literaturze przedmiotu27 dylemat organizacyjny: czy rozwijaæ siê, profesjonalizo26
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waæ dzia³alnoœæ, czasem kosztem utraty pewnych wartoœci, czy pozostaæ ma³¹,
opart¹ na pracy cz³onków organizacj¹. Równoczeœnie rozrastanie siê p³atnego
personelu mo¿e powodowaæ silne napiêcia miêdzy nim a kieruj¹cymi organizacj¹. Czêsto zdarza siê to na linii: zatrudniony dyrektor zarz¹dzaj¹cy organizacji – spo³eczny zarz¹d lub rada organizacji.

Wynagrodzenia w trzecim sektorze
Panuje doœæ powszechne przekonanie, ¿e zarobki w trzecim sektorze s¹ ni¿sze ni¿ w organizacjach publicznych i komercyjnych. Badacze nie s¹ jednak
pewni, czy pogl¹d ten jest s³uszny. Badania Anne Preston dowiod³y, ¿e mened¿erowie i profesjonaliœci zarabiaj¹ oko³o 18% mniej ni¿ osoby na tych samych stanowiskach w sektorze komercyjnym28. Wiêcej p³ac¹ swoim kierownikom wiêksze organizacje pozarz¹dowe, co nie jest zaskoczeniem29.
W ca³ym amerykañskim sektorze pozarz¹dowym najlepiej zarabiaj¹ mened¿erowie w szko³ach wy¿szych i szpitalach (w USA zalicza siê je do trzeciego sektora), a najgorzej (nawet piêciokrotnie mniej!) – w organizacjach artystycznych, kulturalnych i religijnych30. Z kolei badania Christophera Ruhma i Carey Borkoski wykaza³y, ¿e niskie pensje w trzecim sektorze wynikaj¹ z koncentracji organizacji pozarz¹dowych w niskop³atnych sektorach gospodarki31.
Jeszcze inni badacze zwracaj¹ uwagê, ¿e pod wzglêdem zarobków trzeci sektor wypada gorzej zarówno jako ca³oœæ, jak i przy porównaniu wynagrodzeñ
w poszczególnych zawodach, co podkreœlaj¹ Alberto Bacchiega i Carlo Borzaga32. Zdaniem tych autorów ró¿nice zmniejszaj¹ siê w takich obszarach,
w których trzeci sektor dominuje – w us³ugach spo³ecznych, zdrowotnych czy
edukacyjnych, gdzie zarobki s¹ niskie, lecz w tym zakresie porównywalne we
wszystkich sektorach. Co ciekawe, polski trzeci sektor wyró¿nia siê brakiem
dominacji organizacji spo³ecznych i zdrowotnych w strukturze sektora, gdzie
przewagê maj¹ organizacje dzia³aj¹ce w dziedzinie sportu i kultury. Wydaje
siê jednak, ¿e i w Polsce mog¹ byæ nieznaczne miêdzysektorowe ró¿nice wynagrodzeñ w sferze us³ug zdrowotnych i spo³ecznych, co wynika przede wszystkim z ogólnie niewysokich zarobków w tych obszarach us³ug w sektorze publicznym.
28
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Co mo¿e rekompensowaæ niskie wynagrodzenia pracownikom organizacji
trzeciego sektora? Wiele organizacji stosuje specyficzn¹ kombinacjê elementów finansowych i pozafinansowych, gdzie zarobki stanowi¹ mniejsz¹ czêœæ
ni¿ w sektorze publicznym i komercyjnym33. Jednym z czynników rekompensuj¹cych ni¿sze pensje jest udzia³ pracowników w podejmowaniu decyzji i ich
wp³yw na kierunki dzia³ania organizacji34. Do innych badacze zaliczaj¹ lepsze
warunki pracy (szczególnie zwi¹zane z dobr¹ atmosfer¹), mo¿liwoœæ krótszego wymiaru czasu pracy b¹dŸ jego wiêkszej elastycznoœci, a tak¿e mniejsze
ryzyko utraty pracy35.

Problemy pracownicze zwi¹zane z zatrudnianiem
w organizacjach pozarz¹dowych
Wysokoœæ wynagrodzeñ jest istotn¹ i ci¹gle otwart¹ kwesti¹ w trzecim sektorze. Z jednej strony organizacje maj¹ potrzeby zatrudniania i wynagradzania
wysokiej klasy specjalistów, z drugiej zaœ ci¹g³e niedobory zasobów finansowych. Ponadto organizacje pozyskuj¹ce zewnêtrzne œrodki finansowe musz¹
liczyæ siê z opini¹ swoich donatorów co do wysokoœci zarobków zespo³u pracowników. Organizacje pozarz¹dowe, które p³ac¹ wysokie wynagrodzenia,
uznaje siê czêsto za nieetyczne czy marnotrawi¹ce pieni¹dze donatorów.
Z drugiej strony za nieetyczn¹ mo¿e byæ równie¿ uznana stosowana przez niektóre organizacje pozarz¹dowe polityka niskich wynagrodzeñ. W ³atwiejszej
sytuacji s¹ organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które mog¹ dziêki temu zarówno osi¹gn¹æ stabilnoœæ w sferze zatrudniania, jak i pozyskaæ odpowiednie œrodki na wynagradzanie pracowników.
Kwestia wysokoœci wynagrodzeñ nie jest jedynym wyzwaniem, przed jakim stoj¹ wspó³czesne organizacje pozarz¹dowe zatrudniaj¹ce pracowników
i wolontariuszy. Istotnym problemem jest tak¿e profesjonalizacja. Zatrudnianie p³atnego personelu przez organizacje pozarz¹dowe to powa¿ne wyzwanie
dla organizacji. Z jednej strony powoduje zwiêkszenie mo¿liwoœci dzia³ania,
jest przejawem profesjonalizacji organizacji, z drugiej zaœ nak³ada na organizacje nowe obowi¹zki. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, przestrzeganie urlopów, zwolnieñ chorobowych – to tylko wybrane problemy zwi¹zane
z prawem pracy. Organizacje zatrudniaj¹ce p³atny personel musz¹ byæ œwiadome obowi¹zków ci¹¿¹cych na nich jako pracodawcach. Czêsto zdarza siê
bowiem tak, ¿e zatrudniaj¹c jednego pracownika, zarz¹dy i kieruj¹cy organizacjami zapominaj¹ o tych obowi¹zkach lub nie s¹ ich œwiadomi. Zdarzaj¹ siê
33
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w polskich organizacjach pozarz¹dowych zaniedbania dotycz¹ce stanowiska
i miejsca pracy – nie zleca siê badañ wstêpnych czy okresowych pracowników, nie prowadzi siê szkoleñ BHP, nie udziela wystarczaj¹cej liczby dni urlopu czy nie p³aci siê za nadgodziny. Bywa, ¿e pracownicy zatrudnieni do tylko
jednego projektu musz¹ pracowaæ na rzecz innych projektów. Mo¿na spotkaæ
siê tak¿e z innymi niejasnoœciami, prac¹ ponad normê bez wynagrodzenia, stosowaniem fikcyjnych umów. Tego typu dzia³ania musz¹ w konsekwencji prowadziæ do du¿ej rotacji pracowników, jak równie¿ do spadku zaufania
spo³ecznego. Dlatego te¿ profesjonalizacja organizacji, przejawiaj¹ca siê
m.in. w zatrudnianiu pracowników etatowych, winna postêpowaæ na równi
z profesjonalizacj¹ zarz¹dzania – zwiêkszeniem kompetencji zarz¹dczych organizacji. Wraz ze zwiêkszeniem skali swego dzia³ania zarz¹dy organizacji
powinny tak¿e zwiêkszaæ swoje kompetencje.

Podsumowanie
Problematyka zatrudnienia w trzecim sektorze wydaje siê szczególnie istotna w europejskiej debacie publicznej z punktu widzenia potrzeb ograniczania
bezrobocia i aktywizacji organizacji pozarz¹dowych (organizacji trzeciego
systemu – okreœlenie to stosowane jest przez Komisjê Europejsk¹ od 1997
roku) w ograniczaniu bezrobocia osób zagro¿onych wykluczeniem z rynku
pracy. Czy organizacje pozarz¹dowe bêd¹ narzêdziem realizacji pewnej polityki czy aktorem partycypuj¹cym w podejmowaniu decyzji – w du¿ej mierze
zale¿y to od nich samych. Nie nale¿y siê jednak spodziewaæ, ¿e rozwi¹¿¹ one
problem bezrobocia w Europie. Na pewno dziêki mo¿liwoœci ci¹g³ego zwiêkszania zatrudnienia organizacje bêd¹ mog³y rozszerzaæ pole swego dzia³ania,
jednoczeœnie bêd¹ podlegaæ rosn¹cej presji spo³ecznej i instytucjonalnej. Dlatego niezbêdny jest rozwój funkcji personalnej w organizacjach pozarz¹dowych. Heterogenicznoœæ sektora, wieloœæ obszarów dzia³añ, relacji z otoczeniem, stosunków z sektorem publicznym i komercyjnym nie sprzyjaj¹ jednak
budowaniu spójnej teorii zatrudnienia w trzecim sektorze.

Katarzyna Peter-Bombik

Finansowo-prawne podstawy zatrudnienia
Wprowadzenie
Zatrudnianie personelu to oczywiœcie z jednej strony zapewnienie sobie
pracowników, dziêki którym dany podmiot mo¿e dzia³aæ, ale z drugiej strony tak¿e i koniecznoœæ zapewnienia im okreœlonych warunków pracy.
W bardzo du¿ym uproszczeniu – zostanie to rozwiniête w dalszej czêœci
opracowania – wszystko niemal¿e na tej p³aszczyŸnie sprowadza siê do kwestii finansowych, co w przypadku podmiotów dzia³aj¹cych w Polsce w obszarze tzw. trzeciego sektora stanowi bardzo istotny problem. Ich funkcjonowanie bowiem to zazwyczaj dzia³anie w warunkach sta³ego niedofinansowania, uzale¿nienia od grantodawców, ci¹g³ej finansowej niepewnoœci jutra.
Za³ó¿my jednak, i¿ organizacja pozarz¹dowa zatrudnia pracowników, lub
te¿ chce ich zatrudniaæ. Okazuje siê, ¿e zatrudnienie to ma swoje konsekwencje zarówno ekonomiczne, jak i prawne, z którymi ka¿dy pracodawca musi
siê liczyæ i którym – jeœli maj¹ charakter ograniczeñ, czy te¿ okreœlonych
wymogów – bezwzglêdnie podlega.

Ekonomiczne ujêcie zatrudnienia
Mówi¹c o zatrudnieniu, z ekonomicznego punktu widzenia, koncentrujemy
siê na konkretnym towarze. Rynek pracy jest bowiem form¹ rynku ekonomicznego, który mo¿na rozumieæ jako ca³okszta³t transakcji kupna i sprzeda¿y towaru, jakim jest praca. Podobnie ujmuj¹ tê kwestiê przepisy prawa, które w przypadku Polski opieraj¹ siê na za³o¿eniach teorii, wed³ug której podstaw¹ ustroju
pracy jest wymiana œwiadczeñ miêdzy dwoma kontrahentami: w³aœcicielem
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œrodków pracy (podmiotem zatrudniaj¹cym) a pracownikiem1. Z jednej strony
istnieje wiêc pracodawca, który jest zainteresowany nabyciem danego dobra, czyli pracy i jest sk³onny zap³aciæ za ni¹ okreœlon¹ cenê. Z drugiej strony pojawia siê
pracobiorca, potencjalny pracownik, który za odpowiedni¹ cenê jest sk³onny
sprzedaæ swoj¹ pracê. Zatrudnienie wi¹¿e siê z aktywnoœci¹ zawodow¹, zaanga¿owaniem si³ i umiejêtnoœci ludzkich i spe³nia trzy podstawowe funkcje: ekonomiczn¹, dochodow¹ i spo³eczn¹. W ujêciu funkcji ekonomicznej zatrudnienie jest
czynnikiem wzrostu i pomna¿ania produktu spo³ecznego, w rozumieniu dochodowym stanowi œrodek uzyskiwania dochodów i zaspokajania potrzeb cz³owieka,
zaœ w znaczeniu spo³ecznym wi¹¿e siê z zaspokojeniem potrzeby samej pracy2.
Wykonywanie pracy, a w sytuacji jej nieposiadania podejmowanie prób jej zdobycia, charakteryzuje znacz¹c¹ wiêkszoœæ ludzi. Pozostawanie bez pracy oznacza
bowiem w wiêkszoœci przypadków – zw³aszcza w perspektywie d³ugofalowej –
wejœcie do grupy osób bezrobotnych, co niesie za sob¹ ró¿norakie negatywne skutki zarówno o charakterze ekonomicznym, psychospo³ecznym, jak i politycznym.
Zestawiaj¹c ze sob¹ te dwie grupy osób, czyli pracodawców i poszukuj¹cych pracy, mo¿na mówiæ o popycie na pracê tworzonym przez pracodawców oraz o poda¿y pracy, któr¹ tworz¹ zainteresowani jej podjêciem.
W warunkach rynku konkurencyjnego cena za pracê, czyli p³aca, jest efektem konfrontacji tych dwóch w³aœnie elementów i ich wzajemnego dopasowania. Teoria ekonomii wprowadza nawet pojêcie idealnego rynku pracy,
który dzia³a na zasadzie silnej, wrêcz idealnej konkurencji, gdzie pracodawcy konkuruj¹ miêdzy sob¹ o pracownika, potencjalni pracownicy konkuruj¹
natomiast miêdzy sob¹ o miejsca pracy. Rynek ten charakteryzuje siê wolnoœci¹ w zakresie zatrudniania pracowników przez pracodawców, a tak¿e wolnoœci¹ wyboru ofert pracy przez poszukuj¹cych. Na idealnym rynku pracy
osoby lepiej wykszta³cone s¹ wy¿ej op³acane, a pracownicy z regu³y s¹ znacznie bardziej mobilni. Zgodnie z ujêciem klasycznym na rynku pracy nie
powinno wystêpowaæ w ogóle zjawisko bezrobocia, gdy¿ rynek ten, jak ka¿dy inny, ma naturaln¹ tendencjê do d¹¿enia do stanu równowagi. Oznacza to,
i¿ w sytuacji, gdy jest wiêcej chêtnych do podjêcia pracy ni¿ miejsc pracy,
konkurencja miêdzy bezrobotnymi prowadzi do obni¿enia wysokoœci p³acy
realnej. Przy ni¿szej jednak cenie pracy maleje tak¿e i liczba chêtnych do jej
podjêcia za okreœlon¹ stawkê. Mimo wszystko wystêpowanie zjawiska bezrobocia jest faktem i bol¹czk¹ gospodarki wolnorynkowej, co neoklasycy
t³umacz¹ przede wszystkim istniej¹cymi ograniczeniami swobodnego
dzia³ania mechanizmów rynkowych. Zaliczyæ mo¿na do nich m.in. dzia³ania
1
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zwi¹zków zawodowych lub grup o podobnym charakterze, czy te¿ wprowadzenie tzw. p³acy minimalnej.
Z ekonomicznego punktu widzenia funkcjonowanie takiej konstrukcji, jak
p³aca minimalna ogranicza wolny rynek. Jest ona bowiem „prawnie usankcjonowanym najni¿szym wynagrodzeniem okreœlonym dla przyjêtej jednostki
czasu, nale¿nym za pracê wykonan¹ w ramach stosunku pracy, przy ustalaniu
której zwykle uwzglêdnia siê potrzeby pracowników i ich rodzin”3. Wprowadzona ustawowo minimalna wysokoœæ wynagrodzenia winna „odpowiadaæ
poziomowi podstawowych potrzeb, których zaspokojenie powinien gwarantowaæ dochód z jakiejkolwiek pracy”4. Jest to rozwi¹zanie stosowane w poszczególnych ustawodawstach œwiata ju¿ od XIX wieku, wprowadzane
z myœl¹ realizacji ró¿nych celów maj¹cych znaczenie zarówno dla w³adzy pañstwowej, jak i dla pracowników. Chodzi tutaj przede wszystkim o przeciwdzia³anie wyzyskowi, zwalczanie biedy, motywowanie do podejmowania pracy i do uniezale¿niania siê od pomocy finansowej pañstwa, a tak¿e o wzrost
produktywnoœci pracy, czy te¿ zwalczanie nieuczciwej konkurencji5. Trochê
inaczej jest ta kwestia postrzegana z punktu widzenia pracodawców, którzy
niezale¿nie od koniunktury gospodarczej, w³asnej kondycji, czy te¿ mo¿liwoœci zatrudnienia pracowników zobowi¹zani s¹ do p³acenia im wynagrodzenia
minimalnego. Przeprowadzone badania wskazuj¹ tak¿e na niekorzystne oddzia³ywanie p³acy minimalnej na rozmiar zatrudnienia, okazuje siê, ¿e p³aca
minimalna nie jest tu kluczow¹ determinant¹6. Jej wp³yw polega g³ównie na
tym, ¿e stanowi ona poziom wyjœciowy dla obowi¹zuj¹cej hierarchii p³ac, a co
za tym idzie, jej wzrost wp³ywa na wzrost pozosta³ych stawek, a tak¿e niestety
i kosztów pracy7.
Elementem swoistego „styku” pomiêdzy grup¹ pracodawców a grup¹ poszukuj¹cych pracy jest wiêc p³aca. Jedni i drudzy maj¹ w stosunku do niej
okreœlone oczekiwania. Pracodawcy, dla których wynagrodzenia pracowników s¹ kosztem, chcieliby – w myœl zasady maksymalizacji w³asnego zysku
– przeznaczaæ na ten cel jak najmniejsze œrodki. Zgodnie z definicj¹ popyt na
pracê jest zak³adan¹ odwrotn¹ zale¿noœci¹ miêdzy p³ac¹ realn¹ a wielkoœci¹
zatrudnienia w danym okresie, przy za³o¿eniu, i¿ pozosta³e czynniki nie ulegaj¹ zmianie8. W praktyce oznacza to, i¿ im wy¿szy poziom p³ac, tym mniej3
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Por. W. Golnau: op. cit., s. 69.
6
Ibidem, s. 251-290.
7
Por. A. Nehring (red.): Rynek pracy a rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w województwie ma³opolskim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 58.
8
D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza
NSZZ „Solidarnoœæ”, Gdañsk 1992, s. 671.
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sza sk³onnoœæ pracodawców do zatrudnienia nowych pracowników. I odwrotnie – sk³onnoœæ ta wzrasta w sytuacji, gdy poziom p³ac ulega obni¿eniu. Na
wielkoœæ popytu istotny wp³yw wywieraj¹ zarówno czynniki ekonomiczne –
do których zaliczyæ mo¿na m.in. wielkoœæ i strukturê produkcji i us³ug, organizacjê i koszty pracy – jak i czynniki o charakterze spo³ecznym i politycznym.
Z drugiej strony poszukuj¹cy pracy zainteresowani s¹ maksymalizacj¹
w³asnych korzyœci zwi¹zanych z podjêciem tej pracy. Chodzi tu przede wszystkim o korzyœci finansowe. Ka¿dy podmiot dzia³a i w taki sposób dysponuje
posiadanymi zasobami, aby uzyskany przez niego zysk, czy te¿ dochód by³ jak
najwiêkszy. Teoria ekonomii pos³uguje siê nawet pojêciem homo oeconomicus, które podkreœla szczególne cechy cz³owieka postrzeganego jako jednostka gospodaruj¹ca. Cz³owiek dzia³a w sposób racjonalny i zawsze d¹¿y do
maksymalizacji swoich korzyœci ocenianych przez pryzmat rachunku ekonomicznego. Oznacza to, ¿e dokonuj¹c wyborów, podejmuje te dzia³ania, role
czy aktywnoœci, które w porównaniu z alternatywnymi mo¿liwoœciami daj¹
mu jak najwiêksze korzyœci ekonomiczne.

Pracodawca w polskim ustawodawstwie.
Uwagi ogólne
Mówi¹c o zatrudnieniu w organizacjach trzeciego sektora, traktujemy te organizacje jako typowych pracodawców. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
pracodawc¹ jest bowiem jednostka organizacyjna, choæby nie posiada³a osobowoœci prawnej, a tak¿e osoba fizyczna, je¿eli zatrudnia pracowników9. Warto zauwa¿yæ, i¿ praca rozumiana jest przez ustawodawcê jako dzia³alnoœæ podejmowana w celach zarobkowych. Oznacza to, ¿e praca niezarobkowa wykonywana spo³ecznie, która jest bardzo czêsto spotykana w przypadku organizacji trzeciego sektora, w rozumieniu prawa nie jest i nie mo¿e byæ traktowana
jako zatrudnienie.
Ustawodawca dzieli pracodawców na trzy grupy, a mianowicie: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci
prawnej. Organizacje trzeciego sektora mo¿na wiêc w rozumieniu obowi¹zuj¹cych przepisów zaliczyæ do pracodawców drugiego i trzeciego rodzaju. Ka¿dy pracodawca, niezale¿nie od swojej formy organizacyjnej, sposobu
i celu dzia³ania, w okreœlonych warunkach prawnych, musi wywi¹zywaæ siê
z na³o¿onych nañ obowi¹zków, przede wszystkim w stosunku do pracownika.
Podstawowym pojêciem prawa pracy jest stosunek pracy, przez nawi¹zanie
którego pracodawca zobowi¹zuje siê przede wszystkim zatrudniæ pracownika
9

Por. art. 3 Kodeksu Pracy, Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94.
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za wynagrodzeniem10. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ stosunek pracy jest stosunkiem
o charakterze dwustronnym i zobowi¹zaniowym, co oznacza, ¿e ka¿da ze
stron do czegoœ siê zobowi¹zuje, ale równoczeœnie ma prawo wymagaæ okreœlonych dzia³añ. Implikuje to oczywiœcie obowi¹zki obydwu stron, jednak¿e
z punktu widzenia organizacji pozarz¹dowych kluczow¹ rolê odgrywaj¹
obowi¹zki pracodawcy, do których zaliczyæ mo¿na m.in.:
– terminowe i prawid³owe wyp³acanie wynagrodzenia,
– organizowanie pracy w sposób zapewniaj¹cy pe³ne wykorzystanie czasu pracy, jak równie¿ osi¹ganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnieñ i kwalifikacji, wysokiej wydajnoœci i nale¿ytej jakoœci pracy,
– przeciwdzia³anie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególnoœci ze wzglêdu
na p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoœæ, rasê, religiê, narodowoœæ, orientacjê seksualn¹, przekonania polityczne, przynale¿noœæ zwi¹zkow¹, pochodzenie etniczne, a tak¿e ze wzglêdu na zatrudnienie na czas okreœlony lub nieokreœlony albo w pe³nym lub niepe³nym wymiarze czasu pracy,
– u³atwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– organizowanie pracy w sposób zapewniaj¹cy zmniejszenie uci¹¿liwoœci
pracy, zw³aszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, a tak¿e zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
– zaspokajanie, w miarê posiadanych œrodków socjalnych, potrzeb pracowników11.
Wydaje siê, ¿e najistotniejszymi obowi¹zkami pracodawcy w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy s¹: obowi¹zek zatrudnienia pracownika oraz obowi¹zek wyp³acania pracownikowi wynagrodzenia za pracê. W pierwszym
przypadku obowi¹zek ten powstaje na mocy umowy o pracê lub innego aktu
o podobnym charakterze. Obejmuje on przede wszystkim udostêpnienie pracownikowi stanowiska pracy odpowiedniego do rodzaju œwiadczonej przez
niego pracy. Z drugiej strony pojawia siê obowi¹zek wyp³acania pracownikowi wynagrodzenia za pracê. Istotne w tym przypadku jest to, i¿ obowi¹zek ten
istnieje z mocy prawa niezale¿nie od tego, czy pracodawca zobowi¹za³ siê wobec pracownika do wyp³acania wynagrodzenia, czy te¿ nie12. Osobn¹ kwestiê
stanowi prawo pracownika do wynagrodzenia. Wysokoœæ wynagrodzenia
winna byæ godziwa, co tak naprawdê wymaga uwzglêdnienia czynników
o charakterze pozaprawnym, które w konkretnej sytuacji pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ wysokoœæ p³acy jest stosowna do iloœci, rodzaju i jakoœci wykonywanej
przez pracownika pracy. Warto pamiêtaæ, i¿ prawo do s³usznego wynagrodzenia stanowi jedno z podstawowych praw cz³owieka.
10
11
12

Por. art. 22 Kodeksu Pracy.
Por. art. 94 Kodeksu Pracy.
Por. L. Florek, T. Zieliñski: op. cit., s. 149.
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Mówi¹c o zatrudnianiu pracowników, nie sposób nie wspomnieæ o kluczowych zasadach stanowi¹cych podstawê stosunku pracy, do których zalicza siê przede wszystkim: zasadê osobistego œwiadczenia pracy, zasadê
odp³atnoœci pracy, zasadê podporz¹dkowania pracownika prze³o¿onym
w procesie pracy oraz zasadê ryzyka pracodawcy. Z punktu widzenia pracodawcy niezmiernie wa¿n¹ rolê odgrywa – oprócz omówionej powy¿ej kwestii wynagrodzenia – ponoszone przezeñ ryzyko. Prawo pracy wyró¿nia
cztery podstawowe kategorie ryzyka, w przypadku których pracodawca ponosi okreœlone konsekwencje dzia³añ pracowników, zdarzeñ losowych itd.
Po pierwsze mo¿e pojawiæ siê ryzyko techniczne, kiedy pracodawca zobowi¹zany jest wyp³acaæ wynagrodzenie pracownikowi w sytuacji, gdy nie
œwiadczy on pracy z przyczyn technicznych, zwi¹zanych przyk³adowo z niezawinionymi przez pracownika przestojami. Innym ryzykiem jest ryzyko
osobowe, które polega na tym, i¿ pracodawca ponosi zawsze konsekwencje
niew³aœciwego doboru pracowników, którzy nie posiadaj¹ przyk³adowo
okreœlonych kompetencji, umiejêtnoœci, czy te¿ cech osobowych. Osobn¹
kategoriê ryzyka stanowi ryzyko gospodarcze, które zwi¹zane jest zarówno
z funkcjonowaniem danego podmiotu, jak i ca³ej gospodarki. W sytuacji pojawiaj¹cych siê strat pracodawca nie mo¿e uchylaæ siê od wyp³acania
przys³uguj¹cych pracownikom œwiadczeñ. I w koñcu czwart¹ kategori¹ ryzyka jest ryzyko socjalne, które znajduje swój wyraz w przejmowaniu przez
pracodawcê okreœlonych ciê¿arów socjalnych, które zwi¹zane s¹ z ochron¹
interesów ¿yciowych pracowników i ich rodzin13.
Przepisy prawa pracy nak³adaj¹ na pracodawców szereg obowi¹zków wynikaj¹cych z nawi¹zywania z pracownikami okreœlonych rodzajów stosunku
pracy. Warto zauwa¿yæ, ¿e czêœæ z tych przepisów jest nieprzychylnie przyjmowana przez pracodawców, którzy w warunkach wolnego rynku czuj¹ siê
ograniczani przyk³adowo przez przepisy dotycz¹ce zawierania trzeciej z kolei
umowy z pracownikiem – po spe³nieniu odpowiednich warunków – w formie
umowy na czas nieokreœlony, czy te¿ przepisy dotycz¹ce okresów ochronnych
dla pracowników i zwi¹zane z tym konsekwencje. Jest to jednak efektem samej konstrukcji prawa pracy, które pe³ni dwie podstawowe funkcje, a mianowicie: funkcjê organizacyjn¹ i funkcjê ochronn¹. Funkcja organizacyjna
wi¹¿e siê z pracodawc¹ i oznacza zapewnienie mu okreœlonych instrumentów
prawnych pozwalaj¹cych na kszta³towanie organizacji i decydowanie o sposobie wykonywania pracy. Funkcja ochronna natomiast rozumiana jest jako zabezpieczenie pracownikowi godziwych warunków pracy i zapewnienie okreœlonych œwiadczeñ pracowniczych14. Reasumuj¹c, nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿
13

Por. L. Florek, T. Zieliñski: op. cit., s. 45.
Por. M. Sk¹pski: Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 81.
14
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niezale¿nie od formy zatrudnienia pracownika, rozumianego jako podejmowanie dzia³alnoœci w celach zarobkowych, podstawowym obci¹¿eniem pracodawcy jest wyp³acane temu pracownikowi wynagrodzenie bêd¹ce czêœci¹
sk³adow¹ szerszej kategorii, któr¹ stanowi¹ koszty pracy.

Finansowy wymiar zatrudnienia pracowników
Koszty pracy, okreœlane inaczej jako koszty si³y roboczej, koszty osobowe lub koszty zatrudnienia, obci¹¿aj¹ce ka¿dego pracodawcê s¹ efektem
prowadzenia przez niego okreœlonej dzia³alnoœci. Ka¿da dzia³alnoœæ zmierzaj¹ca do wytworzenia konkretnych towarów lub œwiadczenia us³ug wi¹¿e
siê bowiem z ponoszeniem okreœlonych nak³adów. W proces ten – z ekonomicznego punktu widzenia – zaanga¿owane s¹ tzw. czynniki produkcji,
do których zalicza siê: ziemiê (a tak¿e inne surowce), kapita³ (w rozumieniu
œrodków pracy – przyk³adowo w postaci maszyn i budynków) oraz pracê.
Praca rozumiana jest jako zaanga¿owana w dzia³alnoœæ podmiotu gospodaruj¹cego si³a robocza i stanowi ona jeden z podstawowych elementów
dzia³alnoœci ka¿dego podmiotu. Ka¿dy czynnik produkcji ma swoj¹ wartoœæ
i jego wykorzystanie ³¹czy siê z poniesieniem okreœlonych kosztów. Koszty
pracy s¹, z punktu widzenia pracodawcy, kategori¹ ekonomiczn¹ wyra¿aj¹c¹
siê przez sumê p³ac i pozap³acowych kosztów zwi¹zanych z pozyskiwaniem,
utrzymywaniem, doskonaleniem i wykorzystaniem zasobów pracy, czyli
wyra¿aj¹ ca³kowite nak³ady zwi¹zane z zatrudnieniem pracowników15. Jest
to kategoria mikroekonomiczna obrazuj¹ca relacjê zachodz¹c¹ pomiêdzy
pracodawc¹ a pracownikiem i stanowi¹ca element wymiany pomiêdzy nimi.
Zgodnie z definicj¹ przyjêt¹ przez G³ówny Urz¹d Statystyczny „koszty pracy stanowi¹ sumê wynagrodzeñ brutto (³¹cznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i ze sk³adkami na obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne – emerytalne, rentowe, i chorobowe p³aconymi przez
ubezpieczonego pracownika) oraz pozap³acowych wydatków (sk³adki na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe op³acane przez pracodawcê, sk³adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, wydatki na doskonalenie, kszta³cenie i przekwalifikowanie kadr,
bezpieczeñstwo i higienê pracy oraz pozosta³e wydatki obejmuj¹ce m.in.:
delegacje s³u¿bowe, zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych)”16. Oznacza
to, ¿e oprócz wyp³aty „go³ego” wynagrodzenia pracodawca zobowi¹zany
jest tak¿e do ponoszenia dodatkowych kosztów obejmuj¹cych m.in. podat15

Por. J. Bernais, J. Ingram: Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005, s. 67.
16
„Ma³y Rocznik Statystyczny Polski” 2008, s. 143.
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kowe obci¹¿enia wynagrodzeñ, sk³adki ubezpieczeniowe, wydatki na nagrody, dokszta³canie, czy te¿ odszkodowania.
Wysokoœæ kosztów pracy wystêpuj¹ca w danej organizacji jest zdeterminowana przez wiele czynników o charakterze zarówno zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym. Do czynników zewnêtrznych, które generowane s¹ poza danym
podmiotem, zaliczyæ nale¿y przede wszystkim obowi¹zuj¹ce na obszarze danego pañstwa przepisy prawa, które nak³adaj¹ na pracodawców okreœlone
obci¹¿enia finansowe. Oprócz podatków i ró¿nego rodzaju sk³adek do grupy
tej zalicza siê tak¿e wspomnian¹ we wczeœniejszej czêœci opracowania p³acê
minimaln¹. Osobn¹ grupê czynników zewnêtrznych stanowi¹ inne elementy
sk³adaj¹ce siê na charakterystykê krajowego i lokalnego rynku pracy, decyduj¹ce o jego strukturze, o dostêpie do okreœlonych grup pracowników, czy te¿
utrzymuj¹cy siê w otoczeniu danego podmiotu poziom p³ac. Drug¹ kategori¹
czynników wp³ywaj¹cych na wysokoœæ kosztów pracy s¹ czynniki wewnêtrzne ujawniaj¹ce siê w ramach danej jednostki, do których zaliczyæ mo¿na m.in.
stan liczebny personelu, rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci, formy prowadzonej
dzia³alnoœci socjalno-bytowej ukierunkowanej na pracowników, a tak¿e szeroko rozumiany sposób podejœcia do pracownika okreœlany mianem funkcji
personalnej17.
Najbardziej powszechny sposób kategoryzacji kosztów pracy pozwala na
wyodrêbnienie kosztów p³acowych stanowi¹cych wynagrodzenie za pracê
oraz pozosta³ych kosztów okreœlanych mianem œwiadczeñ pozap³acowych.
Na grupê kosztów p³acowych, wed³ug standardów unijnych, sk³adaj¹ siê wynagrodzenia bezpoœrednie i regularnie wyp³acane premie, a tak¿e pozosta³e
premie i gratyfikacje wyp³acane pracownikom. Kategoriê drug¹ stanowi¹
natomiast wynagrodzenia za czas nieprzepracowany, wszelkie p³atnoœci
w naturze, koszty ubezpieczeñ spo³ecznych, koszty szkoleñ zawodowych
i inne wydatki18. Analizuj¹c wielkoœci kosztów pracy w Polsce, mo¿na
stwierdziæ, i¿ udzia³ wynagrodzeñ osobowych w kosztach pracy wynosi
ok. 75%. Pozosta³¹ czêœæ tworz¹ pozap³acowe koszty pracy, których udzia³
w kosztach ogólnych pracy kszta³tuje siê w porównaniu z innymi pañstwami
europejskimi na stosunkowo niskim poziomie19. Jednak¿e z punktu widzenia
zarówno pracownika, jak i pracodawcy znaczenie ma przede wszystkim ró¿nica pomiêdzy ca³kowitymi kosztami pracy ponoszonymi przez pracodawcê a kwot¹ wynagrodzenia netto, któr¹ otrzymuje „na rêkê” pracownik. Relacja ta
17

Por. J. Bernais, J. Ingram: op. cit., s. 69-70.
Szerzej w: A. Furmañska-Maruszak: Koszty pracy a zatrudnienie: wspó³czesne koncepcje a rzeczywistoœæ, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa i Stowarzyszenie
Wy¿szej U¿ytecznoœci „Dom Organizatora”, Toruñ 2008, s. 41-51.
19
Szerzej w: J. Stasiak: Koszty pracy w Polsce latach 1993-2003, w: W. Kasperkiewicz,
E. Kwiatkowski (red.): Rynek pracy i innowacyjnoœæ gospodarki w kontekœcie integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2006, s. 73-85.
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okreœlana jest mianem klina podatkowego i okazuje siê, i¿ w przypadku Polski
nie wygl¹da zachêcaj¹co. Dane G³ównego Urzêdu Statystycznego z roku 2006
pokazuj¹, i¿ w Polsce wielkoœæ wynagrodzenia netto – w przypadku przeciêtnego wynagrodzenia – stanowi³a 56% wynagrodzenia brutto. Klin podatkowy
obejmowa³ pozosta³e 44% i tworzy³y go przede wszystkim sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne (czêœæ op³acana przez pracodawcê – 17,1%, czêœæ op³acana
przez pracownika – 15,5%), sk³adka na Narodowy Fundusz Zdrowia (5,9%)
oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (5,5%). Takie proporcje kosztów pracy w Polsce sytuuj¹ j¹ w grupie pañstw o wysokim klinie podatkowym20.
W sytuacji, gdy koszty pracy s¹ wysokie i stanowi¹ znacz¹ce obci¹¿enie dla
pracodawców, warto zapytaæ, czy istniej¹ mechanizmy pozwalaj¹ce na ich
zmniejszenie. Otó¿ okazuje siê, ¿e ograniczenie kosztów pracy mo¿liwe jest
do uzyskania na wiele sposobów. Mo¿e ono opieraæ siê na czasowym ograniczeniu wysokoœci wynagrodzeñ pracowników lub wstrzymaniu cyklicznych
podwy¿ek (w przypadku gdy taki mechanizm p³acowy znajduje zastosowanie). Oczywiœcie dzia³anie takie spotyka siê zawsze ze zrozumia³ym sprzeciwem pracowników. Dopuszczalnoœæ tego typu rozwi¹zania wynika jasno
z przepisów prawa pracy i w praktyce mo¿e byæ ono stosowane w sytuacjach
wyj¹tkowych i obiektywnie uzasadnionych przyk³adowo sytuacj¹ ekonomiczn¹ danego podmiotu, czy te¿ ca³ej gospodarki.
Do znacz¹cych obci¹¿eñ wynagrodzeñ pracowników zaliczaj¹ siê obci¹¿enia podatkowe. Ich zmniejszenie mo¿e wiêc istotnie wp³yn¹æ na obni¿enie kosztów pracy. Dokonaæ tego mo¿na w sposób jak najbardziej zgodny z liter¹
prawa, przede wszystkim poprzez umiejêtne wykorzystywanie zwolnieñ
przedmiotowych. Katalog przychodów zwolnionych z podatku obejmuje obecnie przyk³adowo ekwiwalenty za u¿ytkowane narzêdzia, bony na posi³ki, rzeczowe œwiadczenia z funduszu œwiadczeñ socjalnych, dop³aty do wypoczynku
zorganizowanego, koszty dojazdu do pracy i inne21. Równoczeœnie warto zauwa¿yæ, i¿ w odniesieniu do stanowi¹cych istotny element kosztów pracy
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne dzia³ania takie nie s¹ podejmowane, gdy¿
nie ma mo¿liwoœci unikniêcia ich p³acenia, czy te¿ zmniejszenia wysokoœci.
Wrêcz odwrotnie – istnieje w tym przypadku spore niebezpieczeñstwo zwiêkszenia kosztów pracy, jeœli pracodawca nie przestrzega dok³adnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa22.

20
Por. K. Polarczyk: Klin podatkowy a bezrobocie, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa
2007, s. 2.
21
Szerzej w: B. Zabiegliñska: Jak obni¿aæ koszty pracy. Formy zatrudnienia, ulgi, ubezpieczenia, Wydawnictwo AD. Dr¹gowski, Warszawa 2006, s. 39-41.
22
Ibidem, s. 42.
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Innym sposobem na zmniejszenie kosztów pracy mo¿e byæ tak¿e zastosowanie tzw. niestandardowych form pracy, do których obecnie zalicza siê m.in.
pracê wykonywan¹ w domu, pracê weekendow¹, telepracê, czy te¿ zatrudnianie pewnych grup pracowników, takich jak: studenci, uczniowie lub osoby ze
statusem bezrobotnego. Obni¿enie kosztów pracy w poszczególnych przypadkach mo¿liwe jest przyk³adowo dziêki refundacji czêœci kosztów zatrudnienia
i utrzymania pracownika.

Dylematy zatrudnienia w organizacjach trzeciego
sektora
Badania przeprowadzone na polskim rynku pracy wskazuj¹ na pewne
charakterystyczne cechy, które s¹ istotne z punktu widzenia pracodawców.
Zanotowano m.in. wzrost oczekiwañ p³acowych kandydatów do pracy, co
dotyczy z regu³y osób posiadaj¹cych du¿e doœwiadczenie zawodowe lub wykonuj¹cych atrakcyjne i w danym momencie po¿¹dane profesje. Ogólne nastawienie na wzrost wynagrodzeñ prowadzi czêsto do pojawienia siê swoistej presji p³acowej. Pracodawcy w wielu przypadkach jej ulegaj¹, jednak¿e
granicê stanowi¹ tutaj ich mo¿liwoœci finansowe. G³ówne problemy pracodawców zwi¹zane s¹ przede wszystkim z wielkoœci¹ kosztów pozap³acowych z tytu³u zatrudniania pracowników, z pozyskiwaniem pracowników
o okreœlonych zawodach, a tak¿e z ograniczeniami wynikaj¹cymi z kodeksu
pracy23.
Organizacje dzia³aj¹ce w obrêbie trzeciego sektora coraz czêœciej wystêpuj¹ w roli pracodawców, w rozumieniu podmiotów zatrudniaj¹cych op³acanych pracowników, co wynika z jednej strony z potrzeb samych organizacji,
a z drugiej czêsto jest elementem wymaganym przy ró¿nych formach zewnêtrznego dofinansowania. Warto zauwa¿yæ, i¿ zatrudnianie nowych pracowników i rozbudowanie aparatu administracyjnego w postaci biura czy sekretariatu jest praktyk¹ ma³o popularn¹ w omawianym sektorze. Wynika to ze
specyfiki dzia³ania tych organizacji i ukierunkowania maksymalnej czêœci
posiadanych zasobów na dzia³alnoœæ statutow¹. Zatrudnienie – co zosta³o
pokazane we wczeœniejszej czêœci – niesie przede wszystkim istotne
obci¹¿enia finansowe dla pracodawców. I tutaj zaczyna siê problem. Polskie
organizacje pozarz¹dowe nie dysponuj¹ – w odró¿nieniu od organizacji
23

Szerzej w: W. Gomu³a: Niedopasowanie popytu i poda¿y na rynku pracy w województwie œwiêtokrzyskim, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006; W. Gomu³a, J. Socha,
W. Wojciechowski: Presja p³acowa oraz niedopasowanie strukturalne na rynku pracy
w œwietle badañ NBP, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007; W. Gomu³a: Wynagrodzenia
oraz produktywnoœæ pracy (badania krajowego rynku pracy – maj 2007 r.), Narodowy Bank
Polski, Warszawa 2008.

Finansowo-prawne podstawy zatrudnienia

37

dzia³aj¹cych w innych krajach – znacz¹cymi i stabilnymi Ÿród³ami dochodów, które umo¿liwia³yby im pe³ne wywi¹zywanie siê z zobowi¹zañ wobec
pracowników.
Dzia³ania podejmowane przez polskie organizacje pozarz¹dowe w obszarze
zasobów ludzkich charakteryzuje swoista „incydentalnoœæ” zwi¹zana z pojawianiem siê co jakiœ czas zwiêkszonych œrodków pieniê¿nych i z podejmowaniem nowych zadañ, czy te¿ uczestnictwem organizacji w projektach finansowanych obecnie przede wszystkim ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej. Jednak¿e dzia³ania te maj¹ ograniczony horyzont czasowy, co z punktu
widzenia potencjalnego pracownika mo¿e byæ zniechêcaj¹ce, pomimo innych
korzyœci p³yn¹cych z takiego zatrudnienia, przyk³adowo w postaci zdobytego
doœwiadczenia. Trzeba równie¿ podkreœliæ, i¿ œrodki pozyskiwane przez organizacje pozarz¹dowe maj¹ czêsto charakter dotacyjny i nap³ywaj¹ w postaci
transz, z regu³y po zakoñczeniu okreœlonego etapu danego przedsiêwziêcia.
W takiej sytuacji mo¿e pojawiæ siê niebezpieczeñstwo nieterminowego regulowania zobowi¹zañ finansowych przez organizacjê, i to nie tylko wobec pracowników, ale tak¿e – a mo¿e i przede wszystkim, gdy¿ ³¹czy siê to ze znacznie bardziej dolegliwymi konsekwencjami – wobec okreœlonych urzêdów
(ZUS, urz¹d skarbowy). Wspomniane wczeœniej czêste uzale¿nianie siê od
grantodawców tak¿e znacz¹co utrudnia organizacjom trzeciego sektora
zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w perspektywie d³ugofalowej. Organizacja,
dzia³aj¹c w warunkach finansowej niepewnoœci jutra, ograniczenia ramami
czasowymi realizowanego projektu lub roku bud¿etowego, nie jest w stanie
racjonalnie planowaæ wielkoœci zatrudnienia.
Problemem typowym dla ca³ego rynku pracy jest stosunkowo ma³a – w relacji do zapotrzebowania – grupa specjalistów w po¿¹danych w danym momencie i danych okolicznoœciach zawodach. W takiej sytuacji trzeci sektor
jest skazany ju¿ na starcie na klêskê, gdy¿ nie jest w stanie konkurowaæ –
przede wszystkim w dziedzinie wysokoœci oferowanego wynagrodzenia
– z podmiotami dzia³aj¹cymi w obszarze sektora prywatnego, a czasami tak¿e i publicznego. Podobnie sprawa wygl¹da w przypadku prób przejmowania przez te dwa sektory pracowników organizacji pozarz¹dowych. Utrzymanie wykwalifikowanego pracownika, czy te¿ pozyskanie go z innych sektorów mo¿e byæ dla organizacji niewykonalne. Podobnie przedstawia siê
kwestia stosowania bodŸców finansowych w celu motywowania czy te¿ nagradzania pracownika.
Organizacje pozarz¹dowe, zatrudniaj¹c pracowników, wybieraj¹ czêsto –
w miarê mo¿liwoœci – formy zatrudnienia obarczone mniejszymi kosztami ni¿
zatrudnienie na etat (umowy o dzie³o, umowy-zlecenia). I znowu z punktu widzenia pracownika stanowi to element niepo¿¹dany, gdy¿ wiêkszoœæ poszukuj¹cych pracy zainteresowana jest okreœlonymi œwiadczeniami dodatkowy-
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mi, które przyk³adowo s¹ podstaw¹ przysz³ych œwiadczeñ emerytalnych. Pewnym rozwi¹zaniem mog³oby staæ siê – aczkolwiek wymaga to tak¿e odpowiednich regulacji prawnych – upowszechnienie niestandardowych form zatrudnienia w postaci przyk³adowo pracy weekendowej, czy te¿ telepracy.
Jeœli chodzi o zmiany w ustawodawstwie, mo¿na by dodatkowo rozwa¿yæ
mo¿liwoœæ stworzenia ewentualnych preferencji dla specyficznej grupy pracodawców, jakimi s¹, b¹dŸ mog³yby siê staæ, organizacje pozarz¹dowe. Co
prawda trudno zaproponowaæ w tym momencie mechanizmy, które mia³yby
znaleŸæ zastosowanie w odniesieniu do tej w³aœnie grupy podmiotów, jednak¿e kwestia ta powinna byæ poddana dyskusji, przede wszystkim z uwagi na
efektywnoœæ dzia³ania samych organizacji, co na rynku konkurencyjnym
stanowi wartoœæ sam¹ w sobie.

Ewa Giermanowska

Teoria elastycznoœci pracy a trzeci sektor
Wspó³czesne organizacje nastawione na zysk musz¹ byæ coraz bardziej elastyczne, aby szybko i skutecznie dostosowywaæ siê do zmieniaj¹cego siê rynku. Potrzebuj¹ elastycznych pracowników, co skutkuje zwiêkszonym zatrudnieniem w nietypowych formach i zmianami organizacji czasu pracy. Mimo ¿e
praca w nietypowych formach czêsto jest mniej korzystnym rozwi¹zaniem dla
pracowników, to w organizacjach pozarz¹dowych mo¿e mieæ racjonalne uzasadnienie w stosunku do personelu p³atnego.

Zmiany w systemach pracy – elastyczna praca
Elastyczna specjalizacja i postfordyzm
Zmiany technologiczne i postêp techniczny sta³y siê przedmiotem szczególnego zainteresowania specjalistów zajmuj¹cych siê przemys³em i prac¹ w latach siedemdziesi¹tych XX wieku. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych,
Europie i Japonii zaczê³y powstawaæ alternatywne wobec tayloryzmu i fordyzmu systemy produkcji. Pojawi³ siê doœæ szeroko rozpowszechniony pogl¹d,
który akcentowa³ jakoœciow¹ zmianê w charakterze wspó³czesnych procesów
produkcyjnych1. Zmiana ta dotyczy³a przejœcia od systemu okreœlanego jako
„fordyzm” do systemu okreœlanego terminem „postfordyzmu”. Jedn¹ z jego
konsekwencji by³o zwiêkszone zapotrzebowanie na coraz bardziej wykszta³con¹ si³ê robocz¹, z wszechstronnymi, czyli coraz bardziej elastycznymi
kwalifikacjami.
1

Por. Work, Unemployment and Leisure, w: M. Haralambos, M. Holborn, R. Heald: Sociology. Themes and Perspectives, Collins Educational, London 2002; Praca i ¿ycie gospodarcze, w: A. Giddens: Socjologia, PWN, Warszawa 2004.

Ewa Giermanowska

40

Fordyzm jako system seryjnej produkcji ³¹czy³ naukow¹ organizacjê pracy
zgodn¹ z koncepcj¹ naukowego zarz¹dzania Fredericka Taylora z „szersz¹
reorganizacj¹ produkcji i marketingu, na któr¹ sk³ada³y siê: wprowadzenie taœmy monta¿owej, standaryzacja produktu oraz strategia pobudzania popytu
przez powi¹zanie niskich cen, wysokich p³ac, rozwiniêtej reklamy i kredytu
konsumpcyjnego”2. W praktyce ten system produkcji, zastosowany po raz pierwszy w fabryce samochodów Forda w 1908 roku, osi¹ga³ najlepsze efekty
w systemie produkcji masowej, czyli w produkowaniu du¿ej iloœci niezró¿nicowanych towarów przy u¿yciu taœmy monta¿owej. Tymczasem od lat siedemdziesi¹tych XX wieku na rynkach œwiatowych zaczê³y nastêpowaæ zmiany. Pojawi³o siê zapotrzebowanie na coraz bardziej zró¿nicowane towary masowej konsumpcji i na towary niszowe, wysokiej jakoœci. Techniki fordyzmu
okaza³y siê zbyt sztywne, by szybko zareagowaæ na zmieniaj¹cy siê i zró¿nicowany popyt na produkty. Firmy zaczê³y poszukiwaæ nowych rozwi¹zañ poprzez modyfikacjê sztywnych metod produkcji i wprowadzanie bardziej elastycznych rozwi¹zañ obliczonych na zaspokajanie popytu na towary dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta. W rezultacie fordyzm znalaz³ siê
w kryzysie i zaczêto go zastêpowaæ nowym systemem, opartym na elastycznej
produkcji czy elastycznej pracy, który zaczêto nazywaæ „postfordyzmem”.
Ten nowy system produkcji, któremu towarzyszy³y zmiany spo³eczne i techniczne, zaczêto tak¿e uto¿samiaæ z narodzinami spo³eczeñstwa postindustrialnego3.
Do upowszechnienia terminu „postfordyzm” przyczynili siê Michael Piore
i Charles Sabel, którzy pos³u¿yli siê tym terminem do okreœlenia nowej ery
kapitalistycznej produkcji, której podstawowym celem jest maksymalizacja
elastycznoœci i innowacyjnoœci oraz dostosowanie do wymagañ rynku i indywidualnych potrzeb klientów4. G³ówn¹ tez¹ pracy Piore’a opisuj¹cego proces
przejœcia kapitalizmu z fazy fordyzmu do postfordyzmu jest stwierdzenie, ¿e
nowoczesna praca jest obecnie organizowana w oparciu o zasadê elastycznej
specjalizacji (flexible specialization)5. Elastyczna specjalizacja ³¹czy siê
z zaobserwowanymi w Japonii metodami zarz¹dzania, na których sukces
zwrócono uwagê na Zachodzie na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Ma ona te¿ zwi¹zek z rozpowszechnieniem komputerów w procesie produkcyjnym. Maszyny sterowane numerycznie mog¹
byæ szybko przeprogramowywane do wykonywania ró¿nych zadañ. Umo¿liwia to producentom op³acalne wytwarzanie zró¿nicowanych produktów
2

Has³o „fordyzm” w: S³ownik socjologii i nauk spo³ecznych, PWN, Warszawa 2004, s. 95.
Ibidem.
4
M. Piore, Ch. Sabel: The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity, Basic
Books, New York 1984, podajê za: A. Giddens: op. cit., s. 405.
5
M. Piore: Perspectives on Labour Market Flexibility, „Industrial Relations” 1986, vol. 45,
nr 2.
3

Teoria elastycznoœci pracy a trzeci sektor

41

w krótkich seriach. Mo¿na tak¿e w stosunkowo krótkim czasie przestawiæ liniê produkcyjn¹ i proces technologiczny bez ponoszenia wysokich kosztów.
W ten sposób producenci mog¹ odpowiadaæ na coraz bardziej zró¿nicowany
popyt, a produkcja staje siê bardziej elastyczna.
Piore podkreœla³, ¿e zmiany organizacji produkcji doprowadz¹ do zmian
w zakresie samej pracy i zarz¹dzania. Je¿eli firmy musz¹ coraz szybciej dostosowywaæ siê do zmieniaj¹cego siê popytu i stawaæ siê coraz bardziej elastyczne, to równie¿ wymagaj¹ od swoich pracowników wiêkszej elastycznoœci i szerszych kwalifikacji. W firmach rosn¹ nak³ady na szkolenia pracowników, a poniewa¿ ich wiedza i umiejêtnoœci staj¹ siê coraz bardziej cenne dla
organizacji, zyskuj¹ oni bezpieczeñstwo zatrudnienia. Ponadto bardziej elastyczna praca wymaga bardziej elastycznych struktur organizacyjnych. Oznacza to, ¿e firmy zorganizowane s¹ mniej hierarchicznie (czyli odchodz¹ od
modelu weberowskiego), a komunikacja czêœciej odbywa siê w poziomie ni¿
w pionie, tzn. miêdzy ró¿nymi dzia³ami i miêdzy pracownikami zatrudnionymi na równorzêdnych stanowiskach. Zwiêksza siê równie¿ udzia³ pracowników w procesach podejmowania decyzji. Zdaniem Piore’a elastyczna specjalizacja w procesie pracy odwraca trendy taylorowskiego naukowego
zarz¹dzania – zwiêksza wspó³pracê, satysfakcjê pracowników, zmniejsza ryzyko konfliktu.
Koncepcja elastycznej firmy
Teoriê elastycznej firmy rozwin¹³ brytyjski ekonomista John Atkinson6.
´Zróde³ zmian w zarz¹dzaniu i zwiêkszaj¹cej siê elastycznoœci firm Atkinson
upatrywa³ w nastêpuj¹cych czynnikach: recesji z lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, zwi¹zanym z tym os³abieniu si³y zwi¹zków zawodowych, zmianach technologicznych, skróceniu tygodnia pracy. Czynniki
te z jednej strony wymusza³y elastycznoœæ firm, z drugiej zaœ j¹ u³atwia³y.
Zgodnie z teori¹ Atkinsona elastycznoœæ mo¿e przybieraæ dwie formy: elastycznoœci funkcjonalnej (funcional flexibility) lub elastycznoœci numerycznej
(numerical flexibility).
Elastycznoœæ funkcjonalna odnosi siê do mo¿liwoœci kierownictwa co do
przypisywania ró¿nych, zmiennych zadañ pracownikom. Od pracowników
wymaga siê elasty cznoœci rozumianej jako wysoki poziom kwalifikacji
umo¿liwiaj¹cych im wykonywanie zró¿nicowanych zadañ, pe³nienie ró¿nych funkcji. Dotyczy ona tzw. pracowników kluczowych (core workers).
Pracownicy kluczowi s¹ grup¹ charaktery zuj¹c¹ siê wysokimi kwalifikacjami, s¹ zmotywowani odpowiednim systemem p³acowym z dostêpem do
6
J. Atkinson: The Changing Corporation, w: D. Clutterbuck (red.): New Patterns of Work,
Gower, Aldershot 1985.
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szkoleñ i objêci ró¿nymi systemami ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji. Zatrud nieni s¹ na pe³nym etacie i posiadaj¹ wysokie bezpieczeñstwo zatrud nienia. Nale¿¹ do nich zwykle kiero wnicy, pracownicy in¿y niery jni
wyspecjalizowani w produktach danej firmy, pracownicy kontroli jakoœci,
projektan ci, technicy, wyspecjalizowani robotnicy i specjaliœci z ró¿nych
dziedzin.
Elastycznoœæ numeryczna odnosi siê do pozosta³ych pracowników, nazywanych „peryferyjnymi” (peripheral workers), i oznacza ³atwoœæ ich zatrudnienia oraz zwalniania. Umo¿liwia firmie dostosowanie liczby pracowników
do zmian zewnêtrznych (rynek, demografia, edukacja, regulacje prawne) i wewnêtrznych (warunki produkcji czy œwiadczenia us³ug, formy zatrudnienia,
potrzeby i oczekiwania pracowników).
Pracownicy peryferyjni dziel¹ siê na dwie grupy: o ni¿szym i o wy¿szym
stopniu elastycznoœci numerycznej. Pierwsz¹ stanowi¹ pracownicy peryferyjni zatrudnieni na pe³nym etacie, najczêœciej na stanowiskach urzêdniczych
– pracownicy administracyjni, ni¿szy szczebel kierownictwa, osoby zajmuj¹ce siê komputerowym przetwarzaniem danych, czêœæ robotników. Mimo
¿e s¹ zatrudnieni na etacie, nie maj¹ wysokiego poczucia bezpieczeñstwa zatrudnienia. Ich kwalifikacje nie s¹ specyficzne dla danej firmy. Wykonuj¹ prace, które musz¹ byæ wykonywane tak¿e w innych firmach, co oznacza, ¿e
³atwo znaleŸæ i zatrudniæ innego pracownika. Pracownicy peryferyjni o wy¿szym stopniu elastycznoœci numerycznej pracuj¹ najczêœciej w niepe³nym wymiarze czasu pracy w oparciu o krótkie umowy czasowe. Zalicza siê do nich
tak¿e pracowników, których zatrudnienie jest refundowane przez pañstwo
w ramach programów aktywizacji bezrobotnych czy u³atwienia m³odzie¿y
(absolwentom) startu zawodowego.
Koncepcja elastycznej firmy zak³ada tak¿e wykonywanie pracy na rzecz firmy przez podwykonawców i si³ê robocz¹ spoza organizacji, np. pracowników
czasowych. Wzrastaj¹cy outsourcing umo¿liwia firmie elastyczne funkcjonowanie i dostosowanie wielkoœci zatrudnienia do bie¿¹cych potrzeb. Atkinson
wœród grup niebêd¹cych pracownikami, a wykonuj¹cych zadanie na rzecz elastycznej firmy wymienia:
– podwykonawców, czyli osoby, które nie s¹ pracownikami, ale wykonuj¹
prace zlecone przez firmê na zewn¹trz,
– osoby samozatrudnione,
– osoby bêd¹ce pracownikami agencji pracy tymczasowej, tzw. „czasownicy”.
Wymienione szeœæ grup stanowi Ÿród³a pracy elastycznej firmy. Oznacza
to, ¿e wspó³czesne, elastyczne organizacje nie musz¹ opieraæ siê wy³¹cznie na
sta³ym zatrudnieniu gwarantuj¹cym pe³ne bezpieczeñstwo zatrudnienia swoim pracownikom. Dotyczy ono tyko pracowników kluczowych, trudno zastêpowalnych dla firmy. Pozosta³ych pracowników dotyczy elastycznoœæ nume-
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ryczna, czasowa i p³acowa, poniewa¿ organizacje wiele swoich zadañ mog¹
zlecaæ na zewn¹trz, korzystaj¹c z us³ug si³y roboczej spoza firmy.
Kolejny wniosek wyp³ywaj¹cy z teorii elastycznej firmy Atkinsona to
za³o¿enie, ¿e elastycznoœæ firmy nie zawsze musi przyczyniaæ siê do powszechnego podnoszenia kwalifikacji i zwiêkszenia autonomii pracowników,
jak s¹dzi³ Piore, formu³uj¹c tezê o elastycznej specjalizacji. Teza ta jest prawdziwa w odniesieniu do pracowników kluczowych dla firmy, jednak im dalej
od centrum organizacji, tym sytuacja pracowników siê pogarsza. Maj¹ oni
mniejsze szanse na podnoszenie swoich kwalifikacji i s¹ bardziej kontrolowani ni¿ pracownicy kluczowi.
Wnioski z teorii elastycznoœci
Elastyczna firma opieraj¹ca siê na elastycznej pracy staje siê coraz powszechniejszym typem organizacji spo³eczeñstwa postindustrialnego. Obserwuj¹c zmiany na rynku pracy w otoczeniu wspó³czesnych organizacji przemys³owych i w nich samych, dostrzegamy, ¿e staj¹ siê one coraz bardziej ró¿norodne i elastyczne. Formu³owane s¹ tak¿e wnioski o zanikaniu granic organizacji. Jak wskazuje Mary Jo Hatch7, prototypow¹ form¹ organizacyjn¹ staje
siê sieæ, zanikaj¹ granice podzia³u miêdzy grupami wewn¹trz organizacji i otoczeniem zewnêtrznym, praca coraz czêœciej opiera siê na tymczasowych zespo³ach, struktury hierarchiczne ulegaj¹ „sp³aszczeniu”, organizacje korzystaj¹ z wielu zewnêtrznych zasobów pracy. Procesom tym towarzysz¹ zmiany
w strukturze zasobów pracy.
Koncepcja elastycznej firmy Atkinsona uwypukla podzia³ na pracowników kluczowych i peryferyjnych oraz zewnêtrznych wobec organizacji i pokazuje ich odmienn¹ pozycjê w strukturze zasobów pracy. Mo¿na to tak¿e
odnieœæ do podzia³u rynku pracy na pierwotny i wtórny. Pierwotny rynek
pracy tworzy miejsca pracy relatywnie dobrze p³atne, z gwarancj¹ bezpieczeñstwa zatrudnienia. Wtórny rynek pracy obejmuje bardziej niepewne
miejsca pracy, z nisko p³atnym zatrudnieniem. Nale¿y podkreœliæ, ¿e badania
empiryczne prowadzone przez ekonomistów i socjologów wskazuj¹, ¿e czêsto podzia³y na rynku pracy nie daj¹ siê ³atwo opisaæ za pomoc¹ dualistycznego ujêcia. St¹d powstaj¹ bardziej z³o¿one modele, jakim jest np. teoria
segmentacji rynku pracy traktuj¹ca rynek pracy jako kilka odrêbnych rynków, np.: rynek pracy kobiet, m³odzie¿y, osób niepe³nosprawnych, pracowników fizycznych, specjalistów itd.
Upowszechnienie elastycznej pracy i elastycznych organizacji jest procesem nieuchronnym, który bêdzie mia³ wp³yw na wiele zjawisk wystêpuj¹cych na rynku pracy. Analizy prowadzone do tej pory pokazuj¹ korzy7
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œci, ale i negatywne skutki tego procesu. Z jednej strony elastycznoœæ pracy
mo¿e byæ postrzegana jako czynnik poprawy funkcjonowania organizacji
i lepszego wykorzystania zatrudnionych w niej pracowników, z drugiej strony pojawiaj¹ siê zagro¿enia w postaci braku poczucia bezpieczeñstwa zatrudnionych i ograniczonego dostêpu do rynku pracy dla niektórych grup zawodowych.

Elastycznoœæ i deregulacja rynku pracy jako mechanizmy
poprawy sytuacji na rynku pracy
Nowy typ dyskusji na temat przysz³oœci pracy
Nowy typ dyskusji na temat pracy, zapocz¹tkowany w po³owie lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, wynika³ z za³amania siê tzw. systemu fordowskiego. Jak podkreœla Witold Morawski, system ten „(…) wyra¿aj¹cy siê kompromisem miêdzy kapita³em, prac¹ i pañstwem (…) sprzyja³ szybkiemu
wzrostowi gospodarczemu, rosn¹cej roli zwi¹zków zawodowych, partii
socjaldemokratycznych, instytucji negocjacji w ramach systemów neokorporatystycznych i rozbudowie welfare state. Nie zawsze to zapewnia³o pe³ne
zatrudnienie, ale wiara w poprawê materialnych standardów ¿ycia ludzi pracy
mia³a instytucjonalne zabezpieczenie”8.
Wzrost bezrobocia, spadek poczucia bezpieczeñstwa socjalnego w sferze
pracy, a tak¿e zmiany w charakterze samej pracy i w strukturach zatrudnienia
wywo³a³y szerok¹ dyskusjê na temat przysz³oœci pracy. Powsta³o wiele koncepcji opartych czêsto na odmiennych diagnozach, przedstawiaj¹cych ró¿ne
prognozy i zalecenia praktyczne. Dyskusje te toczy³y siê w zwi¹zku z upowszechnieniem siê technologii informacyjnych i zwiêkszaniem ich roli
w transformacji miejsc pracy, a tak¿e z uwagi na procesy globalizacyjne
zwi¹zane z przep³ywem kapita³u i pracy. W debatach tych wa¿n¹ kwesti¹ by³
rozwój nietypowych czy elastycznych form zatrudnienia. Odejœcie od tradycyjnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy z jednej strony traktowane by³o jako warunek lepszego dostosowania siê firm i pracowników do nowych, konkurencyjnych warunków pracy, z drugiej zaœ stawa³o siê œrodkiem
s³u¿¹cym ograniczeniu bezrobocia, umo¿liwiaj¹cym dzielenie siê prac¹,
stwarzaj¹cym szanse na zatrudnienie dla grup marginalizowanych na rynku
pracy.

8

W. Morawski: Praca w globalizuj¹cym siê œwiecie. Koncepcje i realia, w: K.W. Frieske
(red.): Deregulacja polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003,
s. 242-243.
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Argumenty ekonomiczne za elastycznoœci¹ i deregulacj¹ rynku pracy
W literaturze ekonomicznej podkreœla siê znaczenie elastycznoœci rynku
pracy dla poprawy efektywnoœci jego funkcjonowania. Elastycznoœæ rynku
pracy najczêœciej rozumiana jest jako zdolnoœæ przystosowawcza rynku pracy
do zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych oraz technologicznych i na ogó³
obejmuje: elastycznoœæ zatrudnieniow¹, elastycznoœæ czasu pracy, elastycznoœæ p³acow¹, elastycznoœæ poda¿y pracy9. Eugeniusz Kwiatkowski podsumowuje analizy dotycz¹ce znaczenia elastycznoœci rynku pracy zarówno dla
gospodarki, jak i sytuacji na rynku pracy dokonywane na gruncie teorii utrzymywanych w tradycji neoklasycznej i teorii keynesistowskiej. Wnioski z nich
wynikaj¹ce wskazuj¹, ¿e elastycznoœæ rynku pracy10:
– prowadzi do ni¿szego bezrobocia równowagi, a tak¿e bezrobocia frykcyjnego
i strukturalnego dziêki sprawniejszemu funkcjonowaniu mechanizmów rynku
pracy i szybszemu dopasowaniu popytu na pracê do poda¿y pracy,
– zwiêksza dynamikê tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce poprzez
bardziej racjonalne wykorzystanie si³y roboczej w przedsiêbiorstwach,
– sprzyja przemianom strukturalnym na rynku pracy poprzez realokacjê si³y
roboczej.
Zagro¿enia zwi¹zane z elastycznym modelem rynku pracy maj¹ przede
wszystkim implikacje spo³eczne. Jak stwierdza autor: „Wzrost ten mo¿e oznaczaæ przejœciowe zwiêkszone bezrobocie w niektórych grupach si³y roboczej,
os³abienie stopnia ochrony stosunku pracy, a tak¿e pogorszenie sytuacji materialnej niektórych grup pracowniczych”11.
Debaty nad elastycznoœci¹ rynku pracy tocz¹ siê w kontekœcie problemu regulacji i deregulacji rynku pracy. W ekonomii deregulacja rynku pracy przeciwstawiana jest regulacji rynku pracy, która to z kolei traktowana jest jako rezultat ingerencji pañstwa w proces funkcjonowania tego rynku12. Regulacja
i deregulacja rynku pracy dotycz¹ norm prawnych, zasad postêpowania uczestników rynku pracy. Ma to wp³yw na jego funkcjonowanie, na zakres elastycznoœci lub sztywnoœci rynku pracy. Deregulacja rynku pracy w literaturze
ekonomicznej, jak podkreœla Kwiatkowski13, nie jest jednoznacznie oceniana
i jest przedmiotem ostrych sporów. Wynika to st¹d, ¿e ma ona wymiar nie tylko ekonomiczny, ale tak¿e spo³eczny i polityczny. Rozstrzygniêcia w tej kwestii maj¹ istotne znaczenie dla pracodawców i pracowników oraz dla sytuacji
9

E. Kwiatkowski: Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki,
w: K.W. Frieske (red.): op. cit., s. 18.
10
E. Kwiatkowski: Elastycznoœæ popytu na pracê w teoriach rynku pracy, w: E. Kryñska
(red.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracê w Polsce, Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003, s. 27.
11
Ibidem.
12
E. Kwiatkowski: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002, s. 235.
13
Ibidem, s. 298.
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na rynku pracy. Autor przytacza argumenty przemawiaj¹ce za wprowadzeniem deregulacji i zalicza do nich14:
– wzrost roli mechanizmów rynkowych, co powoduje sprawniejsze funkcjonowanie rynków pracy,
– obni¿enie kosztów pracy, co poci¹ga za sob¹ wzrost liczby tworzonych
miejsc pracy i spadek bezrobocia,
– poprawê elastycznoœci zatrudnienia w przedsiêbiorstwach, co wi¹¿e siê
z lepszym wykorzystaniem si³y roboczej i realokacj¹ zasobów pracy miêdzy dzia³ami gospodarki,
– sprzyjanie spadkowi bezrobocia d³ugotrwa³ego, poniewa¿ w wyniku
os³abienia ochrony stosunku pracy ³atwiejsze staj¹ siê przep³ywy miêdzy
zasobami zatrudnienia i bezrobocia.
Podaj¹c argumenty przeciwko deregulacji rynku pracy, Kwiatkowski podkreœla, ¿e wiêkszoœæ z nich ma charakter spo³eczny, co nie oznacza, ¿e s¹ mniej
istotne od argumentów ekonomicznych15. Do argumentów przeciwko deregulacji rynku pracy zalicza:
– wzmocnienie i tak silnej pozycji pracodawców na rynku pracy, a w efekcie
naruszenie równowagi spo³ecznej istotnej dla zrównowa¿onego funkcjonowania spo³eczeñstwa i gospodarki,
– ograniczenie istotnych uprawnieñ pracowniczych i eskalacjê konfliktów
spo³ecznych,
– podwa¿enie wartoœci stabilizacji zatrudnienia w gospodarce.
Nierzadko podkreœla siê, ¿e zderegulowane i elastyczne rynki pracy lepiej
radz¹ sobie z bezrobociem16. W debacie tej, która toczy siê od lat siedemdziesi¹tych XX wieku, czêsto zestawia siê sytuacjê na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych i porównuje j¹ z sytuacj¹ na rynku pracy w Unii Europejskiej. Stany
Zjednoczone, bêd¹ce przyk³adem zderegulowanego i jednoczeœnie bardzo elastycznego rynku pracy, w omawianym okresie znacznie lepiej radzi³y sobie z bezrobociem, nawet w okresie recesji. Ponadto wyniki wielu badañ empirycznych dowiod³y, ¿e silna ochrona stosunku pracy przyczynia³a siê do zmniejszania rozmiarów nap³ywu i odp³ywu z bezrobocia w Europie Zachodniej, co powodowa³o
wyd³u¿enie siê okresu pozostawania bez pracy17. Od lat dziewiêædziesi¹tych XX
wieku w Unii Europejskiej coraz czêœciej uœwiadamiano sobie potrzebê wiêkszej
liberalizacji regulacji rynku pracy i zwiêkszania jego elastycznoœci, co skutkowa³o zmianami w prowadzonej polityce gospodarczej i spo³ecznej.
14

Ibidem, s. 298-299.
Ibidem, s. 299.
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T.A. DiPrete, E. Maurin, D. Goux, A. Quesnel-Vallee: Work and Pay in Flexible and Regulated Labor Markets: A Generalized Perspective on Institutional Evolution and Inequality
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Podejœcie socjologiczne do elastycznoœci i deregulacji rynku pracy
W literaturze socjologicznej równie¿ pojawiaj¹ siê analizy spo³ecznych
skutków elastycznoœci i deregulacji rynku pracy. Zmiany w sferze pracy s¹ powodem do formu³owania zró¿nicowanych koncepcji, od scenariuszy reformatorskich po wizje „kapitalizmu bez pracy” czy „koñca pracy”18. Bez wzglêdu
na opcjê teoretyczn¹ i stosunek do zachodz¹cych zmian w sferze pracy socjologowie podkreœlaj¹ ich ogromne znaczenie dla funkcjonowania innych
struktur spo³ecznych.
W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku w socjologii du¿ym echem
odbi³a siê koncepcja „spo³eczeñstwa ryzyka” sformu³owana przez niemieckiego socjologa Ulricha Becka19. Odwo³uje siê ona do modernizacyjnych zmian
spo³eczeñstwa industrialnego, w którym przekszta³ceniu ulegaj¹ podstawowe
struktury i procesy: schemat klasowy, rodzina nuklearna, praca zawodowa, rozumienie nauki, postêpu, demokracji.
Modernizacji spo³eczeñstwa industrialnego towarzysz¹ prze³omowe zmiany w sferze pracy, z czym ³¹czy siê pewne ryzyko. Nastêpuje przejœcie od systemu standaryzowanego, pe³nego zatrudnienia, charakterystycznego dla spo³eczeñstwa przemys³owego, do zmiennego, pluralistycznego systemu niepe³nego zatrudnienia. Jak twierdzi Beck: „Pod wp³ywem aktualnych i przysz³ych fal racjonalizacji ten zestandaryzowany system pe³nego zatrudnienia
zaczyna siê rozmiêkczaæ i rwaæ. Chwiej¹ siê jego trzy filary: prawo pracy,
miejsca pracy i czas pracy. W ten sposób granice pomiêdzy prac¹ a nieprac¹
staj¹ siê p³ynne. Rozpowszechniaj¹ siê p³ynne, pluralistyczne formy niepe³nego zatrudnienia”20.
Nowe rozwi¹zania w sferze pracy obok takich korzyœci dla organizacji, jak
wzrost wydajnoœci pracy dziêki lepszemu dopasowaniu ludzi do potrzeb organizacji, obok korzyœci dla jednostek wynikaj¹cych z uzyskania dodatkowego
czasu dla siebie i rodziny, nios¹ jednak liczne zagro¿enia: „(…) podzia³owi
czasu pracy (…) towarzyszy nowy podzia³ zarobków, zabezpieczeñ socjalnych, szans na karierê, pozycji w zak³adzie pracy, który kieruje siê w dó³ –
w sensie kolektywnej degradacji (w poprzek zró¿nicowañ specjalnoœci, zawodów, hierarchii)”21.
Beck, pokazuj¹c dobre i z³e strony systemu niepe³nego zatrudnienia charakterystycznego dla spo³eczeñstwa ryzyka, podkreœla, ¿e dalekosiê¿ne skutki
tych zmian s¹ trudne do przewidzenia: „Pracuj¹cy wymieniaj¹ nieco wolnoœci
od pracy na nowego rodzaju przymusu i materialn¹ niepewnoœæ. Bezrobocie
18
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znika, ale jednoczeœnie pojawia siê i jest generalizowane w nowych, ryzykownych formach niepe³nego zatrudnienia”22. Wraz z wprowadzanymi zmianami
pojawia siê natomiast nowe ryzyko: „Polityka zwi¹zana z czasem pracy jest
w tym sensie zawsze polityk¹ redystrybucji i tworzy nowe spo³eczne nierównoœci i obszary niepewnoœci”23. Zwi¹zane jest to choæby z now¹ rol¹ wykszta³cenia i zawodu, które utraci³y dawne funkcje zabezpieczaj¹ce i ochronne. Poniewa¿ rynek nie jest w stanie wch³on¹æ nowej grupy pracowników,
œwiadectwa szkolne przesta³y byæ biletem wstêpu do zatrudnienia. Ucieczka
przed bezrobociem sk³ania m³odzie¿ do wyd³u¿ania okresu kszta³cenia, ale dla
coraz wiêkszej liczby m³odych mo¿liwe s¹ jedynie formy labilnego, niepe³nego zatrudnienia. Prowadzi to „(…) do odrodzenia stanowych kryteriów
przypisania w dystrybucji spo³ecznych szans jednostek”24. Nastêpuje refeudalizacja w dystrybucji szans i ryzyka na rynku pracy, poniewa¿ dokonuj¹c wyboru kandydatów do pracy, „(…) na nowo siêgamy po kryteria, które le¿¹ poza
œwiadectwami i wymykaj¹ siê wymogom usprawiedliwienia”25.
Do grup w najwiêkszym stopniu zagro¿onych na rynku pracy, na którym
rozwija siê system niepe³nego zatrudnienia, nale¿¹: kobiety po d³u¿szej przerwie zawodowej, osoby maj¹ce k³opoty ze zdrowiem, ludzie starsi, m³odzie¿
z niskimi kwalifikacjami i upoœledzona spo³ecznie. Dla tych grup nale¿y rozwa¿yæ rozbudowê systemu zabezpieczeñ spo³ecznych, np. poprzez zagwarantowanie minimalnego dochodu dla wszystkich.
Przemiany pracy w kontekœcie zmian rodziny i spo³ecznoœci lokalnej s¹
te¿ obszarem zainteresowania Martina Carnoya26, profesora ekonomii i edukacji nawi¹zuj¹cego w swoich analizach do prac socjologicznych Manuela
Castellsa.
Przedmiotem badañ Carnoya jest Utrwalanie Nowej Gospodarki (termin
pojawi³ siê w czasach prezydentury Billa Clintona), czyli gospodarki opartej
na wiedzy. Tworzy j¹ postêp telekomunikacyjno-informacyjny (IT), który
wywiera wp³yw na gospodarkê rynkow¹, produktywnoœæ i rynki pracy. Interesuj¹ go jednak nie tylko przemiany dotycz¹ce samej pracy, ale tak¿e ich skutki
dla rodziny i wspólnot lokalnych.
Zdaniem Carnoya firmy obecnie musz¹ byæ bardziej elastyczne w zakresie
etatów i zatrudnienia, poniewa¿ globalna konkurencja i rozprzestrzenienie siê
technologii informatycznych zmuszaj¹ je do dostosowania siê do zachodz¹cych zmian w produkcji, zarz¹dzaniu i sprzeda¿y. Konsekwencj¹ s¹
22
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elastyczne rynki pracy i elastyczna si³a robocza. Oznacza to, ¿e pracownicy
musz¹ byæ coraz bardziej zdolni do przenoszenia siê miêdzy ró¿nymi przedsiêbiorstwami, podejmowania ró¿nych rodzajów pracy wymagaj¹cych zmiennych kwalifikacji i umiejêtnoœci. Elementami transformacji pracy w Nowej
Gospodarce s¹: elastycznoœæ procesu pracy (tzn. si³a robocza we w³aœciwym
momencie, oznacza to zmniejszenie lub zwiêkszenie liczby godzin, wzrost zatrudnienia tymczasowego w niepe³nym wymiarze czasu pracy) oraz networking firm i jednostek (tzn. sieciowy system dzia³ania ³¹cz¹cy ze sob¹ ró¿ne
punkty, w tym przypadku ró¿ne miejsca pracy)27.
Implikacje spo³eczne elastycznego rynku pracy to: zindywidualizowanie
pracowników, oddzielenie ich od tradycyjnych instytucji pracy, s¹siedztwa
wokó³ firm i bran¿, organizacji zwi¹zkowych. „Praca niestandardowego, wykonuj¹cego specyficzne zadania pracownika polega raczej na tym, aby zarobiæ, a nie na tym, aby byæ”28. Elastyczne œrodowisko pracy potrzebuje nowego, instytucjonalnego systemu wsparcia. Tradycyjnymi instytucjami wsparcia
by³y rodzina i spo³ecznoœæ s¹siedzka, ale one tak¿e przechodz¹ proces g³êbokich zmian i nie maj¹ samodzielnej zdolnoœci do reintegrowania elastycznych
pracowników.
Nowe wspólnoty czy instytucje powinny byæ zorganizowane wokó³ wiedzy i informacji, poniewa¿ w wieku informacji podstawowe wiêzi ³¹cz¹ce
jednostki odnosz¹ siê do poszukiwania wiedzy. Powi¹zania ³¹cz¹ce rodzinê,
spo³ecznoœæ i przysz³ego pracownika to ró¿nego typu sieci wspieraj¹ce
„nowy” œwiat pracy, np.: nieformalne sieci informacji wœród profesjonalistów o wolnych miejscach pracy, sieci komputerowe tworz¹ce portale o pracy, agencje pracy tymczasowej gromadz¹ce w swojej sieci wiedzê o rynku
pracy, szko³y dzia³aj¹ce jako oœrodki wspólnotowe wspó³pracuj¹ce z innym
sieciami.
Carnoy uwa¿a, ¿e rz¹dy w interesie spo³ecznej stabilnoœci i d³ugotrwa³ego
wzrostu gospodarczego powinny sprzyjaæ rozwojowi nowych instytucji
wspieraj¹cych „nowy” œwiat pracy. Dlatego postuluje w polityce bardziej elastyczne podejœcie do spo³ecznej reintegracji i rekonstrukcjê instytucji spo³ecznych: „Rozpad przemys³owego systemu zatrudnienia oznacza zmianê alokacji
pieniêdzy pañstwowych z tworzenia oœrodków pracy na tworzenie oœrodków
nauki: inwestowanie edukacyjno-rodzinne w doros³ych i dzieci, wydatki samorz¹dów na us³ugi wspieraj¹ce zarz¹dzanie ma³ymi firmami, us³ugi publiczne na szczeblu lokalnym organizowane wokó³ edukacji i nauki doros³ych oraz
nowe powi¹zania pomiêdzy szkoleniem zawodowym sektora prywatnego
a publiczn¹ edukacj¹ na poziomie œrednim i wy¿szym”29.
27
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Wnioski z przytoczonych rozwa¿añ na temat przysz³oœci pracy s¹ nastêpuj¹ce:
– rozwój nietypowych form zatrudnienia i elastycznej organizacji czasu jest
nieuchronny i obejmowaæ bêdzie znacz¹c¹ czêœæ si³y roboczej pracuj¹cej
w sektorze przemys³owym i us³ugowym,
– miejsca pracy w ramach nietypowych form zatrudnienia rozwijaæ siê bêd¹
przede wszystkim w sektorze prywatnym, który aby sprostaæ wymogom
konkurencji, musi wprowadziæ elastyczny proces pracy oraz w trzecim sektorze, dla którego elastycznoœæ procesu pracy jest warunkiem dobrego dopasowania do realnych potrzeb spo³ecznych,
– osobom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze czasu pracy lub w formach
niegwarantuj¹cych pe³nych ubezpieczeñ spo³ecznych towarzyszyæ bêdzie
spadek poczucia bezpieczeñstwa socjalnego,
– powinien byæ rozwa¿ony jakiœ system rekompensat dla osób pracuj¹cych
bez wystarczaj¹cych ubezpieczeñ spo³ecznych,
– nieunikniona jest rekonstrukcja wielu instytucji spo³ecznych i powstanie
nowych sieci wspieraj¹cych elastyczny œwiat pracy.
Elastyczne formy zatrudnienia w polityce Unii Europejskiej
W dokumentach przedstawiaj¹cych strategiê zatrudnienia Unii Europejskiej coraz wyraŸniej podkreœla siê znaczenie elastycznych form zatrudnienia
dla rozwi¹zania problemu bezrobocia. S³aba sytuacja na rynku pracy, wolne
tempo tworzenia nowych miejsc pracy i spadku bezrobocia wskazuj¹, ¿e podstawowy cel Europejskiej Strategii Zatrudnienia: „wiêcej pracy, docelowo
pe³ne zatrudnienie” jest trudny do osi¹gniêcia30. W Strategii Lizboñskiej
w marcu 2000 roku Unia Europejska postawi³a sobie za cel osi¹gniecie najbardziej konkurencyjnej i dynamicznie rozwijaj¹cej siê gospodarki, opartej na
wiedzy i osi¹gaj¹cej zrównowa¿ony wzrost gospodarczy. Podkreœlono znaczenie tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia spójnoœci spo³ecznej.
W dokumencie za priorytety uznano: pe³ne zatrudnienie, poprawê jakoœci
i wydajnoœci pracy oraz wzmocnienie spójnoœci i integracji spo³ecznej31.
Za podstawowy cel uznano osi¹gniêcie do 2010 roku nastêpuj¹cych wskaŸników: 70% zatrudnienia ogó³em, 60% zatrudnienia kobiet, 50% zatrudnienia
starszych pracowników.
Wbrew przyjêtym za³o¿eniom okaza³o siê, ¿e wskaŸniki te nie zostan¹
osi¹gniête do 2010 roku. Sta³o siê to podstaw¹ do zrewidowania Strategii Liz30
Employment in Europe 2005: Recent Trends and Prospects, European Commission, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005, s. 9-10.
31
Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej. Wytyczne Polityki Zatrudnienia, DZ.U.WE
nr L197/13 z sierpnia 2003 r.
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boñskiej oraz ustanowienia nowych priorytetów, za które uznano wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Nastêpstwem tego by³o przyjêcie przez Radê
Europy nowych, zintegrowanych wytycznych polityki zatrudnienia dla
pañstw Unii Europejskiej na lata 2005-2008 celem pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy32. Wœród oœmiu nowych wytycznych przyjêtych w lipcu 2005 roku wytyczna 21 bezpoœrednio odnosi siê do
zwiêkszania elastycznoœci rynku pracy. Jej celem jest poprawa zdolnoœci dostosowawczej pracowników i przedsiêbiorstw do zmian gospodarczych i spo³ecznych. Z jednej strony w dokumencie podkreœla siê, ¿e przedsiêbiorstwa
musz¹ byæ elastyczne, aby skutecznie reagowaæ na zmiany popytu, innowacje
technologiczne, co pozwoli im sprostaæ wymogom konkurencji. Z drugiej
strony pracownicy musz¹ byæ przygotowani do nowych modeli organizacji
czasu pracy, coraz bardziej zró¿nicowanych i nieregularnych, oraz do radzenia
sobie z nowymi sposobami pracy i ze zmianami statusu ich pracy.
Zmiany zwi¹zane z elastycznoœci¹ rynku pracy s¹ nieuniknione, ale jak
podkreœla siê w dokumentach Unii Europejskiej, wiêkszej elastycznoœci powinny towarzyszyæ ró¿norodne dzia³ania stwarzaj¹ce gwarancje wiêkszego
bezpieczeñstwa zatrudnienia. Zapobiegnie to powstawaniu segmentacji rynków pracy i zmniejszy zatrudnienie w „szarej strefie”.
Wytyczna 21: Promowanie elastycznoœci przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeñstwa zatrudnienia oraz redukowanie segmentacji rynku pracy z uwzglêdnieniem
roli partnerów spo³ecznych poprzez:
– dostosowanie ustawodawstwa w zakresie zatrudnienia, dokonuj¹c przegl¹du, tam
gdzie oka¿e siê to konieczne, ró¿nych mo¿liwoœci dotycz¹cych umów i czasu pracy,
– zajêcie siê problemem pracy w „szarej strefie”,
– skuteczniejsze przewidywanie i lepsze zarz¹dzanie zmianami, w tym restrukturyzacj¹ gospodarcz¹, w szczególnoœci zmianami wynikaj¹cymi z otwarcia rynków, tak aby zredukowaæ ich koszty spo³eczne i u³atwiæ dostosowanie siê,
– promowanie i rozpowszechnianie innowacyjnych i elastycznych form organizacji pracy, zmierzaj¹cych do podniesienia jakoœci i wydajnoœci pracy, w tym
ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa,
– wspieranie zmian statusu zawodowego, obejmuj¹ce szkolenia, pracê na w³asny
rachunek, podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej i mobilnoœæ w sensie geograficznym33.

Koncepcja regulacji rynków pracy w Unii Europejskiej, okreœlana terminem flexicurity, zak³adaj¹ca pogodzenie elementów polityki uelastyczniania
rynków pracy i organizacji pracy z postulatami zapewnienia bezpieczeñstwa
32

Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej. Za³¹cznik. Wytyczne w sprawie zatrudnienia
(2005-2008), L 205/23.
33
Ibidem.
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socjalnego pracownikom, jest trudniejsza do osi¹gniêcia, ni¿ zak³adaj¹ to wytyczne strategii zatrudnienia przygotowywane na kolejne lata34. Równowagê
miêdzy elementami flexibility i security uda³o siê osi¹gn¹æ w rozwi¹zaniach
duñskich i holenderskich35. Z kolei w Hiszpanii spadek bezrobocia, jaki
nast¹pi³ w wyniku upowszechnienia elastycznych form zatrudnienia, wi¹za³
siê ze zjawiskiem znanym pod nazw¹ „elastycznoœci na marginesie”. Pracownicy zatrudniani na czas okreœlony znaleŸli siê na marginesie podstawowych
norm prawnych gwarantuj¹cych stabilnoœæ zatrudnienia. Problem upowszechniania elastycznych form zatrudnienia niew¹tpliwie musi byæ rozpatrywany
w kontekœcie przeciwdzia³ania segmentacji rynku pracy, której skutkiem
mo¿e byæ dualny podzia³ rynku pracy sprowadzaj¹cy siê do zjawiska okreœlanego jako insider – outsider. Nale¿y podejmowaæ próby poszukiwania takiego
rozwi¹zania, które zapewni równowagê miêdzy elastycznoœci¹ i bezpieczeñstwem, stabilnoœci¹ zatrudnienia a ryzykiem charakterystycznym dla gospodarki rynkowej.

Organizacje nienastawione na zysk a elastyczna praca
Elastycznoœæ dzia³ania jako cecha organizacji pozarz¹dowych
Elastycznoœæ dzia³ania jest cech¹ charakteryzuj¹c¹ organizacje pozarz¹dowe
od pocz¹tku ich powstania. U podstaw tworzenia tych organizacji le¿a³o przekonanie, ¿e wiele zadañ spo³ecznych znacznie lepiej rozwi¹¿¹ nowe, elastyczne
struktury, które przeciwstawiano sztywnym, biurokratycznym mechanizmom
dzia³ania charakterystycznym dla organizacji publicznych. Specjaliœci zajmuj¹cy siê organizacjami pozarz¹dowymi podkreœlaj¹, ¿e to w³aœnie elastycznoœæ dzia³ania pozwala im lepiej ni¿ biurokracji pañstwowej reagowaæ na wiele
potrzeb spo³ecznych: „Te organizacje wykazuj¹ czêsto du¿y stopieñ elastycznoœci, reaktywnoœci i wra¿liwoœci, co daje im specyficzne atuty w identyfikowaniu
nowych potrzeb, w praktykowaniu nowatorskich sposobów dzia³ania i w tworzeniu innowacyjnych dróg radzenia sobie z problemami”36. Dodatkowym ich
34

Tekst zosta³ napisany na pocz¹tku 2006 r. Dyskusja nad modernizacj¹ rynków pracy
w UE zaowocowa³a przyjêciem przez Komisjê Europejsk¹ w czerwcu 2007 r. wspólnych zasad
wdra¿ania modelu flexicurity: Wspólne zasady wdra¿ania modelu flexicurity, COM (2007) 359.
Rozpoczê³a siê tak¿e dyskusja nad modernizacj¹ prawa pracy w kontekœcie wdra¿ania modelu
flexicurity: Zielona ksiêga – modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku, COM (2006) 708.
35
Szerzej w: M. Rymsza (red.): Elastyczny rynek pracy i bezpieczeñstwo socjalne. Flexicurity po polsku?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
36
Ku witalnemu sektorowi pozarz¹dowemu: Miêdzynarodowa deklaracja zasad, Uniwersytet Johna Hopkinsa, Instytut Studiów Polityki Spo³ecznej, Baltimore, Maryland, USA, cyt. za:
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atutem, oprócz elastycznego i spontanicznego dzia³ania, jest zakorzenienie
w spo³ecznoœciach lokalnych, co wp³ywa na lepsze dopasowanie aktywnoœci
organizacji do realnych potrzeb spo³ecznych: „Owa wiêksza elastycznoœæ i silne zakorzenienie w spo³ecznoœciach lokalnych, dla których wiele z tych organizacji pracuje, sprawia, ¿e w sumie ich aktywnoœæ jest stosunkowo dobrze dopasowana do realnych problemów spo³ecznych, co jest dodatkowym elementem odró¿niaj¹cym tego typu organizacje od scentralizowanych i zbiurokratyzowanych organizacji pañstwowych”37.
Przyjêcie elastycznoœci jako cechy wyró¿niaj¹cej dzia³alnoœæ organizacji
trzeciego sektora sprawia, ¿e elastyczne struktury zatrudnienia i organizacji czasu pracy s¹ tu znacznie powszechniejsze, ni¿ ma to miejsce w sektorze komercyjnym i publicznym. W organizacjach pozarz¹dowych w zale¿noœci od charakteru
projektów wystêpuj¹ zró¿nicowane rodzaje pracy i metody tworzenia nowych
miejsc pracy. Podkreœla siê, ¿e organizacje te do realizacji swoich projektów potrzebuj¹ innego profilu pracowników ni¿ organizacje skupione na celach gospodarczych, a ponadto dziêki temu, ¿e wiele organizacji pozarz¹dowych zatrudnia
wolontariuszy, istnieje mo¿liwoœæ „mieszania «silniejszych» i «s³abszych» pracowników, w sposób pozwalaj¹cy na utrzymanie niezbêdnego wk³adu i poziomu pracy”38. Trzeci sektor umo¿liwia zatem tworzenie miejsc pracy dopasowanych do zindywidualizowanych potrzeb „s³abszych” grup pracowniczych,
z których jednostki mog¹ nie podo³aæ presji na normalnym rynku pracy. To
zró¿nicowanie zatrudnienia wed³ug kategorii pracowników w trzecim sektorze
w œwietle przepisów duñskich przedstawia siê nastêpuj¹co: „zatrudnienie na normalnych warunkach p³acowych, praca chroniona w specjalnych warunkach
p³acowych, programy zwalczania bezrobocia – dla osób bezrobotnych, praca na
zasadzie wolontariatu”39. Jeœli chodzi o jakoœciowe wymiary zatrudnienia
w trzecim sektorze, to dwie cechy maj¹ szczególne znaczenie. Po pierwsze
ogromna rola pracy wolontariuszy w wielu organizacjach, po drugie osi¹gniêcia
organizacji pozarz¹dowych w integracji osób zaanga¿owanych w ich pracê 40.
Ta druga cecha zatrudnienia w trzecim sektorze dotyczy osób, które maj¹
trudnoœci na rynku pracy. Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi stwarza im szansê na pracê zarówno w ramach wolontariatu, jak i w ramach p³atneM. Za³uska, J. Boczoñ (red.): Organizacje pozarz¹dowe w spo³eczeñstwie obywatelskim, Interart, Warszawa 1996, s. 158.
37
E. Wnuk-Lipiñski: Socjologia ¿ycia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 232.
38
J. Bertelsen: Trzeci sektor jako pracodawca. Doœwiadczenia Danii, w: T. KaŸmierczak,
M. Rymsza (red.): W stronê aktywnej polityki spo³ecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 143.
39
Ibidem, s. 145.
40
T. Wex: Facets of Work and Employment in the Third Sector, materia³y z konferencji:
The Third System: Stabilizing and Supporting the Potentials for Employment in Non-for-Profit
Organizations, 16-17 September 2004, Gottingen, s. 31.
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go zatrudnienia. Struktura zatrudnienia w tych organizacjach jest relatywnie
elastyczna – mo¿na zaczynaæ od peryferyjnych zajêæ niep³atnych i poprzez peryferyjne p³atne zatrudnienie dojœæ do zatrudnienia w pe³nym wymiarze czasu
pracy. Fluktuacja miêdzy wymienionymi rodzajami wspó³pracy jest stosunkowo wysoka. Obserwowane s¹ jednak i wady zwi¹zane z nadmiern¹ deregulacj¹ i elastycznoœci¹ form zatrudnienia. W trzecim sektorze, podobnie jak ma
to obecnie miejsce w sektorze komercyjnym, nastêpuje dezintegracja tradycyjnych form zatrudnienia w pe³nym wymiarze czasu pracy41.
Trzeci sektor jako alternatywa dla bezrobocia
Opisane powy¿ej zró¿nicowane mo¿liwoœci tworzenia struktur zatrudnienia i organizacji czasu pracy w trzecim sektorze – a zw³aszcza mo¿liwoœci, jakie on stwarza dla grup „s³abszych” na rynku pracy – sk³oni³y niektórych badaczy do szukania w nim alternatywy dla bezrobocia. Propozycjê z³agodzenia
problemów masowego braku miejsc pracy poprzez rozwój trzeciego sektora
przedstawia Jeremy Rifkin42. Autor przedstawia katastroficzn¹ wizjê masowego bezrobocia bêd¹cego skutkiem trzeciej rewolucji przemys³owej opartej na
technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych. W jej wyniku na
trwa³e z rynku pracy zostaj¹ wyeliminowane ca³e grupy zawodowe – nie tylko
wiele zawodów robotniczych, ale tak¿e znaczne grupy pracowników
umys³owych. Rifkin proponuje alternatywê dla braku miejsc pracy, któr¹ postrzega w rozwoju trzeciego sektora. Uwa¿a, ¿e móg³by on daæ zajêcie osobom, które nie znajd¹ zatrudnienia w sektorze rynkowym czy publicznym. Postuluje wsparcie trzeciego sektora w tworzeniu nowych miejsc pracy i wskazuje, ¿e do tego niezbêdna jest nowa umowa spo³eczna, pozwalaj¹ca na przekazywanie œrodków finansowych przez rz¹d do organizacji pozarz¹dowych (na
przyk³adzie Stanów Zjednoczonych). Z prac¹ w trzecim sektorze mog¹ siê
³¹czyæ ulgi podatkowe (tzw. ukryte p³ace) dla wolontariuszy bêd¹cych pracownikami i p³ace socjalne (zamiast zasi³ku) dla wykwalifikowanych robotników, mened¿erów, specjalistów, których praca straci³a wartoœæ dla rynku i s¹
tam niepotrzebni. „Wprowadzenie ukrytych p³ac dla milionów pracowników,
którzy poœwiêcaj¹ swój czas poza prac¹ na wolontariat w gospodarce spo³ecznej oraz p³ac socjalnych dla bezrobotnych i biednych chêtnych do pracy
w trzecim sektorze, mo¿e po³o¿yæ podwaliny d³ugofalowego procesu przejœcia z pracy tradycyjnej w gospodarce rynkowej do us³ug w gospodarce
spo³ecznej”43.
41

Ibidem.
J. Rifkin: Koniec pracy. Schy³ek si³y roboczej na œwiecie i pocz¹tek ery postrynkowej,
Wydawnictwo Dolnoœl¹skie, Wroc³aw 2001.
43
Ibidem, s. 337-338.
42
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Rozwi¹zania te mieszcz¹ siê w nurcie rozwa¿añ nad tradycyjn¹ zale¿noœci¹
miêdzy dochodem a prac¹. S¹ w opozycji do pogl¹dów, zgodnie z którymi
zwi¹zki te nale¿y zerwaæ, a skoro nie ma pracy dla wszystkich, to powinno siê
zapewniæ wszystkim jakiœ minimalny dochód gwarantowany. Rifkin podkreœla, ¿e zalet¹ proponowanego rozwi¹zania by³oby nie tylko zapewnienie dochodu i zajêcia bezrobotnym i pracuj¹cym w niepe³nym wymiarze czasu pracy, ale równie¿ przyczyni³oby siê to do wzmocnienia wiêzi spo³ecznych dziêki
rozwojowi organizacji trzeciego sektora i spo³ecznoœci lokalnych.
Traktowanie trzeciego sektora jako alternatywy dla braku miejsc pracy niekiedy spotyka siê z krytyk¹ przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych.
Przyk³adem w Polsce by³o w³¹czenie idei wolontariatu do programów rz¹dowych maj¹cych na celu przeciwdzia³anie bezrobociu m³odzie¿y: „Absolwent”
i „Pierwsza praca”44. Ze œwiadczeñ wolontariuszy mog³y korzystaæ organizacje pozarz¹dowe i organy administracji publicznej. Formy te objê³y niewielk¹
czêœæ m³odzie¿y bezrobotnej. Ma³y udzia³ osób m³odych w tych formach
wskazuje, ¿e wolontariat nie stanowi³ alternatywy dla pracy p³atnej. Rozwi¹zanie to budzi³o tak¿e opór czêœci organizacji pozarz¹dowych, poniewa¿
sprowadza³o siê do postaci: wolontariat zamiast pracy dla m³odych osób bezrobotnych, co wypacza za³o¿enia idei pracy wolontariackiej.
Elastyczne wzory zatrudnienia w trzecim sektorze
Wydaje siê, ¿e nietypowe formy zatrudnienia i elastyczna organizacja czasu
pracy najbardziej pasuj¹ do wzorów zatrudnienia w trzecim sektorze. Mo¿na
nawet wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e nie nale¿y za wszelk¹ cenê d¹¿yæ do stabilizacji
zatrudnienia w tym sektorze, poniewa¿ rutyna dzia³ania mo¿e zast¹piæ zaanga¿owanie, innowacyjnoœæ pracowników i wolontariuszy, oddanie misji organizacji i s³u¿bie spo³ecznej. To cechy, które stanowi¹ si³ê tego sektora, ale i które
trudno zachowaæ w d³ugim okresie. Naturalnym zjawiskiem w takiej pracy jest
wypalenie zawodowe, a jego nastêpstwem jest rutyna i znudzenie dzia³alnoœci¹ w organizacji. Peter Drucker podkreœla, ¿e zjawisko wypalenia zawodowego jest czêsto rezultatem ogromnego zaanga¿owania w pracê organizacji
trzeciego sektora: „Kiedy zaczynamy popadaæ w mi³¹, wygodn¹ rutynê, oznacza to, ¿e nadszed³ czas, by coœ zmieniæ. Przymiotnika «wypalony» czêsto
u¿ywamy w zastêpstwie «znudzony». Nic nie wyczerpuje bardziej, ni¿ zmuszanie siê co rano, by wyjœæ do pracy, która nas nie obchodzi”45. I wtedy, jak
pisze autor, trzeba wiedzieæ, kiedy odejœæ z organizacji. Dotyczy to wolontariuszy, pracowników, ale tak¿e liderów organizacji pozarz¹dowej.
44
Szerzej w: E. Giermanowska: Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia
– na przyk³adzie przeciwdzia³ania bezrobociu m³odzie¿y, w: M. Rymsza (red.): op. cit., s. 70-72.
45
P. Drucker: Zarz¹dzanie organizacj¹ pozarz¹dow¹. Teoria i praktyka, Fundusz Wspó³pracy,
Warszawa 1995, s. 200.
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Bior¹c pod uwagê specyfikê dzia³ania organizacji nienastawionych na
zysk, nale¿a³oby d¹¿yæ do utrzymywania stabilnego zatrudnienia jedynie
w odniesieniu do w¹skiego grona: tzw. kluczowych pracowników (core workers), zgodnie z klasyfikacj¹ Atkinsona. Grupê tê powinien tworzyæ przywódca, lider organizacji pozarz¹dowej i w¹skie jego zaplecze. Rol¹ przywódcy
jest tworzenie wizji organizacji i myœlenie perspektywiczne, inspirowanie
innych do pracy i skutecznego dzia³ania (czêsto w oparciu o charyzmatyczne
cechy lidera), reprezentowanie organizacji na zewn¹trz. Kontrolê i ci¹g³oœæ
pracy organizacji mo¿e zapewniæ w¹skie zaplecze lidera troszcz¹ce siê
o sprawne wykorzystanie posiadanych zasobów i rozwi¹zywanie bie¿¹cych
problemów.
Pozostali pracownicy i wolontariusze powinni pracowaæ w ró¿nych formach elastycznoœci numerycznej. Sta³a fluktuacja w tej grupie jest po¿¹dana
ze wzglêdu na koniecznoœæ utrzymania zaanga¿owania i innowacyjnoœci
personelu. A jest to trudne w d³ugim okresie, gdy¿ organizacje trzeciego sektora na ogó³ nie dys po nuj¹ wy sta rczaj¹cymi œro d kami na gra ty fi kacje finansowe. Fluktuacja w tej grupie personelu jest te¿ sposobem na zapobie¿enie rutynie i bylejakoœci dzia³ania. Wa¿n¹ rzecz¹ przy upowszechnianiu elastycznych form zatrudnienia w trzecim sektorze by³oby wprowadzanie rozwi¹zañ gwarantuj¹cych jasno zdefiniowane zabezpieczenia socjalne dla pracuj¹cych w nim osób. Zatrudnienie w trzecim sektorze nie jest poddane tak
silnej kontroli jak w dwóch pozosta³ych sektorach: prywatnym i publicznym. Mo¿e to powodowaæ np. nadmierne obci¹¿anie prac¹ pracowników
i wolontariuszy.
Konsekwencj¹ utrzymania elastycznych struktur organizacyjnych jest tworzenie coraz bardziej elastycznych struktur zarz¹dzania. Koniecznoœæ sta³ego
dopasowywania do niestabilnego otoczenia sprawia, ¿e sztywne rozwi¹zania
przestaj¹ siê sprawdzaæ nie tylko w organizacjach komercyjnych, ale i pozarz¹dowych. Mike Hudson podkreœla, ¿e organizacje pozarz¹dowe musz¹
obecnie stawaæ siê coraz bardziej elastyczne, aby dopasowaæ siê do zmieniaj¹cego siê otoczenia: „Nowe Ÿród³a finansowania, nowe metody œwiadczenia us³ug oraz potrzeba wiêkszej wydajnoœci i sprawnoœci oznaczaj¹, ¿e organizacje musz¹ byæ bardzo elastyczne. Celem nie jest zatem opracowanie struktury idealnej, ale wpojenie przekonania, ¿e ci¹g³e wprowadzanie poprawek
jest zasadniczym i integralnym elementem skutecznego zarz¹dzania”46. Jednoczeœnie inni badacze stwierdzaj¹, ¿e w przysz³oœci nast¹pi upodobnienie
stylów kierowania w organizacjach biznesowych i wolontaryjnych, poniewa¿
te pierwsze bêd¹ musia³y w coraz wiêkszym stopniu tworzyæ elastyczne struktury zatrudnienia i opieraæ siê na autonomicznych, wewnêtrznie zmotywowa46
M. Hudson: Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarz¹dowego, Fundusz Wspó³pracy, Warszawa 1997, s. 140.
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nych pracownikach, ze zmniejszonym zakresem kontroli47. Organizacje wolontaryjne mog¹ staæ siê Ÿród³em wiedzy na temat kierowania biznesem
w przysz³oœci, a nawet bardziej liderami ni¿ naœladowcami efektywnego kierowania biznesowego. Maj¹ bowiem doœwiadczenia w rozwi¹zywaniu takich
problemów, jak dylematy i napiêcia zwi¹zane ze: zró¿nicowanym uczestnictwem (multiple memberships), zrzeszaniem i biurokracj¹, federalizmem i subsydiarnoœci¹, zaufaniem i odpowiedzialnoœci¹, autonomi¹ i kontrol¹, ciê¿k¹
prac¹ i zapa³em48.
Elastyczne wzory zatrudnienia i organizacji czasu pracy oraz zwi¹zane
z tym wysoka fluktuacja pracowników i wolontariuszy, elastyczny styl kierowania i elastyczne struktury organizacyjne s¹ cech¹, ale i si³¹ tego sektora.
Umo¿liwiaj¹ sta³e pozyskiwanie nowych i pe³nych zapa³u osób oraz dopasowywanie rodzaju pracy do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci pracowników i organizacji. Wynagrodzenia uzyskiwane w trzecim sektorze na ogó³ nie
s¹ wysokie, ale byæ mo¿e nie nale¿y d¹¿yæ do ich maksymalizacji kosztem
dzia³alnoœci statutowej organizacji. Wysokie wynagrodzenia i stabilizacja zatrudnienia mog¹ okazaæ siê czynnikami zbli¿aj¹cymi ten sektor do organizacji
biurokratycznych lub komercyjnych. A wtedy powsta³oby pytanie, co tak naprawdê odró¿nia organizacje pozarz¹dowe od organizacji sektora publicznego
i prywatnego.

47
Teza Ch. Handy. Podajê za: D. Leat: Challenging Management. An Exploratory Study of
Perceptions of Managers Who Have Moved from For-profit to Voluntary Organisations,
VOLPROF, London 1995, s. 49.
48
Ibidem, s. 50.
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Rozwój zatrudnienia w trzecim sektorze w Europie
W Europie obserwujemy systematyczny wzrost zatrudnienia p³atnego
w szeroko rozumianym trzecim sektorze, czemu towarzyszy wzrost znaczenia
tego sektora jako zbiorowego pracodawcy. Jak pokazuj¹ wyniki miêdzynarodowego badania porównawczego Johns Hopkins Comparative Nonprofit
Sector Project – obejmuj¹cego m.in. 17 pañstw europejskich, w tym Polskê
– kulminacja tego procesu przypad³a na lata dziewiêædziesi¹te XX wieku1.
Z pewnoœci¹ proces ten jest zwi¹zany z przemianami europejskich welfare states – wycofywaniem siê, pocz¹wszy od lat osiemdziesi¹tych XX wieku (najpierw w Wielkiej Brytanii, a dekadê póŸniej w pozosta³ych pañstwach Zachodniej Europy i w pañstwach transformacji z Europy Œrodkowo-Wschodniej), s³u¿b publicznych z bezpoœredniego œwiadczenia wielu us³ug spo³ecznych i z przejmowaniem tych zadañ przez podmioty niepubliczne, w tym organizacje pozarz¹dowe (koncepcja from welfare state to welfare society2).
Ilustracj¹ tego procesu s¹ tak¿e dane z badañ porównawczych publikowane
przez Miêdzynarodowe Centrum Badañ i Informacji na temat Gospodarki Publicznej, Spo³ecznej i Spó³dzielczej CIRIEC (Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie Publique, Sociale et Coopérative). Ukazanie siê w 2000 roku raportu CIRIEC, przygotowanego dla Komisji Europej1
Por. E. Priller: Employment Effects on the Third System in an European Perspective,
w: L. Kamp, S. Kotlenga, B. Nagele (red.): The Third System: Stabilizing and Supporting the
Potentials for Employment in Not-for-Profit Organisations, materia³y konferencji miêdzynarodowej zorganizowanej w dn. 16-17 wrzeœnia 2004 r. w Goettingen w ramach projektu Instruments & Effects.
2
Por. J.J. Rodger: From a Welfare State to a Welfare Society. The Changing Context of Social Policy in a Postmodern Era, Macmillan Press, St. Martin’s Press, London-New York 2000.
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skiej3 i nastêpnie szeroko cytowanego w literaturze z zakresu porównawczej
polityki spo³ecznej, by³o swego rodzaju nobilitacj¹ trzeciego sektora jako
zbiorowego pracodawcy. Okaza³o siê bowiem, ¿e rosn¹cy potencja³ zatrudnieniowy organizacji pozarz¹dowych to proces wykraczaj¹cy poza lokalne, czy
nawet narodowe rynki pracy i mo¿na go interpretowaæ jako jeden ze wskaŸników rozwoju infrastruktury spo³eczeñstwa obywatelskiego w skali europejskiej, a nawet globalnej4. Tabela 1 wskazuje na wzrost zatrudnienia p³atnego
w stowarzyszeniach œwiadcz¹cych us³ugi spo³eczne (pomoc spo³eczna, ochrona zdrowia, edukacja) w latach dziewiêædziesi¹tych w tak ró¿nych pod wzglêdem modelu polityki spo³ecznej pañstwach europejskich, jak: Niemcy, Wielka
Brytania, Francja i Dania5.
Tabela 1. Zatrudnienie p³atne w stowarzyszeniach w wybranych pañstwach europejskich
w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku
Stowarzyszenia prowadz¹ce dzia³alnoœæ w obszarze pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia
Pañstwo
Liczba miejsc pracy
Œredni przyrost w skali roku

Niemcy
Dania
Francja
Wielka Brytania

1 120 000
59 198
690 726
245 000

+ 3%
+ 0,7%
+ 5,5%
+ 5%

Stowarzyszenia prowadz¹ce dzia³alnoœæ w obszarze edukacji i badañ
Pañstwo
Liczba miejsc pracy
Œredni przyrost w skali roku

Niemcy
Dania
Francja
Wielka Brytania

168 000
63 494
104 623
587 000

+ 4,5%
+ 4,5%
brak danych
+ 10%

´
Zród³o:
The Enterprises and Organizations of the Third System: A Strategic Challenge for
Employment, CIRIEC, Liege 2000, s. 46.

Wzrost zatrudnienia w trzecim sektorze ma dwojaki charakter. Po pierwsze,
organizacje us³ugodawcze (przede wszystkim organizacje socjalne prowadz¹ce dzia³alnoœæ w obszarze pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia), korzystaj¹c ze œrodków publicznych, uzyskuj¹, przynajmniej w zakresie, w ja3

Por. The Enterprises and Organizations of the Third System: A Strategic Challenge for
Employment, CIRIEC, Liege 2000.
4
Por. J. Defourny, P. Deleverte: Ekonomia spo³eczna: ogólnoœwiatowy trzeci sektor,
w: J. Wygnañski (red.): Trzeci sektor dla zaawansowanych. Wspó³czesne teorie trzeciego sektora
– wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
5
Niemcy i Francja uznawane s¹ za kraje realizuj¹ce konserwatywny model polityki
spo³ecznej, Wielka Brytania – liberalny, a Dania – socjaldemokratyczny. Por. G. Esping-Andersen:
The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
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kim wyrêczaj¹ one s³u¿by publiczne, wiêksz¹ stabilnoœæ finansow¹ i zwi¹zan¹
z tym mo¿liwoœæ zatrudniania specjalistów, czêsto wczeœniej pracuj¹cych
w instytucjach publicznych. Innymi s³owy, wzrost zatrudnienia specjalistów
w organizacjach pozarz¹dowych powi¹zany jest ze spadkiem poziomu zatrudnienia tych¿e specjalistów w instytucjach publicznych. Mo¿na wiêc mówiæ
o miêdzysektorowym transferze etatów, co odpowiada wspomnianej koncepcji from welfare state to welfare society.
Po drugie, organizacje sektora non profit w coraz wiêkszym zakresie podejmuj¹ siê zadañ z zakresu aktywizacji zawodowej osób ze œrodowisk marginalizowanych na rynku pracy – podejmuj¹ wiêc dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
przekszta³caj¹c siê tym samym w organizacje not for profit. Podmioty te
tworz¹ coraz wiêcej nowych miejsc pracy dla osób „s³abszych”, staj¹c siê istotnymi aktorami tzw. drugiej fali ekonomii spo³ecznej w Europie6. W tym aspekcie organizacje pozarz¹dowe upodabniaj¹ siê do przedsiêbiorstw, przejmuj¹c
ich funkcje na rynku pracy. Pozostaje kwesti¹ sporn¹, czy owe „trzeciosektorowe” miejsca pracy o charakterze „inkluzyjnym” zwiêkszaj¹ poziom zatrudnienia w gospodarce, czy te¿ ich podtrzymywanie przy wykorzystaniu œrodków publicznych (co jest cech¹ zatrudnienia wspieranego, a zw³aszcza zatrudnienia socjalnego) powoduje spadek zatrudnienia w firmach komercyjnych,
które trac¹ w ten sposób czêœæ rynku na rzecz trzeciego sektora. Innymi s³owy,
czy przedsiêbiorczoœæ spo³eczna niejako obudowuje „normalny” (komercyjny) rynek, tworz¹c dodatkowe miejsca pracy w tzw. segmentach niszowych
(zw³aszcza w us³ugach spo³ecznych adresowanych do niezamo¿nych warstw
ludnoœci, które nie s¹ atrakcyjne dla podmiotów komercyjnych), czy te¿ staje
siê elementem tego rynku, zwiêkszaj¹cym poziom konkurencji w gospodarce.
W niniejszym opracowaniu omówione zostan¹ oba aspekty wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze. Wczeœniej jednak zaprezentowane zostan¹ dane
statystyczne dotycz¹ce poziomu zatrudnienia w organizacjach non profit i not
for profit – kolejno w Unii Europejskiej i w Polsce.

Zatrudnienie w trzecim sektorze w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej
Badanie CIRIEC z 2000 roku pokaza³o, ¿e w drugiej po³owie ubieg³ej dekady organizacje trzeciego sektora w pañstwach „starej piêtnastki” Unii Europejskiej (tj. w sk³adzie przed przyjêciem dziesiêciu nowych pañstw, w tym Polski) zatrudnia³y ogó³em prawie 9 milionów osób (por. tabela 2).
6
Por. M. Rymsza: Trzeci sektor a druga fala ekonomii spo³ecznej w Polsce, „Trzeci Sektor” 2007, nr 9.
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Tabela 2. Zatrudnienie w sektorze non profit w Unii Europejskiej – pañstwa „starej
piêtnastki” w przeliczeniu na pe³ne etaty* w latach 1995-1997
Pañstwo

Spó³dzielnie

Organizacje
Stowarzyszenia
wzajemnoœciowe

Ogó³em

Austria

52 373

7 325

173 964

233 662

Belgia

33 037

11 230

161 860

206 127

Dania

78 160

**

n.w.

211 322

289 482

Finlandia

75 896

n.w.**

62 684

138 580

Francja

293 627

91 200

830 000

1 214 827

Niemcy

448 074

130 860

1 281 927

1 860 861

Grecja

11 861

884

56 025

68 770

Irlandia

32 018

1 000

118 664

151 682

W³ochy

479 738

n.w.**

667 230

1 146 968

1 979

28

4 733

6 740

109 000

**

660 000

769 000

Luksemburg
Holandia

n.w.

Portugalia

48 750

1 042

60 892

110 684

Hiszpania

403 233

1 425

473 750

878 408

90 718

6 991

83 084

180 793

127 575

22 387

1 473 000

1 622 962

2 286 039

274 372

6 319 135

8 879 546

Szwecja
Wielka Brytania
Ogó³em
*

Liczba pracowników trzeciego sektora jest znacznie wiêksza, gdy¿ popularn¹ form¹ zatrudnienia jest tu praca w niepe³nym wymiarze czasu pracy (przyp. MR).
**
Statystyki krajowe nie wyodrêbniaj¹ tej formy organizacyjnej (przyp. MR).
´
Zród³o:
The Enterprises and Organizations of the Third System…, op. cit., s. 19.

Zauwa¿amy przy tym, ¿e w jednych pañstwach (Wielka Brytania, Irlandia,
Belgia, Holandia) „trzeciosektorowe” miejsca pracy organizowane s¹ przede
wszystkim przez stowarzyszenia – czyli organizacje cz³onkowskie o celach
niezarobkowych (non profit), a w innych (Szwecja, Finlandia, Hiszpania)
istotn¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywaj¹ te¿ spó³dzielnie – organizacje cz³onkowskie o charakterze zarobkowym (not for profit lub – o czym poni¿ej – not
for private profit). W Niemczech i we Francji zaœ wa¿nymi pracodawcami okazuj¹ siê podmioty z wszystkich trzech grup, a wiêc tak¿e organizacje wzajemnoœciowe, takie jak towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych i zwi¹zki kredytowe, które mog¹ funkcjonowaæ zarówno jako podmioty non profit, jak i not for
profit.
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CIRIEC powtórzy³ badania po rozszerzeniu Unii Europejskiej z 2004
roku. Analizy porównawcze ukoñczono w 2006 roku, uwzglêdniaj¹c dane
z 25 krajów cz³onkowskich za lata 2002-20037. Zaznaczmy, ¿e dane te pochodzi³y z okresu bezpoœrednio poprzedzaj¹cego przyst¹pienie krajów Europy Œrodowo-Wschodniej do Unii, a w badaniu nie uwzglêdniono dwóch
pañstw z naszego regionu o najkrótszym unijnym sta¿u cz³onkowskim
– Bu³garii i Rumunii. W wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje naszego regionu (wp³yw Cypru i Malty jest statystycznie nieistotny), a tak¿e na
skutek dalszej absorpcji ludnoœci aktywnej ekonomicznie przez organizacje
non profit i not for profit z krajów „starej piêtnastki”, liczba miejsc pracy
w unijnym trzecim sektorze przekroczy³a 11 milionów (w przeliczeniu, co
wa¿ne, na pe³ne etaty), co ilustruje tabela 3.
Tabela 3. Odp³atne zatrudnienie w spó³dzielniach, towarzystwach wzajemnych
i stowarzyszeniach w Unii Europejskiej w latach 2002-2003*
Spó³dzielnie

Towarzystwa
wzajemne

Belgia

17 047

12 864

249 700

279 611

Francja

439 720

110 100

1 435 330

1 985 150

Irlandia

35 992

Pañstwo

W³ochy

837 024

Stowarzyszenia

Ogó³em

118 664

155 306

**

499 389

1 336 413

**

159 950

210 950

650
uwaga

Portugalia

51 000

uwaga

Hiszpania

488 606

3 548

380 060

872 214

Szwecja

99 500

11 000

95 197

205 697

Austria

62 145

8 000

190 000

260 145

Dania

39 107

1 000

120 657

160 764

Finlandia

95 000

5 405

74 992

175 397

Niemcy

466 900

150 000

1 414 937

2 031 837

Grecja

12 345

489

57 000

69 834

748

nie dotyczy

6 500

7 248

Holandia

110 710

nie dotyczy

661 400

772 110

Wielka Brytania

190 458

47 818

1 473 000

1 711 276

nie dotyczy

nie dotyczy

Luksemburg

Cypr
7

4 491

4 491

Por. The Social Economy in the European Union, raport CIRIEC przygotowany dla
Europejskiego Komitetu Spo³eczno-Ekonomicznego (EESC), nr CESE/COMM/05/2005. Raport (a tak¿e jego streszczenie w jêzyku polskim) dostêpny na stronie http://www.ngo.pl.
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Pañstwo

Spó³dzielnie

Towarzystwa
wzajemne

Stowarzyszenia

Ogó³em

Czechy

90 874

147

74 200

165 221

Estonia

15 250

nie dotyczy

8 000

23 250

Wêgry

42 787

nie dotyczy

32 882

75 669

£otwa

300

nie dotyczy

nie dotyczy

300

Litwa

7 700

0

nie dotyczy

7 700

Malta

238

nie dotyczy

nie dotyczy

238

469 179

nie dotyczy

60 000

529 179

S³owacja

82 012

nie dotyczy

16 200

98 212

S³owenia

4 401

270

nie dotyczy

4 671

351 291

7 128 058

11 142 883

Polska

Ogó³em

3 663 534

*

W tabeli uwzglêdniono 25 krajów cz³onkowskich UE wed³ug stanu z 2004 r. – przed
przyst¹pieniem Bu³garii i Rumunii (przyp. MR).
**
Statystyki krajowe nie wyodrêbniaj¹ tej formy organizacyjnej. Przyk³adowo, jak zaznaczaj¹
analitycy CIRIEC, dane dotycz¹ce towarzystw wzajemnych we W³oszech zosta³y zagregowane
z danymi dotycz¹cymi spó³dzielni, a w Portugalii – z danymi dotycz¹cymi stowarzyszeñ
(przyp. MR).
´
Zród³o:
The Social Economy in the European Union, raport CIRIEC przygotowany dla Europejskiego Komitetu Spo³eczno-Ekonomicznego (EESC), nr CESE/COMM/05/2005, s. 45.

Liczba miejsc pracy w polskim trzecim sektorze, zdefiniowanym wed³ug
metodologii CIRIEC (czyli wed³ug definicji operacyjnej trzeciego sektora stosowanej przez ten Instytut i w przeliczeniu na pe³ne etaty), zosta³a oszacowana
na poziomie nieca³ych 530 tysiêcy, co stanowi znacznie ponad po³owê „trzeciosektorowych” miejsc pracy w nowych pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej (³¹cznie nieco ponad 900 tysiêcy). Przy czym wiêkszoœæ krajów
transformacji (w tym Polska) ma relatywnie rozbudowany sektor spó³dzielczy
i zarazem ma³y potencja³ ekonomiczny organizacji pozarz¹dowych, co jest
dziedzictwem komunizmu (który promowa³, choæ w wynaturzonej formie,
spó³dzielczoœæ, natomiast uniemo¿liwia³ rozwój ruchu stowarzyszeniowego).
Wzglêdna równowaga potencja³u zatrudnieniowego spó³dzielni i stowarzyszeñ charakteryzuje jedynie Wêgry i Czechy. We wszystkich pañstwach naszego regionu praktycznie nierozwiniête s¹ zaœ towarzystwa wzajemne, które
w okresie komunizmu w ogóle nie mog³y funkcjonowaæ na rynku finansowym
czy ubezpieczeniowym (pañstwo posiada³o bowiem monopol na us³ugi dla
ludnoœci w tym zakresie).
Warto podkreœliæ, ¿e analizy porównawcze dotycz¹ce poziomu zatrudnienia w trzecim sektorze s¹ obarczone istotnymi trudnoœciami metodologicznymi.
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Badacze CIRIEC, jak ju¿ wspomniano, wyró¿niaj¹ i uwzglêdniaj¹ w zestawieniach porównawczych trzy zasadnicze formy prawne dzia³alnoœci w trzecim sektorze: 1) stowarzyszenia, 2) organizacje o charakterze wzajemnoœciowym (mutual companies) oraz 3) spó³dzielnie. Po pierwsze problematyczne
jest tu nieuwzglêdnienie fundacji oraz uwzglêdnienie spó³dzielni. Fundacje s¹
z pewnoœci¹ organizacjami spo³eczeñstwa obywatelskiego (a wiêc i trzeciego
sektora), choæ w niektórych krajach posiadaj¹ pewne cechy podmiotów prywatnych8. Z drugiej strony ruch spó³dzielczy w Europie, pocz¹wszy od lat
osiemdziesi¹tych XX wieku, podlega czêœciowej komercjalizacji (podobny
proces dotyczy zreszt¹ tak¿e organizacji wzajemnoœciowych, w szczególnoœci
o charakterze ubezpieczeniowym) i czêœæ spó³dzielni przekszta³ci³a siê de facto
w komercyjne przedsiêbiorstwa, które trudno zaliczaæ do organizacji not for
profit; s¹ to – zwa¿ywszy na ograniczenia w dysponowaniu zyskiem – co najwy¿ej podmioty o charakterze not for private profit9. Drug¹ trudnoœci¹ jest
nieuwzglêdnianie organizacji wzajemnych jako odrêbnej formy organizacyjnej podmiotów trzeciego sektora w statystyce publicznej niektórych pañstw
europejskich, co ilustruj¹ dane (a œciœlej – braki danych) z tabel 2 i 3, a co ogranicza porównywalnoœæ „rozagregatowanych” danych z podzia³em na trzy
wspomniane kategorie.
Dlatego inne zespo³y badawcze stosuj¹ odmienne za³o¿enia metodologiczne. Przyk³adowo, w czêsto cytowanych badaniach polskiego trzeciego sektora
prowadzonych i cyklicznie powtarzanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor
do niedawna przyjmowano wzorowan¹ na badaniach amerykañskich10 znacznie wê¿sz¹ definicjê trzeciego sektora – w budowanej próbie reprezentatywnej
organizacji tego sektora nie uwzglêdniano m.in. spó³dzielni (maj¹cych w Polsce, podobnie jak w wielu innych pañstwach europejskich, stosunkowo du¿y
8
S¹ ró¿ne rodzaje fundacji. W Polsce funkcjonowaæ mog¹, co prawda, jedynie fundacje
prowadz¹ce dzia³alnoœæ o charakterze po¿ytku publicznego, które z tego powodu jednoznacznie
sytuuj¹ siê w sektorze pozarz¹dowym. W krajach anglosaskich mog¹ jednak istnieæ tak¿e fundacje prywatne – tworzone przez osoby prywatne dla wspierania osób prywatnych – którym,
chocia¿ maj¹ charakter non profit, znacznie bli¿ej do sektora prywatnego ni¿ trzeciego (pozarz¹dowego i spo³ecznego zarazem). W kierunku sektora prywatnego ci¹¿y te¿ wiêkszoœæ tzw.
fundacji korporacyjnych, tworzonych przez przedsiêbiorstwa. Por. np. analizê ró¿norodnoœci
form fundacyjnych w Europie w: G. Salole: Ogólny przegl¹d zakresu dzia³ania Fundacji w Europie: granice typologii, referat przedstawiony na konferencji „Fundacje we wspó³czesnej Europie”, 12 wrzeœnia 2008 r. w Warszawie, zorganizowanej przez Forum Darczyñców w Polsce
i Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej; maszynopis.
9
Por. M. Rymsza: Stara i nowa ekonomia spo³eczna. Polska na tle doœwiadczeñ europejskich, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2.
10
Por. L. Salamon: Partners in Public Services. Government-Nonprofit Relations in the
Modern Welfare State, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1995. Zob. te¿
uwagi na ten temat w: T. KaŸmierczak: Zrozumieæ ekonomiê spo³eczn¹, w: T. KaŸmierczak,
M. Rymsza (red.): Kapita³ spo³eczny. Ekonomia spo³eczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 108-109.
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potencja³ ekonomiczny i zatrudnieniowy), a uwzglêdniano fundacje (w Polsce
w wiêkszoœci s¹ to tzw. fundacje operacyjne – o niskim poziomie kapita³u finansowego i zwi¹zanych z tym ograniczonych mo¿liwoœciach zatrudnieniowych)11. Podobnie prowadzono statystyki trzeciego sektora m.in. w innych
krajach Grupy Wyszehradzkiej: na S³owacji, na Wêgrzech i w Czechach12.
Nastêpuje jednak stopniowe ujednolicanie metodologii badañ porównawczych w skali Europy. Jakie s¹ praktyczne przejawy tendencji integracyjnych
w badaniach porównawczych? W cytowanym powy¿ej (por. tabela 3) najnowszym raporcie CIRIEC fundacje s¹ ju¿ traktowane jako podmioty przynale¿ne do trzeciego sektora, chocia¿ nadal nie s¹ wyszczególnione w statystykach
porównawczych. Równoczeœnie w 2008 roku Stowarzyszenie Klon/Jawor
opublikowa³o wyniki badania na losowo-warstwowej próbie reprezentatywnej polskich organizacji trzeciego sektora, w której – oprócz stowarzyszeñ
i fundacji – po raz pierwszy uwzglêdniono tak¿e spó³dzielnie, organizacje
wzajemne i kilka innych typów organizacji non profit i not for profit, o czym
bêdzie jeszcze mowa13.
Efektem przyjêtego kierunku standaryzacji badañ porównawczych trzeciego sektora w Europie jest stopniowe rozszerzanie zakresu pojêciowego zarówno terminu „sektor pozarz¹dowy” (wyjœciowo, jak ju¿ zaznaczono, by³y to tylko organizacje stricte non profit), jak i „sektor ekonomii spo³ecznej” (wyjœciowo by³y to organizacje not for profit14), w rezultacie czego oba terminy posiadaj¹ w coraz wiêkszym stopniu te same desygnaty, zaœ termin „trzeci sektor”
coraz czêœciej pe³ni funkcjê terminu zbiorczego dla okreœlenia ogó³u organizacji pozarz¹dowych i podmiotów ekonomii spo³ecznej. W takim te¿ szerokim
znaczeniu termin „trzeci sektor” u¿ywany jest w niniejszym opracowaniu.
Wspomnian¹ standaryzacjê w zakresie terminologii i metodologii badañ nale¿y oceniæ pozytywnie, gdy¿ – jak zauwa¿a Tomasz KaŸmierczak – „trzeci
sektor mo¿e byæ konceptualizowany na dwa podstawowe sposoby: jako ekonomia spo³eczna oraz jako sektor non-profit. ¯aden z nich nie chwyta w pe³ni
fenomenu spo³ecznej przedsiêbiorczoœci, która nie jest ani ekonomi¹
spo³eczn¹, ani sektorem non-profit, ale czymœ pomiêdzy jednym i drugim”15.
Innymi s³owy, rosn¹c¹ zdolnoœæ zatrudnieniow¹ trzeciego sektora nale¿y interpretowaæ w³aœnie jako skutek upowszechniania przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, wykraczaj¹cej poza tradycyjnie definiowany sektor pozarz¹dowy i zara11

Por. np. M. Gumkowska, J. Herbst: Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych
– raport z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
12
Por. A. Zimmer, E. Priller (red.): Future of Civil Society. Making Central European
Nonprofit-Organizations Work, Vs Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004.
13
Por. J. D¹browska (red.): Od trzeciego sektora do przedsiêbiorczoœci spo³ecznej – wyniki
badañ ekonomii spo³ecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
14
Por. L. Kamp, S. Kotlenga, B. Nagele (red.): op. cit.
15
Por. T. KaŸmierczak: Zrozumieæ ekonomiê spo³eczn¹, op. cit., s. 107-108.
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zem niedaj¹cej siê zamkn¹æ w tradycyjnie pojmowanym sektorze ekonomii
spo³ecznej. W nowej (drugiej) fali ekonomii spo³ecznej obok tradycyjnych
przedsiêbiorstw spo³ecznych, spó³dzielni czy towarzystw wzajemnych, wa¿n¹
rolê odgrywaj¹ typowe organizacje pozarz¹dowe (stowarzyszenia i fundacje)16. Te ostatnie, podejmuj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czy chocia¿by – jak
w Polsce – tzw. odp³atn¹ dzia³alnoœæ statutow¹, podlegaj¹ procesowi ekonomizacji17 i w rezultacie upodabniaj¹ siê do tradycyjnych podmiotów ekonomii
spo³ecznej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przechodz¹ one konwersjê: od podmiotów
non profit do not for profit. Poniewa¿ równoczeœnie liczne przedsiêbiorstwa
ekonomii spo³ecznej ewoluuj¹ w kierunku formu³y not for private profit,
mo¿na mówiæ o procesie urynkowienia trzeciego sektora w Europie.
Zaznaczmy, ¿e dla uzyskania pe³nego obrazu trzeciego sektora w Europie
nale¿a³oby jeszcze uwzglêdniæ tzw. koœcielne jednostki trzeciego sektora
(organizacje cz³onkowskie i instytucje o charakterze non profit zwi¹zane
z Koœcio³ami – katolickim, protestanckim i prawos³awnym, prowadz¹ce
dzia³alnoœæ spo³eczn¹), co wi¹¿e siê z kolejnym problemem metodologicznym, tj. koniecznoœci¹ precyzyjnego rozró¿nienia instytucji tych¿e Koœcio³ów
(np. zgromadzeñ zakonnych czy parafii) i ich organizacji spo³ecznych (np.
wyodrêbnionych prawnie organizacji charytatywnych czy edukacyjnych,
zarejestrowanych jednak nie jako „œwieckie” stowarzyszenia czy fundacje, ale
w oparciu o prawo konkordatowe – jako podmioty koœcielne)18. W ostatnich
latach próby takie s¹ w Europie z powodzeniem podejmowane19. Koœcielne
jednostki trzeciego sektora nie s¹ jednak – jak do tej pory – uwzglêdniane
w przywo³ywanych ju¿ badaniach CIRIEC i Stowarzyszenia Klon/Jawor. Dodajmy, ¿e podmioty te w takich krajach, jak: Niemcy, W³ochy, Irlandia czy
Polska zarz¹dzaj¹ znaczn¹ czêœci¹ niepublicznej infrastruktury socjalnej i edukacyjnej; zatrudniaj¹ te¿ p³atny personel, chocia¿ w znacznym stopniu opieraj¹
swoj¹ aktywnoœæ na zaanga¿owaniu wolontariackim cz³onków i wspó³pracowników – zarówno osób duchownych, jak i wiernych œwieckich.
Upowszechnianie zatrudnienia p³atnego w organizacjach trzeciego sektora
sprawi³o, ¿e sektor ten staje siê zbiorowym pracodawc¹ rozpoznawalnym nie
tylko przez badaczy, ale tak¿e opinia publiczna coraz czêœciej traktuje organizacje non profit i not for profit jako instytucje rynku pracy. Nic dziwnego,
w krajach „starej piêtnastki” Unii Europejskiej trzeci sektor tworzy ju¿ 6,4%
ogólnej liczby miejsc pracy (por. tabela 4).
16

Por. M. Rymsza: Trzeci sektor a druga fala ekonomii spo³ecznej…, op. cit., s. 3.
Por. J. Wygnañski: Ekonomizacja organizacji pozarz¹dowych. Mo¿liwoœæ czy koniecznoœæ?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
18
Por. T. Kamiñski: Koœció³ i trzeci sektor, „Trzeci Sektor” 2008, nr 15 (w druku).
19
Por. W. Zdaniewicz, W. Okrasa: Jednostki koœcielne sektora trzeciego w statystyce publicznej. Komunikat z badania pilota¿owego Instytutu Statystyki Koœcio³a Katolickiego, „Trzeci
Sektor” 2008, nr 15 (w druku).
17
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Tabela 4. Zatrudnienie p³atne w trzecim sektorze w stosunku do zatrudnienia ogó³em
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej w latach 2002-2003

Pañstwo

Belgia
Francja
Irlandia
W³ochy
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
Austria
Dania
Finlandia
Niemcy
Grecja
Luksemburg
Holandia
Wielka Brytania
Cypr
Czechy
Estonia
Wêgry
£otwa
Litwa
Malta
Polska
S³owacja
S³owenia
Ogó³em UE
„Stara 15” UE
„Nowa 10” UE
*

Liczba zatrudnionych
w trzecim sektorze

Liczba
zatrudnionych
ogó³em*

Zatrudnienie
w trzecim sektorze
do zatrudnienia ogó³em
(w %)

279 611
1 985 150
155 306
1 336 413
210 950
872 214
205 697
260 145
160 764
175 397
2 031 837
69 834
7 248
772 110
1 711 276
4 491
165 221
23 250
75 669
300
7 700
238
529 179
98 212
4 671
11 142 883
10 233 952
908 931

4 048 499
23 859 402
1 730 381
21 477 906
4 783 988
16 155 305
4 252 211
3 786 969
2 684 311
2 354 265
35 850 878
3 832 994
187 809
8 089 071
27 960 649
307 305
4 707 477
565 567
3 831 391
960 304
1 378 900
146 500
13 470 375
2 118 029
888 949
189 429 435
161 054 638
28 374 797

6,9
8,3
9,0
6,2
4,4
5,4
4,8
6,9
6,0
7,5
5,7
1,8
3,9
9,5
6,1
1,5
3,5
4,1
2,0
0,0
0,6
0,2
3,9
4,6
0,5
5,9
6,4
3,2

Dane dotycz¹ ludnoœci w wieku 16-25 lat.
´
Zród³o:
The Social Economy in the European Union…, op. cit., s. 45 (na podstawie danych Eurostatu).
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Analizuj¹c dane z tabeli 4, zauwa¿amy du¿e dysproporcje pomiêdzy poszczególnymi pañstwami cz³onkowskimi. Po pierwsze pomiêdzy pañstwami
„starej piêtnastki” Unii Europejskiej a nowymi krajami cz³onkowskimi. Œredni
wskaŸnik zatrudnienia w trzecim sektorze (w stosunku do zatrudnienia ogó³em,
bez wzglêdu na jego formê prawn¹) jest dwukrotnie wy¿szy w przypadku tych
pierwszych (odpowiednio 6,4% i 3,2%). Nieco mniejsza jest dysproporcja
w przypadku wskaŸnika dotycz¹cego zatrudnienia pracowniczego: w krajach
„starej piêtnastki” wnosi on 7% (a wiêc na ka¿de 100 etatów pracowniczych
7 utworzonych jest tam przez organizacje trzeciego sektora), a w nowych pañstwach cz³onkowskich – 4,3%20. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w niektórych ma³ych
krajach „nowej dziesi¹tki” Unii Europejskiej: na £otwie, w S³owenii i na Malcie
trzeci sektor praktycznie nie tworzy jeszcze p³atnych miejsc pracy.
Istotne s¹ jednak tak¿e ró¿nice miêdzy Pó³noc¹ a Po³udniem Europy – spoœród pañstw Morza Œródziemnego jedynie Francja ma omawiany wskaŸnik
powy¿ej œredniej w „starej piêtnastce” Unii Europejskiej. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e w spo³eczeñstwach œródziemnomorskich s¹ silniejsze ni¿ w Europie
Pó³nocnej tradycyjne wiêzi spo³eczne, a przede wszystkim wy¿szy jest poziom wi¹¿¹cego kapita³u spo³ecznego21, co sprawia, ¿e na poziomie lokalnym
wiêcej dzia³añ spo³ecznych w organizacjach pozarz¹dowych mo¿na podejmowaæ w oparciu o pracê spo³eczn¹ lub wrêcz w sposób nieformalny22. Co wiêcej, w czêœci tych krajów (np. we W³oszech) stowarzyszenia nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej, co ogranicza ich potencja³ ekonomiczny; rozwiniêta w tym regionie Europy jest natomiast kultura spó³dzielczoœci.

Zatrudnienie w trzecim sektorze w Polsce
W 2006 roku w polskim trzecim sektorze, wed³ug szacunków Stowarzyszenia Klon/Jawor sporz¹dzonych na podstawie wyników badania iloœciowego
na reprezentatywnej, losowo-warstwowej próbie 1900 organizacji non profit23, zatrudnionych by³o ok. 600 tysiêcy osób. Przypomnijmy, ¿e w oparciu
o metodologiê CIRIEC (por. tabela 4) poziom zatrudnienia w polskim trzecim
sektorze zosta³ oszacowany jako ekwiwalent 530 tysiêcy pe³nych etatów.
W badaniu obejmuj¹cym dane za 2006 rok analitycy Stowarzyszenia Klon/Jawor po raz pierwszy od 2002 roku (wówczas opublikowany zosta³ pierwszy
raport Stowarzyszenia z badañ iloœciowych na próbie reprezentatywnej orga20

Por. The Social Economy in the European Union…, op. cit., s. 47 – tabela 6, kolumna 3.
Por. T. KaŸmierczak: Kapita³ spo³eczny a rozwój spo³eczno-ekonomiczny – przegl¹d podejœæ, w: T. KaŸmierczak, M. Rymsza (red.): Kapita³ spo³eczny…, op. cit., s. 59-60.
22
Por. uwagi na ten temat w: A. Fowler: Ekonomia spo³eczna na po³udniu w kontekœcie
spo³eczeñstwa obywatelskiego, w: J. Wygnañski (red.): op. cit., s. 58.
23
Por. J. D¹browska (red.): op. cit.
21
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nizacji pozarz¹dowych24) do trzeciego sektora zaliczyli, oprócz stowarzyszeñ
i fundacji, tak¿e spó³dzielnie, organizacje samorz¹du gospodarczego (izby gospodarcze i izby rolnicze) oraz centra integracji spo³ecznej i zak³ady aktywizacji zawodowej25. Szczegó³owe dane z badania zawiera tabela 5. Tak zdefiniowany polski trzeci sektor obejmuje 75 tysiêcy podmiotów. Oznacza to, ¿e
œrednio w jednej organizacji o charakterze non profit lub not for profit zatrudnionych jest osiem osób. Wskazywa³oby to na stosunkowo du¿¹ zdolnoœæ zatrudnieniow¹ polskich organizacji pozarz¹dowych. WskaŸnik ten, bêd¹cy
miar¹ uœrednion¹, jest jednak wypadkow¹ stosunkowo du¿ej zdolnoœci zatrudnieniowej spó³dzielni, a tak¿e organizacji samorz¹du gospodarczego i znacznie mniejszej stowarzyszeñ i fundacji, gdzie na jedn¹ organizacjê przypada
œrednio jedynie dwóch pracowników.
Tabela 5. Organizacje trzeciego sektora w Polsce w 2006 roku
Typ organizacji

Stowarzyszenia i fundacje

Liczba
Liczba
organizacji* pracowników**

Liczba
cz³onków***

58 000

120 000

9-10 mln

5 500

33 000

1,1 mln

12 800

440 000

6 mln

350

55 000

30 000

9

500

brak danych

880

brak danych

brak danych

Spó³dzielnie socjalne

45

320

Zak³ady aktywizacji zawodowej

33

1 700

Organizacje samorz¹du gospodarczego
Spó³dzielnie
w tym spó³dzielnie inwalidów
Towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych
Inne organizacje wzajemnoœciowe

Centra i kluby integracji spo³ecznej
Ogó³em

35 + 90
ok. 75 000

400
brak danych

500 + ?

brak danych

ok. 600 000

ok. 16-17 mln

*

Organizacje zarejestrowane w rejestrze REGON.
Liczba zatrudnionych niezale¿nie od formy zatrudnienia – dane szacunkowe na podstawie badania „Kondycja sektora ekonomii spo³ecznej w Polsce 2006” na reprezentatywnej, losowo-warstwowej próbie 1900 podmiotów ekonomii spo³ecznej.
***
Dane szacunkowe pozyskane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor od organizacji. Bli¿sze informacje w: J. D¹browska (red.): Od trzeciego sektora do przedsiêbiorczoœci spo³ecznej – wyniki
badañ ekonomii spo³ecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 141.
´
Zród³o:
J. D¹browska (red.): Od trzeciego sektora do przedsiêbiorczoœci spo³ecznej – wyniki badañ ekonomii spo³ecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 126-127.
**

24
Por. J. D¹browska, M. Gumkowska, J. Wygnañski: Podstawowe fakty o organizacjach
pozarz¹dowych – raport z badania 2002, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2002.
25
Próba losowo-warstwowa sporz¹dzona wed³ug metodologii z 2006 r. nadal nie uwzglêdnia wszystkich rodzajów organizacji non profit, m.in. koœcielnych organizacji spo³ecznych.
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Co wiêcej, zatrudnienie w polskich stowarzyszeniach i fundacjach nie roœnie. Na podobnym co w 2006 roku poziomie ok. 120 tysiêcy etatów oszacowali bowiem zatrudnienie w sektorze pozarz¹dowym na koniec lat dziewiêædziesi¹tych Ewa Leœ i S³awomir Na³êcz26. Sytuacji w tym wzglêdzie nie zmieni³
nawet dostêp organizacji pozarz¹dowych do œrodków strukturalnych Unii Europejskiej po akcesji naszego kraju do Unii w 2004 roku. Wbrew przewidywaniom, pomimo dostêpnoœci nowego Ÿród³a finansowania – do 2006 roku nie
nast¹pi³ wzrost zatrudnienia w trzecim sektorze w stosunku do poziomu
z 2004 roku. Jest wielce prawdopodobne, ¿e ze œrodków unijnych korzysta jedynie w¹ska grupa silnych organizacji. Tak wiêc w wyniku absorpcji œrodków
unijnych nie tyle zwiêksza siê potencja³ ekonomiczny polskiego trzeciego sektora, ile roœnie dysproporcja miêdzy organizacjami „bogatymi” i „biednymi”.
Mo¿na wrêcz mówiæ o postêpuj¹cej ekonomicznej „oligarchizacji” polskiego
trzeciego sektora. Wed³ug dwóch kolejnych badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor, przeprowadzonych w oparciu o metodologiê zapewniaj¹c¹ porównywalnoœæ danych, w 2004 roku 33,2% stowarzyszeñ i fundacji deklarowa³o bowiem zatrudnianie p³atnego personelu, a w 2006 roku – jedynie 25,5%27.
Mo¿na te¿ mówiæ o postêpuj¹cej ekonomizacji organizacji trzeciego sektora.
Jak zauwa¿a Jakub Wygnañski na podstawie cytowanych ju¿ badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor, wed³ug danych z 2006 roku „odsetek ekonomizuj¹cych siê
organizacji wynosi od 7% – bior¹c pod uwagê wy³¹cznie organizacje uzyskuj¹ce dochód z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, natomiast gdyby
uwzglêdniæ tak¿e te, które prowadz¹ dzia³alnoœæ odp³atn¹ dla zysku28, ich udzia³
zwiêkszy³by siê do 17,4% – a do prawie 40%, gdy w sposób nieco uogólniony
weŸmiemy pod uwagê organizacje pobieraj¹ce op³aty za us³ugi w jakiejkolwiek
b¹dŸ formie (np. w postaci sk³adek cz³onkowskich, darowizn stanowi¹cych
de facto op³atê za us³ugi czy te¿ kontraktów publicznych)”29.
Na koniec zaznaczmy, ¿e dane z badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor s¹ niepe³ne, nie uwzglêdniaj¹ bowiem, o czym ju¿ wspomniano, koœcielnych jednostek trzeciego sektora. Badanie trzeciego sektora obejmuj¹ce tak¿e i tê grupê
podmiotów jest obecnie przygotowywane jako wspólne przedsiêwziêcie
G³ównego Urzêdu Statystycznego i Instytutu Statystyki Koœcio³a Katolickie26
E. Leœ, S. Na³êcz: Potencja³ ekonomiczny i spo³eczny sektora non-profit w Polsce,
w: P. Gliñski, B. Lewenstein, A. Siciñski (red.): Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego.
Trzeci sektor, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002, s. 17.
27
Por. J. Herbst: Trzeci sektor na rozdro¿u – kondycja organizacji pozarz¹dowych Polsce
w œwietle badañ, „Trzeci Sektor” 2006, nr 8, s. 65.
28
Kategoria „odp³atne dla zysku” u¿yta przez cytowanego autora nie jest do koñca jasna,
gdy¿ na mocy przepisów Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r.
odp³atna dzia³alnoœæ statutowa prowadzona jest „po kosztach”, a jeœli przynosi zysk – staje siê
automatycznie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
29
J. Wygnañski: op. cit., s. 48.
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go30. Warto jednak wspomnieæ o inicjatywie Fundacji Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych – w 2008 roku w ramach promocji ekonomii spo³ecznej
(projekt PROMES realizowany ze œrodków Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL) uwzglêdniono jednostki koœcielne zaanga¿owane w realizacjê projektów z zakresu przedsiêbiorczoœci spo³ecznej31.

Wzrost zatrudnienia w trzecim sektorze
– hipoteza „redystrybucji pracy”
Szukaj¹c g³ównych beneficjentów upowszechniania zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych, nie mo¿na abstrahowaæ od pytania, czy – i ewentualnie w jakim stopniu – przyczynia siê ono do rozwi¹zania problemu bezrobocia. Warto podkreœliæ bowiem, ¿e wsparcie dla trzeciego sektora w pe³nieniu
funkcji prozatrudnieniowej traktowane jest w Unii Europejskiej jako wa¿ny
element polityki rynku pracy ukierunkowanej na osi¹ganie mo¿liwie wysokiego poziomu zatrudnienia32. Innymi s³owy, dla oceny tej polityki z perspektywy ekonomicznej istotne jest, czy miejsca pracy powstaj¹ce w trzecim
sektorze faktycznie podnosz¹, choæby nieznacznie, poziom zatrudnienia
produktywnego.
Z perspektywy socjologicznej wa¿niejsze od tego, ile trzeci sektor tworzy
miejsc pracy, jest to, kto znajduje tam zatrudnienie i na jakich warunkach. Dlatego nawet przyjêcie za³o¿enia, ¿e w ogóle trzeci sektor nie stwarza dodatkowych
miejsc pracy, a jedynie w takiej czy innej formie pracê „redystrybuuje”, nie wyklucza pozytywnej oceny tego sektora jako zbiorowego pracodawcy. Chocia¿,
podkreœlmy, w³aœnie w odwo³aniu do koncepcji gry o sumie zerowej formu³uje
siê w tej kwestii podstawowe zarzuty; zarówno wobec samych organizacji non
profit i not for profit, jak i co do polityki spo³ecznej pañstw wspieraj¹cych „trzeciosektorowe” zatrudnienie. Warto zatem rozwa¿yæ dwie wersje hipotezy gry
o sumie zerowej: 1) „redystrybucji pracy” przez tworzenie miejsc pracy dla osób
ze œrodowisk marginalizowanych na rynku pracy – niejako kosztem biznesu
(g³ównie zaœ ma³ych firm lokalnych) oraz 2) transferu etatów z sektora publicznego – z przeznaczeniem dla „trzeciosektorowych” specjalistów.
Zacznijmy od omówienia hipotezy pierwszej. Tworzenie miejsc pracy
w trzecim sektorze w ramach programów aktywizacji osób bezrobotnych
i marginalizowanych na rynku pracy (przedsiêbiorczoœæ spo³eczna, spó³dziel30
W 2008 r. przeprowadzone zosta³o badanie pilota¿owe, zasadnicze badanie planowane
jest na 2009 r. Por. W. Zdaniewicz, W. Okrasa: op. cit.
31
Por. artyku³y na ten temat zamieszczone w miesiêczniku „WiêŸ” 2008, nr 4-5.
32
Por. B. Sinnott: The Third System and its Employment Related Potentials In the Context
of the European Funding Policy, w: L. Kamp, S. Kotlenga, B. Nagele (red.): op. cit.
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czoœæ socjalna, dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych itp.)
mo¿e (choæ nie musi – potwierdzenie tej tezy wymaga badañ empirycznych)
wywo³ywaæ efekt uboczny, czyli spadek liczby miejsc pracy w sektorze biznesu. Taki zarzut „redystrybucji pracy” formu³uj¹, odwo³uj¹c siê do koncepcji
gry o sumie zerowej, badacze o pogl¹dach liberalnych, a zw³aszcza przedstawiciele organizacji pracodawców. Wskazuje siê na to, ¿e w szczególnoœci
ma³e firmy mog¹ traciæ popyt na swe us³ugi i produkty na lokalnych rynkach,
gdy samorz¹dy wspieraj¹ organizacje zatrudniaj¹ce pracowników ze œrodowisk marginalizowanych (np. osoby niepe³nosprawne, psychicznie chore,
opuszczaj¹ce placówki opiekuñcze i resocjalizacyjne czy wychodz¹ce z bezdomnoœci). Wsparcie to mo¿e mieæ charakter zarówno subsydiowania kosztów pracy, jak i zlecania w trybie pozaprzetargowym okreœlonych us³ug, czy
te¿ kupowania produktów wytworzonych przez podmioty trzeciego sektora33.
Subsydiowanie w ró¿nych formach miejsc pracy w sektorze ekonomii
spo³ecznej charakteryzuje zw³aszcza pañstwa Po³udniowej Europy (Francja,
W³ochy, Hiszpania) i kraje nordyckie (Dania, Finlandia, Szwecja). W krajach
tych zakres wsparcia publicznego dla przedsiêbiorstw spo³ecznych jest jednak
negocjowany z biznesem i ograniczany do okreœlonych segmentów rynku (np.
us³ug spo³ecznych), aby nie urzeczywistniaæ scenariusza „psucia rynku”.
Przyk³adem wypracowania takiego trwa³ego porozumienia s¹ pó³nocne
W³ochy34.
Z kolei w Wielkiej Brytanii, gdzie organizacje trzeciego sektora z powodzeniem podejmuj¹ konkurencjê na otwartym rynku, polityka pañstwa wobec
trzeciego sektora polega na ró¿nicowaniu wsparcia dla ró¿nych form spo³ecznej przedsiêbiorczoœci w myœl zasady: im bli¿ej danej inicjatywie do normalnego rynku, tym mniejsza pomoc publiczna35.
Zwolennicy programów aktywizuj¹cych, choæ generalnie d¹¿¹ do podniesienia poziomu zatrudnienia produktywnego, pozytywnie oceniaj¹ te¿ efekt
„redystrybucji pracy”. Uznaj¹ bowiem, ¿e taka „gra o sumie zerowej” na rynku pracy przynosi korzyœci spo³eczne. Lepiej, gdy w spo³eczeñstwie nie
utrwala siê podzia³ na œrodowiska aktywne i nieaktywne ekonomicznie. Dlatego warto realizowaæ programy aktywizuj¹ce, nawet w sytuacji, gdyby wprowadzanie osób marginalizowanych na rynek pracy oznaczaæ mia³o wiêksze
ryzyko bezrobocia dla ju¿ pracuj¹cych. Innymi s³owy, warto zastêpowaæ
transfery socjalne „dzieleniem siê prac¹”, gdy¿ przynajmniej czêœciowo przeciwdzia³a siê w ten sposób trwa³emu wykluczeniu spo³ecznemu klientów po33
Por. krytyczn¹ analizê gospodarki spo³ecznej w: W. Kwaœnicki: Gospodarka spo³eczna
z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2.
34
Por. M. Loss: Spó³dzielnie socjalne we W³oszech, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2.
35
Por. M. Aiken: Przedsiêbiorstwa spo³eczne w Wielkiej Brytanii: prozatrudnieniowa funkcja trzeciego sektora, „Trzeci Sektor” 2007, nr 9.
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mocy spo³ecznej. Œwiadczenia socjalne, gwarantowane w tradycyjnym modelu welfare state, zapewniaj¹ godne ¿ycie niepracuj¹cym, ale nie w³¹czaj¹ ich
w sieci spo³ecznej wymiany dóbr; czyni to zaœ dostêp do pracy36. To najwa¿niejszy argument za upowszechnianiem aktywizuj¹cej polityki spo³ecznej,
której wykonawcami s¹ w znacznym stopniu podmioty trzeciego sektora jako
„niszowi” pracodawcy grup marginalizowanych na rynku pracy.

Wzrost zatrudnienia w trzecim sektorze
– hipoteza transferu etatów z sektora publicznego
Hipoteza druga wskazuje na wzrost zatrudnienia w trzecim sektorze jako
pochodn¹ systemu odp³atnego zlecania organizacjom pozarz¹dowym zadañ
publicznych. Zwi¹zek poziomu zatrudnienia p³atnego w trzecim sektorze z rozwojem wspó³pracy miêdzysektorowej zosta³ potwierdzony w badaniach
przeprowadzonych w ramach John Hopkins Comparative Nonprofit Sector
Project. Co wiêcej, Eckhard Priller wskazuje, ¿e zwi¹zek ten jest statystycznie
istotny nie tylko na poziomie danych zbiorczych dla poszczególnych pañstw,
ale tak¿e z „rozbiciem” na obszary ewentualnej wspó³pracy. Innymi s³owy,
w konkretnych krajach „trzeciosektorowe” zatrudnienie rozwija siê przede
wszystkim w organizacjach dzia³aj¹cych w obszarach, gdzie wspó³praca miêdzysektorowa praktykowana jest z wiêkszym rozmachem37. Dobr¹ ilustracj¹
tego procesu jest zmiana w strukturze zatrudnienia pracowników socjalnych,
która w latach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³a w wielu krajach europejskich.
Polega³a ona na transferze pracowników socjalnych z instytucji publicznych
do organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e do agencji rynkowych. Pracownicy zatrudnieni w instytucjach publicznych ograniczyli œwiadczenie pracy socjalnej,
gdy¿ ich aktywnoœæ skoncentrowa³a siê na koordynacji, superwizji i ewaluacji
dzia³añ pracowników socjalnych zatrudnionych przez podmioty niepubliczne.
W sposób zgodny z hipotez¹ transferu etatów mo¿na interpretowaæ dane zawarte w tabeli 6. Tabela ta porównuje poziom zatrudnienia w organizacjach
trzeciego sektora w krajach „starej piêtnastki” Unii Europejskiej pod koniec
ubieg³ej dekady mierzony jako procent zatrudnienia w sektorze administracji
publicznej. Wysokie (powy¿ej 10%) wskaŸniki dla Irlandii, Holandii czy Danii mo¿na interpretowaæ zarówno jako rezultat wysokiego poziomu zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych, jak i jako efekt relatywnie niskiego poziomu zatrudnienia w sektorze publicznym; odwrotnie zaœ – niskie wskaŸniki
36
Por. uwagi na ten temat w: M. Rymsza: Aktywna polityka spo³eczna w teorii i praktyce,
w: T. KaŸmierczak, M. Rymsza (red.): W stronê aktywnej polityki spo³ecznej, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2003.
37
Ibidem, s. 38-40.
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dla Grecji, Portugalii czy Luksemburga. Prawdopodobnie jednak dopiero oba
czynniki ³¹cznie daj¹ tak du¿e zró¿nicowanie wskaŸników wœród pañstw
uwzglêdnionych w zestawieniu. Ró¿nice w wielkoœci wskaŸników z tabeli 6
s¹ bowiem wiêksze ni¿ wskaŸników z tabeli 4.
Tabela 6. Zatrudnienie w trzecim sektorze w stosunku do zatrudnienia w sektorze
publicznym w krajach „starej piêtnastki” Unii Europejskiej w latach 1995-1996*
Kraje i typy
organizacji

Liczba
Zatrudnienie
Zatrudnieni w trzecim
zatrudnionych w trzecim sektorze
sektorze jako %
w trzecim
jako % zatrudnienia p³atnego zatrudnienia
sektorze
w sektorze publicznym w sektorze publicznym

Austria

233 662

6,91%

8,08%

Belgia

206 127

5,85%

7,13%

Dania

289 482

12,56%

13,85%

Finlandia

138 580

6,92%

8,18%

Francja

1 214 827

5,93%

6,81%

Niemcy

1 860 861

5,77%

6,46%

Grecja

68 770

1,81%

3,31%

Irlandia

151 682

12,57%

15,89%

W³ochy

1 146 968

5,88%

8,23%

6 740

4,16%

4,60%

Holandia

769 000

14,69%

16,64%

Portugalia

110 684

2,51%

3,50%

Hiszpania

878 408

7,45%

9,97%

Szwecja

180 793

5,15%

5,83%

Wielka Brytania

1 622 962

7,32%

8,42%

Ogó³em „stara 15” UE

8 879 546

6,57%

7,92%

Luksemburg

*

Dane w tabeli z kolumny pierwszej i te u¿yte do wyliczenia wskaŸników z kolumny drugiej
i trzeciej w przeliczeniu na pe³ne etaty (przyp. MR).
´
Zród³o:
The Enterprises and Organizations of the Third System…, op. cit., s. 17-18.

Weryfikacja i interpretacja hipotezy transferu etatów nie jest jednak zadaniem ³atwym. Chocia¿ wycofywanie siê pañstwa z bezpoœredniego œwiadczenia wielu us³ug dla ludnoœci i kontraktowanie organizacji trzeciego sektora zamiast s³u¿b publicznych jest procesem ogólnoeuropejskim, to w poszczególnych krajach przebiega on w odmiennych uwarunkowaniach. Przyk³adowo,
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porównajmy instytucjonalny kontekst wysokiego poziomu „trzeciosektorowego” zatrudnienia wspomnianych ju¿ pañstw o najwy¿szych wskaŸnikach
z ostatnich dwóch kolumn tabeli 6. W Irlandii sektor publiczny nigdy nie mia³
pozycji dominuj¹cej w us³ugach spo³ecznych. Z tego powodu w okresie
„z³otego wieku” welfare state (lata piêædziesi¹te, szeœædziesi¹te i siedemdziesi¹te XX wieku) kraj ten by³ uznawany za „zacofany” pod wzglêdem rozwoju
polityki spo³ecznej. Tu niepotrzebny by³ transfer etatów. Zmiana podejœcia
w Europie do organizacji us³ug spo³ecznych doprowadzi³a po prostu do legitymizacji irlandzkiego modelu us³ug spo³ecznych opartego na organizacjach
pozarz¹dowych – w wiêkszoœci zwi¹zanych z Koœcio³em katolickim – jako
rozwi¹zania „nowoczesnego”.
Z kolei w przypadku Holandii rozwiniêty jest zarówno sektor publiczny, jak
i trzeci sektor. Model wspó³pracy dwóch silnych partnerów w tym kraju Ralf
Kramer trafnie okreœli³ jako „pragmatyczne partnerstwo” (pragmatic partnership)38. Rozwój zatrudnienia w trzecim sektorze jest w Holandii raczej wzmacnianiem s³abszej ze stron wspó³pracy (w modelu pragmatic partnership
z prze³omu lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku, kiedy przywo³ane badania przeprowadza³ Kramer, dominuj¹c¹ pozycjê mia³y s³u¿by
publiczne) ni¿ os³abianiem silniejszej.
Zjawisko transferu etatów najbardziej widoczne jest w przypadku Danii,
gdzie proces ten zwi¹zany jest z dowartoœciowaniem trzeciego sektora w ramach upowszechniania koncepcji aktywnej polityki spo³ecznej39. Przypadek
Danii wskazuje na œcis³y zwi¹zek miêdzy hipotez¹ transferu etatów i hipotez¹
„redystrybucji pracy”. Nie s¹ to wiêc wyjaœnienia alternatywne.
Hipoteza transferu etatów wydaje siê trafnie opisywaæ przemiany sfery socjalnej w krajach Zachodniej Europy zwi¹zane z kryzysem doktryny opiekuñczoœci pañstwa. Obroñcy welfare state oceniaj¹ te zmiany negatywnie, uznaj¹c, ¿e
wzmacnianie trzeciego sektora jest niekorzystne dla pañstwa i stanowi przyk³ad
„polityki partykularyzmu” kosztem dba³oœci o dobro wspólne40. W tym ujêciu
welfare state to zdobycz socjalna i osi¹gniêcie cywilizacyjne, a s³u¿by publiczne
i publiczne instytucje s¹ najlepszymi instrumentami rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych. Zdaniem autora niniejszego opracowania wzmacnianie trzeciego
sektora nie jest jednak form¹ demonta¿u welfare state, ale jego konwergencji
zgodnie z koncepcj¹ from welfare state to welfare society, a wiêc procesem przekszta³cania pañstwa dobrobytu w spo³eczeñstwo dobrobytu, czy te¿ – jak kto
woli – pañstwa opiekuñczego w spo³eczeñstwo opiekuñcze. Jest to proces
38
Por. R. Kramer: Voluntary Agencies in the Welfare State, University of California Press,
Berkeley 1981.
39
Por. M. Rymsza: Aktywna polityka spo³eczna…, op. cit.
40
Por. R. Szarfenberg: S³aboœci trzeciego sektora i partnerstwa publiczno-prywatnego,
„Trzeci Sektor” 2006, nr 4.
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pozytywny, bo jego istot¹ jest oddawanie przez pañstwo spo³eczeñstwu tego,
co ze swej natury jest spo³eczne. Jest to wiêc proces „uspo³eczniania pañstwa”
polegaj¹cy na dezinstytucjonalizacji wsparcia socjalnego i decentralizacji polityki spo³ecznej.

Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca
– nowy partner spo³eczny?
Upowszechnianie zatrudnienia p³atnego w trzecim sektorze powoduje nie
tylko profesjonalizacjê i ekonomizacjê organizacji pozarz¹dowych, które staj¹
siê wa¿nym partnerem w systemie us³ug spo³ecznych i wspó³pracy miêdzysektorowej. Roœnie te¿ znaczenie trzeciego sektora w procesie decyzyjnym jako
nowego partnera spo³ecznego. Udzia³ podmiotów trzeciego sektora w procesie
decyzyjnym jest w Europie uznawany za urzeczywistnianie koncepcji dialogu
obywatelskiego.
„Istot¹ dialogu obywatelskiego jako rozwi¹zania instytucjonalnego jest uspo³ecznienie procesów podejmowania decyzji publicznych przez umo¿liwienie obywatelom
(a zw³aszcza sformalizowanym strukturom reprezentuj¹cym obywateli, w tym organizacjom pozarz¹dowym) systematycznego wp³ywu na proces stanowienia prawa
i przygotowywania dokumentów pañstwowych, dotycz¹cych bezpoœrednio tych¿e
obywateli. Oznacza to uzupe³nianie instytucji demokracji przedstawicielskiej (demokratycznej legitymizacji w³adzy publicznej) przez mechanizmy demokracji uczestnicz¹cej (bezpoœrednie zaanga¿owanie obywateli w sprawy publiczne)”41.

Instrumenty dialogu obywatelskiego postrzegane s¹ b¹dŸ jako uzupe³nienie
dialogu spo³ecznego prowadzonego przez administracjê pañstwow¹ z tradycyjnymi partnerami spo³ecznymi – zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, b¹dŸ jako rozwi¹zania równoleg³e. Tak czy owak, organizacje pozarz¹dowe traktowane s¹ jako partnerzy obywatelscy bez legitymacji do
negocjowania za³o¿eñ polityki rynku pracy w ramach dialogu spo³ecznego,
a jedynie z uprawnieniami do udzia³u w konsultacjach spo³ecznych dotycz¹cych innych aspektów polityki spo³ecznej pañstwa.
Jednak rosn¹ca rola organizacji pozarz¹dowych jako pracodawców podwa¿a ten stan rzeczy. Coraz czêœciej reprezentanci trzeciego sektora zabieraj¹
g³os w debacie publicznej w sprawach zwi¹zanych z organizacj¹ rynku pracy, i to nie tylko w imieniu spo³eczeñstwa obywatelskiego (jako partnerzy
41

M. Rymsza: O polityce pañstwa wobec trzeciego sektora i instytucjonalizacji dialogu
obywatelskiego, w: idem (red.): Organizacje pozarz¹dowe. Dialog obywatelski. Polityka pañstwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 8.
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obywatelscy), ale tak¿e jako przedstawiciele trzeciego sektora – zbiorowego
pracodawcy. Na razie g³os ten jest lekcewa¿ony przez tradycyjnych partnerów
spo³ecznych, uznaj¹cych sprawy rynku pracy za domenê swoich interesów
i obszar negocjacji. Nale¿y wiêc szukaæ mo¿liwoœci wzajemnego „pozycjonowania” obu form dialogu:
„Rozwi¹zaniem mo¿e byæ próba okreœlenia, w jakich obszarach z zasady (a nie uznaniowo) prowadzi siê trójstronne negocjacje, a w jakich spo³eczne konsultacje. Z pewnoœci¹ tzw. stosunki przemys³owe s¹ i pozostan¹ domen¹ dialogu spo³ecznego. Problematyka szersza, zwi¹zana z funkcjonowaniem rynku pracy jest jednak sporna. Zauwa¿my, ¿e obejmuje ona m.in. politykê upowszechniania zatrudnienia w trzecim sektorze. Obaj tradycyjni partnerzy spo³eczni maj¹ sk³onnoœæ deprecjonowania tej polityki. Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych przedstawiaj¹ zazwyczaj zastrze¿enia
bliskie perspektywie nadmiernego „os³abiania pañstwa”, a przedstawiciele pracodawców podnosz¹ zarzut „psucia rynku”. Tak wiêc organizacjom przychodzi budowaæ
stabilne zatrudnienie w sytuacji niechêtnej postawy partnerów spo³ecznych (…).
Znacz¹cy wzrost zatrudnienia p³atnego w trzecim sektorze paradoksalnie mo¿e jednak
tê sytuacjê odwróciæ”42.
I warto zauwa¿yæ, ¿e trzeci sektor jako nowy zbiorowy aktor rynku pracy
bêdzie specyficznym partnerem spo³ecznym, bo usytuowanym pomiêdzy
zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Wiêkszoœæ organizacji trzeciego sektora (por. tabelê 5) to bowiem organizacje cz³onkowskie i jako
takie reprezentuj¹ interesy spo³eczne (podobnie jak zwi¹zki zawodowe), ale
prowadz¹c dzia³alnoœæ na rynku i tworz¹c miejsca pracy, dostrzegaj¹ te¿ wagê
interesów gospodarczych (reprezentowanych przez organizacje pracodawców). Wydaje siê, ¿e trzeci sektor mo¿e w przysz³oœci odgrywaæ rolê „partnera
spo³ecznego nowej generacji” reprezentuj¹cego interes osób marginalizowanych na rynku pracy, a przechodz¹cych proces reintegracji zawodowej
i spo³ecznej (których nie reprezentuj¹ ani zwi¹zki zawodowe, ani tym bardziej
organizacje pracodawców), a tak¿e promuj¹cego politykê flexicurity – uelastyczniania rynku pracy, ale w sposób korzystny dla obu stron stosunków pracy i daj¹cy dostêp do zatrudnienia osobom s³abszym43.
Wzrost zatrudnienia p³atnego w trzecim sektorze jest w Europie zjawiskiem
nowym, nierozpoznanym, daj¹cym – jeœli tylko nie towarzyszy mu komercjalizacja organizacji pozarz¹dowych – szanse na rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego. Trzeci sektor w skali ogólnoeuropejskiej nie jest jednak zbiorowym aktorem rynku pracy bêd¹cym w stanie zasadniczo zmieniæ iloœciowe
42

Idem: Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze, „Trzeci
Sektor” 2005/2006, nr 4, s. 10.
43
Por. wnioski z opracowañ zamieszczonych w czêœci II niniejszego tomu.
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parametry funkcjonowania tego¿ rynku, w tym poziom zatrudnienia i stopê
bezrobocia44. Takim zbiorowym aktorem rynku pracy trzeci sektor jest co najwy¿ej w niektórych pañstwach Zachodniej Europy: w Wielkiej Brytanii, gdzie
obok silnych infrastrukturalnie i profesjonalnie zarz¹dzanych stowarzyszeñ
dobroczynnych dynamicznie rozwijaj¹ siê organizacje promuj¹ce zatrudnienie osób ze œrodowisk marginalizowanych na rynku pracy45, we W³oszech,
gdzie silnie rozwiniêty jest ruch spó³dzielczy46, czy w Niemczech, gdzie stabilna sytuacja finansowa organizacji trzeciego sektora wynika z ich uprzywilejowanej pozycji wœród œwiadczeniodawców us³ug spo³ecznych, któr¹ zapewnia im zasada pomocniczoœci pañstwa47.
Kluczow¹ rol¹ trzeciego sektora nie jest jednak rozwi¹zywanie problemów
rynku pracy, ale wzmacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Z tej perspektywy trzeci sektor, dbaj¹c o interes osób s³abszych, czy to jako ich niszowy pracodawca, czy jako uczestnik procesów decyzyjnych w obszarze rynku pracy,
ju¿ dziœ jest wa¿nym zbiorowym aktorem. W Polsce poziom zatrudnienia
w trzecim sektorze jest stosunkowo niski, co stanowi odzwierciedlenie s³aboœci ekonomicznej sektora i ograniczonego – znacznie bardziej ni¿ w krajach
Zachodniej Europy – dostêpu organizacji pozarz¹dowych do œrodków publicznych. W d³u¿szej perspektywie czasowej poziom tego zatrudnienia bêdzie
z pewnoœci¹ wzrastaæ. Ale ju¿ dziœ organizacje trzeciego sektora powinny
pe³niæ wspomniane funkcje spo³eczne.

44
45
46
47

Por. E. Priller: op. cit., s. 40.
Por. M. Aiken: op. cit.
Por. M. Loss: op. cit.
Por. E. Priller: op. cit., s. 39.
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Zarz¹dzanie kadrami
w organizacjach pozarz¹dowych
Kapita³ ludzki jest g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ wspó³czesnych organizacji. Dyskusje na temat jego funkcjonowania i rozwoju s¹ podejmowane szczególnie
w koncepcji zarz¹dzania zasobami ludzkimi czy zarz¹dzania kapita³em ludzkim1. Coraz czêœciej tak¿e w literaturze dotycz¹cej organizacji pozarz¹dowych porusza siê kwestiê ich kapita³u ludzkiego oraz sposobów kierowania
nim z uwzglêdnieniem specyfiki trzeciego sektora. Owa specyfika przejawia
siê w szczególnoœci w:
– poczuciu misji ludzi zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ organizacji,
– przychylnoœci dla nieformalnych struktur organizacyjnych,
– tworzeniu siê kultur organizacyjnych opartych na przyjaznych relacjach,
partycypacji i konsensusie,
– zró¿nicowanym poziomie kompetencji osób zaanga¿owanych w funkcjonowanie organizacji – od grup defaworyzowanych na rynkach pracy po
profesjonalistów,
– zaanga¿owaniu wolontariuszy2.
Dyskusjê na temat zarz¹dzania kapita³em ludzkim czy kadrami w organizacjach pozarz¹dowych nale¿y rozpocz¹æ od analizy powy¿szych cech wyró¿niaj¹cych trzeci sektor. Istotna jest równie¿ konstatacja, ¿e przeniesienie metod
i technik zarz¹dzania kadrami w organizacjach biznesowych do organizacji pozarz¹dowych z racji ich wyró¿niaj¹cych cech jest trudne i nie bêdzie gwarantowa³o sukcesu. Dlatego tworzenie praktycznych rozwi¹zañ dotycz¹cych zarz¹dza1
R. Krupski: Strategiczny kontekst zasobów ludzkich, w: S.A. Witkowski, T. Listwan
(red.): Kompetencje a sukces zarz¹dzania organizacj¹, Centrum Doradztwa i Informacji Difin,
Warszawa 2008, s. 424-432.
2
Zob. M. Allison, J. Kaye: Eight Characteristics of Nonprofit Organizations, CompassPoint Nonprofit Services, San Francisco 2001.
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nia kadrami organizacji winno opieraæ siê na w³asnych doœwiadczeniach, benchmarkingu, zaœ rzadziej na porównaniu rozwi¹zañ z innych sektorów.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja podstawowych problemów
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem kadrami w organizacjach pozarz¹dowych: planowania zatrudnienia i zaanga¿owania wolontariuszy i cz³onków organizacji;
procesów rekrutacji, selekcji i adaptacji do pracy; kwestii wynagrodzeñ oraz
motywowania pracowników. Analiza rozwoju funkcji personalnej w organizacjach trzeciego sektora jest istotna szczególnie dlatego, ¿e jest jednym
z przejawów ich profesjonalizacji. Rozwa¿ania bêd¹ prowadzone na bazie
ogólnej teorii zarz¹dzania kadrami z uwzglêdnieniem realiów i dzia³añ
polskich organizacji pozarz¹dowych.
W Polsce zagadnienie zarz¹dzania kadrami w organizacjach pozarz¹dowych jest jeszcze ma³o znane. Sk³ada siê na to kilka przyczyn. Po pierwsze, zatrudnienie w trzecim sektorze jest na razie niewielkie – 120 tysiêcy funkcjonuj¹cych etatów. Po drugie, prawie 67% organizacji nie zatrudnia w ogóle p³atnego personelu3, co ogranicza potrzebê wiedzy o sposobach kierowania nim.
Ponadto czêsto uwa¿a siê, ¿e wolontariuszami nie mo¿na zarz¹dzaæ. Po trzecie,
panuje czêœciowo uzasadnione przekonanie – o czym ju¿ wy¿ej wspomniano
– ¿e trudno przenosiæ narzêdzia i strategie zwi¹zane z zarz¹dzaniem kadrami
z sektora komercyjnego do pozarz¹dowego. Organizacje obawiaj¹ siê, ¿e takie
przeniesienie metod i technik zarz¹dzania mo¿e spowodowaæ utratê podstawowych wartoœci, które konstytuuj¹ podejmowanie przez nich dzia³añ i umo¿liwiaj¹ zakorzenienie organizacji w spo³eczeñstwie. Dodatkowo wydaje siê,
¿e czêœæ dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych obawia siê „technicznego profesjonalizmu” uto¿samianego z bezdusznym biurokratyzmem. Po czwarte,
utrudnieniem jest koncentrowanie siê organizacji pozarz¹dowych na dwóch
podstawowych kierunkach dzia³alnoœci: misji i pozyskiwaniu zasobów finansowych. Istnienie wewn¹trz organizacji napiêcia pomiêdzy misj¹ a pozyskiwaniem funduszy wp³ywa na podejmowanie decyzji i na jakoœæ dzia³ania organizacji. Na zewn¹trz organizacji interesariusze4 czêsto skupiaj¹ siê na funduszach i ich pozyskiwaniu, b¹dŸ te¿ na realizacji misji i na komunikacji ze
spo³ecznoœci¹, w której tê misjê realizuj¹. Kwestia zarz¹dzania kapita³em ludzkim schodzi zaœ na dalszy plan. Dowodz¹ tego tak¿e ogólnopolskie badania,
z których wynika, ¿e organizacje pozarz¹dowe przejawiaj¹ stosunkowo nie3

M. Gumkowska, J. Herbst: Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport
z badania 2004, Stowarzysznie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
4
„Interesariusze (stakeholders) – grupy lub osoby poœrednio lub bezpoœrednio zainteresowane dzia³alnoœci¹ organizacji w jej d¹¿eniach do osi¹gania celów; wyró¿nia siê interesariuszy
zewnêtrznych (w otoczeniu organizacji, wywieraj¹cych wp³yw na jej dzia³ania) oraz interesariuszy wewnêtrznych (wewn¹trz organizacji, wobec których kierownicy organizacji ponosz¹
odpowiedzialnoœæ)”. J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert: Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 80.
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wielkie zainteresowanie profesjonalizacj¹ zarz¹dzania – szczególnie w zakresie zarz¹dzania personelem – pozyskiwaniem wolontariuszy i organizowaniem ich, budowaniem zespo³u czy kwesti¹ przywództwa5. Wydaje siê jednak,
¿e polskim organizacjom pozarz¹dowym coraz bardziej potrzebna jest umiejêtnoœæ zarz¹dzania zasobem, do którego organizacje maj¹ ograniczony dostêp,
mianowicie ludŸmi, w szczególnoœci pracownikami i wolontariuszami. Ludzie, a szczególnie pracownicy etatowi, to istotne zasoby organizacji pozarz¹dowych w Polsce. Niestety niewykorzystywane w pe³ni, czêsto nie tylko
z powodów finansowych, lecz tak¿e braku kompetencji zarz¹dczych.

Zarz¹dzanie ludŸmi w organizacjach pozarz¹dowych
– podstawowe definicje i funkcje
W literaturze przedmiotu funkcjê personaln¹ w organizacjach okreœla siê
jako zarz¹dzanie kapita³em ludzkim, zasobami ludzkimi czy kadrami. Sk³ada
siê na to: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja, adaptacja do pracy, rozwój i doskonalenie kapita³u ludzkiego, ocenianie oraz wynagradzanie.
G³ównym celem zarz¹dzania kadrami w organizacjach pozarz¹dowych jest
umo¿liwienie im realizacji za³o¿onych celów dziêki zatrudnionym pracownikom i wolontariuszom oraz zaanga¿owanym dzia³aczom. Mo¿e siê to odbywaæ poprzez:
– pozyskiwanie i zatrzymywanie w organizacji wykwalifikowanych, zaanga¿owanych i zmotywowanych zarazem pracowników, zarówno wolontariuszy, jak i cz³onków,
– rozwój mo¿liwoœci ludzi poprzez szkolenia i doskonalenie, jak równie¿
ci¹g³e stwarzanie szans indywidualnego rozwoju,
– tworzenie warunków dla pracy zespo³owej, kreatywnoœci i elastycznoœci,
jak równie¿ zapewnienie utrzymania silnego zwi¹zku organizacji z problemami i ludŸmi, których interesy organizacje reprezentuj¹,
– wsparcie organizacji w celu utrzymania niezbêdnych i koniecznych pozytywnych relacji z interesariuszami zewnêtrznymi organizacji,
– dbanie o ocenê i nagradzanie za pracê i osi¹gniêcia,
– utrzymywanie harmonijnych relacji pomiêdzy zarz¹dzaj¹cymi organizacj¹,
cz³onkami oraz pracownikami i wolontariuszami,
– przyjêcie etycznych zasad zarz¹dzania kapita³em ludzkim6.
5
T. Bia³as: Profesjonalizacja zarz¹dzania organizacjami obywatelskimi, w: G. Prawelska-Skrzypek (red.): Zarz¹dzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy,
Fundacja Wspó³czesne Zarz¹dzanie i Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 165.
6
Zob. M. Armstrong: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna. Oddzia³
Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2002, s. 19-20.
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Podstawow¹ trudnoœci¹ zwi¹zan¹ z zarz¹dzaniem w organizacjach pozarz¹dowych jest wieloœæ interesariuszy (stakeholders) zaanga¿owanych
w dzia³anie organizacji lub ni¹ zainteresowanych. S¹ to cz³onkowie organizacji, a szczególnie zarz¹dy, pracownicy i wolontariusze, klienci i u¿ytkownicy
us³ug oraz grantodawcy i darczyñcy. Ka¿da z tych grup ma okreœlone oczekiwania w stosunku do organizacji i nie zawsze s¹ one zbie¿ne. Organizacje
musz¹ próbowaæ spe³niaæ wszystkie oczekiwania, poszukuj¹c swoistego balansu pomiêdzy np. potrzebami odbiorców swych us³ug a sprecyzowan¹ hojnoœci¹ swych darczyñców. Rzadko w praktyce wystêpuje sytuacja idealna,
w której wszyscy zaanga¿owani w dzia³alnoœæ organizacji wyznaj¹ wspólne
wartoœci i gdy funkcjonuje silne grupowe nastawienie na realizacjê
okreœlonych celów.
Zarz¹dzaj¹cy organizacjami pozarz¹dowymi wskazuj¹ cztery kluczowe obszary, na które wp³ywa w³aœciwe zarz¹dzanie kadr¹: przywództwo (umiejêtne
przewodzenie pracownikom), wydajnoœæ pracy (organizacja staje siê bardziej
produktywna), aktywizuj¹ce œrodowisko pracy (sprzyja efektywnym
dzia³aniom) oraz skuteczne zatrudnianie (organizacje antycypuj¹ w³asne potrzeby)7. Obszary te przenikaj¹ siê wzajemnie i wp³ywaj¹ na funkcjonowanie
organizacji jako ca³oœci. W zakresie przywództwa dobre zarz¹dzanie ludŸmi
to zapewnienie ci¹g³oœci pracy i wychowywanie nastêpców oraz wyszukiwanie talentów.
W obrêbie wydajnoœci pracy i skutecznego zatrudniania to: powi¹zanie systemu nagród z osi¹gniêciami, a nie ze starszeñstwem, stworzenie systemu nagradzania najlepszych, identyfikacja umiejêtnoœci i luk w kompetencjach oraz
ich uzupe³nianie, zmiana przydzia³u zadañ i w razie potrzeby reorganizacja
struktury, zatrudnianie pracowników o wielu kwalifikacjach, rozwój nowoczesnych technologii i zwiêkszanie w tym zakresie umiejêtnoœci pracowników, posiadanie alternatywnych scenariuszy dzia³añ i projektów, analiza statystyk i trendów zwi¹zanych z zatrudnieniem. W obszarze œrodowiska pracy
s¹ to m.in. dzia³ania zwi¹zane z ograniczaniem stresu, ubezpieczeniem, doradztwem i promocj¹ „zdrowej” pracy8. Wa¿ne wydaj¹ siê tak¿e takie przedsiêwziêcia zwi¹zane z zarz¹dzaniem kadrami, jak ci¹g³y monitoring miejsc pracy
w organizacji i likwidowanie barier (np. architektonicznych). Wi¹¿e siê z tym
równie¿ kwestia wizerunku organizacji jako wysoko cenionego i dbaj¹cego
o personel pracodawcy, co mo¿e skutkowaæ przyci¹ganiem dobrych pracowników. Istotna jest te¿ znajomoœæ otoczenia prawnego organizacji – prawa pracy, stosunków pracy, kwestii dotycz¹cych wyrównywania szans w zatrudnieniu i in.
7

T. Howe: A Human Resources Strategy, 2002, http://www.charityvillage.com/cv/research/
rhr1.html.
8
Ibidem.
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Planowanie zasobów ludzkich przez organizacje
pozarz¹dowe
Planowanie zasobów ludzkich w organizacjach polega na okreœleniu, jakich
pracowników potrzebuje organizacja dla osi¹gania swoich celów, jak równie¿
na dopasowaniu zasobów ludzkich do potrzeb organizacji w krótszym i d³u¿szym czasie9. W przypadku organizacji pozarz¹dowych planowanie kapita³u
ludzkiego nie powinno odnosiæ siê tylko do pracowników, lecz przede wszystkim do cz³onków organizacji oraz wolontariuszy. Procesowi planowania powinien podlegaæ szczególnie kapita³ ludzki w stowarzyszeniach czy spó³dzielniach, jako ¿e organizacje posiadaj¹ce du¿¹ liczbê zaanga¿owanych cz³onków
dziœ, nie mog¹ mieæ pewnoœci co do tego, jaki bêdzie ich stan liczebny za kilka
lat, jak równie¿ jakich cz³onków uda im siê pozyskaæ i czy bêd¹ oni w stanie
realizowaæ cele organizacji. Planowanie liczby zaanga¿owanych cz³onków organizacji powinno uwzglêdniaæ tak¿e proporcje pomiêdzy trzonem najbardziej
aktywnych cz³onków a osobami mniej zaanga¿owanymi. W okresie funkcjonowania organizacji nale¿y uwzglêdniæ tak¿e i tê proporcjê, gdy¿ stopieñ
zaanga¿owania poszczególnych osób w dzia³alnoœæ organizacji czêsto siê
zmienia, dlatego organizacje musz¹ posiadaæ wiedzê pozwalaj¹c¹ na wyznaczanie zastêpstwa dla osób, których zaanga¿owanie spada lub na pozyskiwanie nowych osób celem zape³niania luk powstaj¹cych w wyniku spadku zaanga¿owania niektórych cz³onków. Brak tego typu analizy mo¿e skutkowaæ spadkiem stabilnoœci i ci¹g³oœci funkcjonowania organizacji.
Teoretycy zarz¹dzania podkreœlaj¹ znaczenie planowania zatrudnienia
w procesie zarz¹dzania zasobami ludzkimi organizacji. Organizacje pozarz¹dowe powinny planowaæ liczbê pracowników i ich w³aœciw¹ alokacjê,
jak równie¿, jak podkreœla Barbara Ko¿uch10, indywidualny rozwój w³asnych
pracowników. Autorka zwraca tak¿e uwagê na siln¹ korelacjê celów organizacyjnych z planami zatrudnienia w organizacji.
Istotn¹ rolê w procesie planowania kapita³u ludzkiego w organizacji powinna odgrywaæ wspomniana ju¿ wy¿ej w³aœciwa alokacja, czyli rozpoznanie
umiejêtnoœci czy kwalifikacji pozyskanych pracowników czy wolontariuszy,
a tak¿e cz³onków organizacji. Pozwala to na przypisanie im okreœlonych zadañ, czy to wykonywanych za wynagrodzeniem (pracownicy), czy bez (wolontariusze, zaanga¿owani dzia³acze organizacji). Na przyk³ad organizacja
œwiadcz¹ca us³ugi opiekuñcze osobom chorym powinna planowaæ dobór wo9
J. Korpus: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w œwietle koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw, w: A. Potocki (red.): Spo³eczne aspekty przeobra¿eñ organizacyjnych,
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s. 68.
10
B. Ko¿uch, A. Ko¿uch, B. Plawgo: Podstawy zarz¹dzania organizacjami, Fundacja
Wspó³czesne Zarz¹dzanie, Kraków 2005.
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lontariuszy w taki sposób, by pozyskiwaæ osoby cierpliwe, które mog¹ codziennie przez d³u¿szy okres wspomagaæ pacjentów organizacji, a nie osoby,
których celem jest tylko zdobycie dodatkowych kwalifikacji czy nastawione
na krótkoterminow¹ i intensywn¹ pracê.
Organizacje pozarz¹dowe nie mog¹ jednak planowaæ zasobów ludzkich
w tak stabilny sposób, jak organizacje publiczne, czy nawet komercyjne. Wynika to z tego, ¿e miejsca pracy w trzecim sektorze w du¿ej mierze finansuj¹
zewnêtrzni grantodawcy. Nie wp³ywaj¹ oni bezpoœrednio na to, kogo organizacje zatrudni¹, ale mog¹ ingerowaæ w liczbê zatrudnianych osób oraz w formê ich zatrudnienia.
Na planowanie zasobów ludzkich maj¹ wp³yw tak¿e czynniki zewnêtrzne, takie jak: rynek pracy, pozycja rynkowa organizacji i jej wizerunek, wiarygodnoœæ i renoma, rola oraz zadania wobec klientów11. Dla organizacji trzeciego sektora czynniki te mog¹ mieæ istotne znaczenie, jeœli chodzi o planowanie zasobów kadrowych. Takie zjawiska na rynku pracy, jak np. spadaj¹ce bezrobocie
czy drena¿ wysoko wykwalifikowanej kadry mog¹ powodowaæ powa¿ne problemy z pozyskiwaniem pracowników. Jakichkolwiek, nie tylko tych
spe³niaj¹cych œciœle okreœlone wymogi. Szczególnie istotne mog¹ byæ tak¿e zagadnienia zwi¹zane z wiarygodnoœci¹ organizacji pozarz¹dowej, zw³aszcza wobec grantodawców. Wiêksza wiarygodnoœæ organizacji mo¿e z kolei sprzyjaæ
stabilniejszemu finansowaniu dzia³añ i, co za tym idzie, zwiêkszaæ mo¿liwoœci
w dziedzinie planowania kadry, a w efekcie zatrudniania pracowników. Istotn¹
kwestiê stanowi¹ te¿ rola i zadania organizacji pozarz¹dowej wobec klientów.
Im powa¿niejsze zadanie i wiêksza odpowiedzialnoœæ organizacji (np. wzmocnione dodatkowo kontraktem na wykonanie pewnych us³ug z sektora publicznego), tym istotniejsze znaczenie ma zatrudnianie odpowiednich osób i planowanie kadry. Bardzo wa¿ny wydaje siê te¿ wizerunek organizacji – pozytywny
i spójny ³atwiej przyci¹gnie pracowników z w³aœciwymi kwalifikacjami.
Mo¿liwoœæ wykorzystania pracy wolontariuszy mo¿e zmniejszaæ potrzebê
planowania kadry. W trakcie realizacji wiêkszych projektów organizacje czêsto anga¿uj¹ wiêksz¹ liczbê wolontariuszy. S¹ jednak takie organizacje, które
z zasady nie anga¿uj¹ ich do pewnych zadañ albo takie, które wcale nie zamierzaj¹ korzystaæ z ich us³ug. T³umacz¹ to brakiem profesjonalizmu wolontariuszy oraz brakiem czasu na ich szkolenie12.
Pozyskiwanie odpowiednich wolontariuszy, zw³aszcza w sytuacji ich doœæ
du¿ego niedoboru, wymaga gruntownego przygotowania. Organizacje musz¹
skonfrontowaæ w³asne oczekiwania wzglêdem wolontariuszy z ich oczekiwaniami i ich potrzebami pracy w konkretnej organizacji. Wolontariusze, wybie11

Ibidem.
E. Bogacz-Wojtanowska: Zarz¹dzanie organizacjami pozarz¹dowymi na przyk³adzie
stowarzyszeñ krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2006.
12
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raj¹c dan¹ organizacjê, maj¹ bowiem pewne oczekiwania, dysponuj¹ okreœlonym zasobem czasu, który mog¹ poœwiêciæ pracy wolontariackiej13. Z drugiej
strony nie ka¿de kompetencje, oczekiwania i mo¿liwoœci czasowe wolontariusza bêd¹ odpowiadaæ ka¿dej organizacji. Dlatego organizacje powinny szczegó³owo zaplanowaæ zakres pracy, który maj¹ w organizacji wykonywaæ ochotnicy, okreœliæ zakres kompetencji, które powinni mieæ wolontariusze, jak równie¿ liczbê poszukiwanych osób do pracy wolontariackiej.

Rekrutacja, selekcja i adaptacja do pracy pracowników
i wolontariuszy
Niedobór kadry pracowniczej to cecha charakterystyczna organizacji pozarz¹dowych. Jak twierdz¹ Michael Allison i Jude Kaye14, jedn¹ z cech wyró¿niaj¹cych trzeci sektor jest w³aœnie „atmosfera niedoboru” zasobów – zw³aszcza kadrowych. Decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika wi¹¿e siê zazwyczaj z problemem okreœlenia cech i kompetencji, jakie powinien posiadaæ potencjalny pracownik lub wolontariusz. Wynika to ze specyfiki organizacji pozarz¹dowych, które cechuj¹ siê elastycznoœci¹ struktur organizacyjnych oraz
niskim poziomem standaryzacji i specjalizacji, wskutek czego pracownicy
czêsto zmieniaj¹ stanowiska pracy. Powinni oni posiadaæ takie umiejêtnoœci,
które mo¿na wykorzystaæ i dostosowaæ do sposobu pracy w organizacji. Równie¿ nowo zatrudnieni pracownicy powinni wykazywaæ siê cechami, które pozwol¹ na dobre wkomponowanie siê w kulturê organizacyjn¹; musz¹ tak¿e
rozumieæ charakter pracy w trzecim sektorze.
Proces rekrutacji oznacza przyci¹gniêcie optymalnej liczby kandydatów,
którzy mog¹ obj¹æ stanowisko w organizacji. Rekrutacja pracowników i wolontariuszy w trzecim sektorze mo¿e przybieraæ ró¿ne formy. Najczêœciej wyró¿nia siê rekrutacjê zewnêtrzn¹, gdy organizacja pozyskuje pracowników
i wolontariuszy spoza grona osób zaanga¿owanych w prace organizacji, oraz
wewnêtrzn¹, czêœciej spotykan¹ w organizacjach trzeciego sektora, polegaj¹c¹
na werbowaniu do pracy ludzi spoœród grona sprawdzonych wolontariuszy.
Zdarza siê tak¿e, ¿e do pracy nad projektami realizowanymi przez organizacje
pozyskuje siê cz³onków tych organizacji (np. cz³onków stowarzyszeñ).
Rekrutacja mo¿e mieæ charakter pasywny, w oparciu o oferty samych zainteresowanych czy inne zgromadzone dane, oraz aktywny – w szko³ach wy¿szych, poprzez og³oszenia15. W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ coraz
13
E.G. Clary, M. Snyder: The Motivations to Volunteer: Theoretical and Practical Considerations, „Current Directions in Psychological Science” 1999, vol. 8, s. 156-159.
14
M. Allison, J. Kaye: op. cit.
15
A. Ko¿uch, B. Ko¿uch, B. Plawgo: op. cit., s. 153.
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czêstsz¹ rekrutacjê aktywn¹ polskich organizacji pozarz¹dowych, zw³aszcza
w ramach realizowanych przez nie projektów z funduszy Unii Europejskiej.
Du¿¹ aktywnoœæ przejawiaj¹ niektóre organizacje w poszukiwaniu wolontariuszy do realizacji zadañ w ramach projektów.
Nabór pracowników w organizacjach pozarz¹dowych w Polsce rzadko ma
charakter rekrutacji szerokiej, skierowanej na szeroki rynek pracy. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e organizacje poszukuj¹ pracowników z pewnymi dodatkowymi
cechami istotnymi w pracy w trzecim sektorze, np. z silnym ideowym zaanga¿owaniem, wra¿liwoœci¹ spo³eczn¹ czy wiêksz¹ ofiarnoœci¹. Dlatego te¿ organizacje czêœciej stosuj¹ rekrutacjê segmentow¹ skierowan¹ do œciœle okreœlonych kandydatów, posiadaj¹cych wskazane wy¿ej cechy i umiejêtnoœci. Dodatkowo organizacje pozarz¹dowe stosunkowo rzadko poszukuj¹ pracowników na tzw. szeregowe stanowiska pracy, st¹d tak¿e niska skutecznoœæ tzw.
rekrutacji szerokiej.
Rekrutacja do korporacyjnych typów organizacji trzeciego sektora ma najczêœciej charakter zewnêtrzny, jest zamkniêta i polega na kierowaniu propozycji drogami nieformalnymi bezpoœrednio do potencjalnych kandydatów na
cz³onków. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rekrutacji do rad czy
cia³ opiniuj¹cych w fundacjach. Najczêœciej tego typu organizacje wczeœniej
dokonuj¹ szerokiego wyboru kandydatów i wysy³aj¹ do nich ofertê. Zwykle s¹
to osoby, które mog¹ pe³niæ funkcjê ambasadorów organizacji, posiadaj¹ dorobek lub nazwisko sprzyjaj¹ce pozyskiwaniu funduszy. Zwykle kwestiê rekrutacji nowych cz³onków organizacji czêœciowo reguluj¹ statuty, a tak¿e
regulaminy organizacyjne.
Proces rekrutacji w organizacjach pozarz¹dowych poprzedza selekcjê, czyli
ostateczny wybór i decyzjê o zaanga¿owaniu pracownika lub wolontariusza
do pracy. Selekcja najczêœciej polega na wykorzystaniu najbardziej dogodnych technik, do których nale¿¹ wywiady, informacje biograficzne czy referencje, rzadziej testy czy bardziej skomplikowane techniki, jak centrum oceny16. Organizacje pozarz¹dowe najczêœciej stosuj¹ uproszczone techniki selekcji (takie jak wywiady), oparte bardziej na intuicji ni¿ na wiedzy, czym powinien siê charakteryzowaæ proces selekcji. Zdarza siê, ¿e odstêpuj¹ od wczeœniej ustalonych wymagañ formalnych i przyjmuj¹ do pracy osoby, które chc¹
siê rozwijaæ, wspó³pracowaæ i które wyró¿niaj¹ siê harmonijnie rozwiniêt¹
osobowoœci¹17. W du¿ych organizacjach zatrudniaj¹cych wiêksz¹ liczbê pracowników proces selekcji mo¿e mieæ bardziej profesjonalny i formalny charakter, zw³aszcza gdy organizacja zatrudnia p³atn¹ kadrê zarz¹dzaj¹c¹.
16

Ibidem.
W literaturze ten sposób selekcji okreœla siê modelem kapita³u ludzkiego. Por. M. Gableta (red.): Potencja³ pracy w przedsiêbiorstwie. Kszta³towanie i wykorzystanie, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wroc³aw 1998, s. 85.
17
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Przyjêcie do pracy pracownika czy wolontariusza oznacza proces adaptacji
do pracy. Socjalizacja pracownicza w organizacjach pozarz¹dowych mo¿e
byæ stosunkowo ³atwa, gdy organizacja pozyska³a pracownika ju¿ wczeœniej
zwi¹zanego z organizacj¹. Jednak w sytuacji, gdy tak siê nie sta³o, wdra¿anie
do pracy powinno byæ „wzmocnione” procesami szkoleniowymi, zw³aszcza
jeœli chodzi o pracowników i wolontariuszy, którzy nie mieli wczeœniej do
czynienia z trzecim sektorem. Istotne jest szczególnie zapoznanie nowego pracownika z kultur¹ organizacji – funkcjonuj¹cymi systemami wartoœci czy sposobami komunikowania siê. Adaptacja do pracy pierwszego pracownika organizacji pozarz¹dowej mo¿e byæ niezwykle trudna, gdy¿ brak doœwiadczeñ
w zatrudnianiu pracowników mo¿e zaburzaæ ten proces. Organizacja powinna
zapewniæ pracownikowi miejsce pracy, zadbaæ o podstawowe szkolenie BHP,
skierowaæ na badania lekarskie i dokumentowaæ przebieg pracy. Z drugiej
strony badania nad efektywnoœci¹ pracy pracowników w sektorze komercyjnym dowodz¹, ¿e osoby, którym przydzielono od pocz¹tku wymagaj¹ce zadania, od pocz¹tku przyswajaj¹ sobie wysokie normy efektywnoœci i s¹ lepiej
przystosowane do wykonywania dalszych zadañ18. Niemniej jednak organizacje pozarz¹dowe powinny braæ pod uwagê to, ¿e pierwsze kroki stawiane
przez pracownika w trzecim sektorze mog¹ decydowaæ o ca³ej jego póŸniejszej karierze, nie tylko w tego typu organizacjach.

Wynagrodzenia
Wynagradzanie pracowników jest czêœci¹ systemu motywacyjnego pracowników organizacji. W niniejszym opracowaniu zagadnienie zosta³o zaprezentowane w dwóch podrozdzia³ach ze wzglêdu na specyfikê wynagradzania
w trzecim sektorze.
Wynagradzanie w organizacjach pozarz¹dowych rzadko przyjmuje systemow¹ postaæ, co spowodowane jest czêsto niewielkim liczebnie zatrudnieniem
oraz trudnoœciami z okreœleniem i ocen¹ osi¹gniêæ pracowników. P³aca pracownika wi¹¿e siê wymaganiami i efektami jego pracy (p³aca zasadnicza, premia,
dodatek funkcyjny), czasem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy), warunkami
pracy i czasem zatrudnienia (dodatek sta¿owy i premie jubileuszowe).
Organizacje mog¹ stosowaæ ró¿ne formy p³ac, takie jak np.:
– akordowa, polegaj¹ca na wynagradzaniu proporcjonalnie do wykonania
norm pracy, rzadko spotykana w typowych organizacjach pozarz¹dowych,
co wynika ze specyfiki œwiadczonych przez nie us³ug, choæ mo¿e wystêpowaæ w przedsiêbiorstwach spo³ecznych;
18

Ibidem.
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– czasowa, ³¹cz¹ca wysokoœæ wynagrodzenia z d³ugoœci¹ przepracowanego
czasu (godzina, dzieñ, miesi¹c)19, czêsto wystêpuj¹ca w trzecim sektorze,
choæ nie zawsze najbardziej korzystna dla organizacji, poniewa¿ mo¿e istnieæ du¿a trudnoœæ w precyzyjnym okreœleniu czasu koniecznego do realizacji zadañ oraz precyzyjnym ich zaplanowaniu i podziale;
– czasowo-premiowa, w ramach której wi¹¿e siê zarazem d³ugoœæ przepracowanego czasu (p³aca zasadnicza) oraz efekty pracy (premia), doœæ trudna
do zastosowania w organizacjach pozarz¹dowych, zw³aszcza jeœli chodzi
o okreœlenie, za co pracownikowi nale¿y siê premia;
– czasowo-prowizyjna, czyli p³aca zasadnicza uzupe³niana prowizj¹, mo¿e
byæ stosowana w trzecim sektorze dla fundraiserów czy pisz¹cych projekty;
– kafeteryjna, innowacyjna i elastyczna p³aca polegaj¹ca na indywidualizacji
wynagrodzenia, daj¹ca pracownikowi mo¿liwoœæ wyboru czêœci zap³aty w postaci m.in. funduszu emerytalnego, samochodu s³u¿bowego, wycieczki, dni
wolnych, op³aty za mieszkanie czy przedszkole itd.20; bardzo przydatna w trzecim sektorze, korzystna szczególnie dla pracowników, gdy¿ uwzglêdnia ich
oczekiwania (pod warunkiem, ¿e mo¿liwoœci wyboru s¹ dostosowane do ich
potrzeb i oczekiwañ), a tak¿e dla organizacji, gdy¿ ma silny skutek motywacyjny, mo¿liwoœæ zwolnienia z obowi¹zku odprowadzania sk³adek ZUS od niektórych elementów wynagrodzenia, kszta³tuj¹ca pozytywny wizerunek firmy,
wymaga jednak du¿ej œwiadomoœci i wiedzy organizacji jako pracodawcy.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e problematyka wynagrodzeñ p³atnych pracowników
coraz czêœciej staje siê przedmiotem badañ nad trzecim sektorem. Wynagrodzenia w organizacjach pozarz¹dowych kszta³tuj¹ siê zarówno pod wp³ywem
rynkowych czynników (np. poziomu wynagrodzeñ dla podobnych stanowisk
na rynku pracy), jak i pod wp³ywem niepewnoœci Ÿróde³ finansowania organizacji oraz ograniczeñ grantodawców.
Organizacje pozarz¹dowe mog¹ stosowaæ dwie podstawowe strategie wynagradzania za pracê w³asnych pracowników21. Pierwsza z nich uwzglêdnia
stopieñ odpowiedzialnoœci na danym stanowisku pracy i wi¹¿e siê z ró¿nymi
oczekiwaniami w stosunku do pracowników. Zgodnie z ni¹ organizacje d¹¿¹
do zró¿nicowania wynagrodzeñ swojego personelu. Czêsto jednak maj¹
k³opoty w ustalaniu wynagrodzeñ w powi¹zaniu z wynikami prac. Przewa¿nie
ma to miejsce w organizacjach dzia³aj¹cych w sektorze us³ug spo³ecznych czy
pracuj¹cych na rzecz rozwi¹zywania problemów lokalnych. Trudno bowiem
okreœliæ, jaki jest rzeczywisty skutek podejmowanych dzia³añ, cechuj¹cych
19

A. Ko¿uch, B. Ko¿uch, B. Plawgo: op. cit.
M. Gableta (red.): op. cit., s. 116-117.
21
C. Ball: Remuneration Policies and Employment Practices: Some Dilemmas in the Voluntary Sector, w: J. Batsleer, C. Cornforth, R. Paton (red.): Issues in Voluntary and Non-profit
Management, Addison-Wesley Pub. Co., Wokingham 1992, s. 69-82.
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siê ponadto nisk¹ standaryzacj¹. Zagadnienia zwi¹zane z pomiarem wyników
dzia³alnoœci i analiza efektywnoœci w³asnych programów nie tylko wp³ywaj¹
na poziom zarobków, ale s¹ tak¿e jednym z g³ównych problemów organizacyjnych, zw³aszcza w relacjach z donatorami.
Druga strategia wynagradzania pracowników w organizacjach pozarz¹dowych ma charakter egalitarny i skutkuje wynagrodzeniami o podobnej wielkoœci dla wszystkich zatrudnionych lub dla pracowników wykonuj¹cych pokrewne zadania. Nastêpstwem jest czêsto brak konkurencji wœród pracowników, co
mo¿e mieæ zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla funkcjonowania
organizacji. Wœród badaczy panuje te¿ pogl¹d, ¿e du¿a czêœæ pracowników
trzeciego sektora poszukuje w nim pracy w³aœnie z powodów du¿ej równoœci
i sprawiedliwoœci zarobków22.
Nie ma jednolitego pogl¹du co do wysokoœci zarobków w trzecim sektorze
w porównaniu z wynagrodzeniami w sektorze publicznym i komercyjnym.
Czêœæ badaczy twierdzi, ¿e s¹ to ni¿sze zarobki, inni z kolei uwa¿aj¹, ¿e s¹ one
podobne do uzyskiwanych w innych sektorach i ¿e ich wysokoœæ zale¿y od obszaru dzia³ania organizacji23. Poza dyskusj¹ jest jednak fakt, ¿e organizacje
trzeciego sektora poszukuj¹ pracowników, dla których wynagrodzenie nie jest
jednym czynnikiem wyboru formy zatrudnienia.
Organizacje pozarz¹dowe potrafi¹ rekompensowaæ niskie wynagrodzenia
swoim pracownikom. Mo¿e to byæ specyficzna kombinacja elementów finansowych i pozafinansowych, gdzie zarobki stanowi¹ mniejsz¹ czêœæ ni¿ w sektorze
publicznym i komercyjnym24. Rekompensatê za ni¿sze zarobki mo¿e stanowiæ
mo¿liwoœæ podejmowania decyzji przez pracowników co do kierunków
dzia³ania organizacji25. Do innych badacze zaliczaj¹ lepsze warunki pracy
(szczególnie chodzi o dobr¹ atmosferê), mo¿liwoœæ krótszego wymiaru czasu
pracy b¹dŸ jego wiêksz¹ elastycznoœæ, a tak¿e mniejsze ryzyko utraty pracy26.

Motywowanie do pracy w trzecim sektorze
Dla pracowników zatrudnionych w trzecim sektorze bardziej istotne od zarobków jest to, co robi¹, a tak¿e zró¿nicowanie zajêcia, podejmowanie wyzwañ w pracy, autonomia, swoboda i odpowiedzialnoœæ za podejmowane
22

L. Leete: Wage Equity and Employee Motivation in Nonprofit and For-profit Organizations, „Journal of Economic Behavior & Organisation”, vol. 43, 2000, s. 423-446.
23
Por. opracowanie Ewy Bogacz-Wojtanowskiej: Zatrudnienie w trzecim sektorze: mo¿liwoœci i perspektywy zamieszczone w niniejszym tomie.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
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C.J. Ruhm, C. Borkoski: Compensation in the Nonprofit Sector, National Bureau of Economic Research Inc., Cambridge 2000.
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dzia³ania i decyzje. Wewnêtrzna motywacja po³¹czona z celami organizacji
odgrywa wiêksz¹ rolê ni¿ w organizacjach publicznych i prywatnych27. Jednoczeœnie mniejsza rola wynagrodzeñ i poszukiwanie wewnêtrznie zmotywowanych pracowników mog¹ byæ czasem kosztowne – trzeba znaleŸæ takich pracowników i ci¹gle dbaæ o to, co ich przyci¹gnê³o do pracy w organizacji.
Motywowanie do pracy jest jedn¹ z kluczowych funkcji zarz¹dzania i œciœle
wi¹¿e siê z istniej¹cym w organizacji kapita³em ludzkim. Jego istot¹ jest odpowiedni dobór i zastosowanie narzêdzi motywowania (zwanych instrumentami,
motywatorami lub bodŸcami)28. Motywowanie do pracy pracowników i wolontariuszy powinno byæ poprzedzone poznaniem motywacji, jakimi ci kieruj¹
siê, podejmuj¹c pracê w konkretnej organizacji trzeciego sektora.
Narzêdzia motywowania dzieli siê najczêœciej na trzy grupy: przymusu, zachêty i perswazji29. Pierwsze z nich wi¹¿¹ siê zagro¿eniem sankcjami dla pracowników, zmuszaj¹ do narzuconych zachowañ – m.in. nakazy, zakazy, sformalizowane zalecenia, normy pracy, regulaminy i instrukcje, kodeks pracy30.
Wiêkszoœæ narzêdzi przymusu nie nadaje siê do motywowania wolontariuszy.
W przypadku pracowników natomiast nie powoduj¹ wzrostu efektywnoœci ani
nie sprzyjaj¹ ich rozwojowi. Mo¿na sk³aniaæ siê ku opinii, ¿e w trzecim sektorze nie powinny byæ stosowane, gdy¿ zaprzeczaj¹ demokratycznym stylom
kierowania.
Narzêdzia zachêty motywuj¹ce do pracy maj¹ charakter ekonomiczny (wynagrodzenia) i pozaekonomiczny. Do mo¿liwych do zastosowania w organizacjach pozarz¹dowych mo¿na zaliczyæ:
– tworzenie dobrych stosunków pracy w organizacji, uznawane za jeden
z najwiêkszych walorów pracy w organizacjach pozarz¹dowych (atmosfera,
poczucie wspólnoty i zaanga¿owania, wysoki poziom bezpieczeñstwa, niski poziom stresu); wraz ze wzrostem zatrudnienia organizacje powinny
szczególnie dbaæ o to, by nie traciæ stopniowo tych wartoœci;
– zapewnianie elastycznego czasu i miejsca pracy;
– tworzenie mo¿liwoœci awansu i rozwoju zawodowego (czêsto trudne w sytuacji p³askich struktur organizacyjnych organizacji pozarz¹dowych) poprzez
system szkoleñ, planowanie i tworzenie œcie¿ek karier zawodowych;
– dawanie pracownikom szerokiego zakresu samodzielnoœci, jedno z istotniejszych narzêdzi motywowania, jednoczeœnie bardzo przydatne w organizacjach
trzeciego sektora z powodu czêsto ograniczonych mo¿liwoœci czasowych pracuj¹cej spo³ecznie kadry zarz¹dzaj¹cej; organizacje pozarz¹dowe potrzebuj¹
pracowników potrafi¹cych podejmowaæ decyzje i godnych zaufania.
27
28
29
30
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Ostatni¹ grupê motywatorów stanowi¹ narzêdzia perswazji, niedostarczaj¹ce pracownikom nagród, lecz te¿ niestrasz¹ce kar¹. W trzecim sektorze mo¿na zastosowaæ spotkania pracowników z kierownictwem w celu ustalenia zadañ i krótkookresowych celów do zrealizowania, negocjacje czy konsultacje
z pracownikami w sprawie poszukiwania efektywniejszych sposobów dzia³ania itd.
Organizacje pozarz¹dowe potrafi¹ motywowaæ do pracy innymi œrodkami
ni¿ finansowe. Zdaniem niektórych badaczy zdolnoœæ motywowania pozafinansowego jest cech¹ w³aœciw¹ dla tych organizacji. Wykorzystywane s¹ zarówno zewnêtrzne motywacje pracowników, takie jak mo¿liwoœæ zdobycia
kwalifikacji, udzia³ w szkoleniach czy elastyczny czas pracy, jak i wewnêtrzne
(wrodzone) motywacje – potrzeba bycia w grupie czy korzyœci, jakie generuje
organizacja. Jak twierdz¹ badacze, trzeci sektor poszukuje i rekrutuje takich
pracowników, którzy mog¹ „wymieniæ” motywacje finansowe na motywacje
wewnêtrzne31.
Dyskutuj¹c o sposobach motywacji pracowników trzeciego sektora, trzeba
jednak uwzglêdniaæ to, ¿e czynniki motywuj¹ce, inne ni¿ finansowe, s¹ skuteczne i mo¿liwe wtedy, gdy pracodawca zapewnia godne wynagrodzenie
i w³aœciwe warunki pracy. Bior¹c pod uwagê dwuczynnikow¹ teoriê motywacji Fredericka Herzberga, która zak³ada, ¿e ludzi motywuj¹ czynniki wewnêtrzne, zwi¹zane z treœci¹ pracy tylko wtedy, gdy zapewnione s¹ czynniki higieny (m.in. wynagrodzenie i warunki pracy), to polskie organizacje pozarz¹dowe niedomagaj¹ pod tym drugim wzglêdem. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
zwykle powielaj¹ z³e wzory z innych sektorów. Najczêœciej jednak nie maj¹
mo¿liwoœci finansowych, ¿eby zapewniæ godziwe wynagrodzenia, a rynek
pracy na to pozwala. Mimo to organizacje powinny byæ œwiadome tych
rozbie¿noœci we w³asnych dzia³aniach.

Spo³eczna odpowiedzialnoœæ organizacji pozarz¹dowych
Jednym z kluczowych zagadnieñ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem kapita³em
ludzkim w organizacjach pozarz¹dowych jest spo³eczna odpowiedzialnoœæ
organizacji trzeciego sektora. Pojêcie to traktuje siê jako oczywiste dla trzeciego
sektora albo odnosi siê tylko i wy³¹cznie do organizacji biznesowych. Bezdyskusyjny wydaje siê fakt silnych zwi¹zków organizacji pozarz¹dowych z otoczeniem spo³ecznym. Z natury swego funkcjonowania organizacje trzeciego
sektora s¹ otwarte na œrodowisko spo³eczne, dopasowane do jego potrzeb
31

A. Bacchiega, C. Borzaga: The Economics of the Third Sector: Towards a More Comprehensive Approach, http://www.istr.org/networks/europe/borzaga.pdf (materia³y z konferencji
European Network Meeting, Trento, W³ochy).
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i oczekiwañ. Uznaje siê ich zdolnoœæ do dokonywania zmian spo³ecznych,
szczególnie na poziomie lokalnym32.
Spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ organizacji pozarz¹dowych mo¿na rozpatrywaæ w wymiarze wewnêtrznym i zewnêtrznym. W wymiarze wewnêtrznym
oznacza ona dzia³ania w zakresie inwestycji w zasoby ludzkie, bezpieczeñstwo i zdrowie33. Wymiar zewnêtrzny stanowi¹ relacje z otoczeniem – spo³ecznoœci¹ lokaln¹, w której funkcjonuje organizacja, jak równie¿ z zewnêtrznymi interesariuszami organizacji.
W kontekœcie zarz¹dzania kapita³em ludzkim organizacji pozarz¹dowych
istotna jest koncentracja na wymiarze wewnêtrznym spo³ecznej odpowiedzialnoœci. W przypadku zatrudnionych pracowników kluczowe jest zapewnienie
im sprawiedliwego systemu p³ac i odpowiedniego czasu pracy (w tym elastycznoœci miejsca i czasu pracy), odpowiedniej organizacji i warunków pracy,
rozwijanie ich kwalifikacji (w tym ich karier zawodowych), jak równie¿ zapewnienie równowagi pomiêdzy prac¹ a ¿yciem osobistym i pomocy w trudnych
sytuacjach ¿yciowych czy rodzinnych.
Z problematyk¹ spo³ecznej odpowiedzialnoœci organizacji pozarz¹dowych
wi¹¿¹ siê coraz istotniejsze zagadnienia etyczne. W kwestii zarz¹dzania zasobami ludzkimi w organizacjach trzeciego sektora etyka odgrywa coraz istotniejsz¹ rolê, uznaje siê j¹ bowiem za g³ówny przejaw profesjonalizacji. Etyczne zachowania winny byæ wbudowane w kulturê organizacyjn¹ organizacji
pozarz¹dowych. To, w jaki sposób organizacja rekrutuje, traktuje, ocenia, wynagradza i zwalnia pracowników czy wolontariuszy, ma istotne znaczenie moralne. Dzia³ania w tej materii s¹ bardzo wa¿ne i praktycznie zawsze maj¹ silny
zwi¹zek z etycznymi wyborami, które dotycz¹ kadr zarz¹dzaj¹cych organizacj¹34. Etyczne zachowania w du¿ej mierze mog¹ decydowaæ o rotacji kadr,
mo¿liwoœci pozyskiwania nowych pracowników czy interesariuszy organizacji, renomie czy reputacji organizacji i wreszcie o mo¿liwoœci pozyskania funduszy na dzia³alnoœæ. Innymi s³owy, zachowania etyczne organizacji maj¹
prze³o¿enie na efektywnoœæ funkcjonowania organizacji.

Podsumowanie
Problematyka zarz¹dzania kapita³em ludzkim w organizacjach pozarz¹dowych coraz czêœciej interesuje badaczy i praktyków trzeciego sektora w Polsce. Poszukuje siê rozwi¹zañ przydatnych zarówno dla ma³ych organizacji, re32
E. Bogacz-Wojtanowska: O etyce i odpowiedzialnoœci w dzia³aniach organizacji pozarz¹dowych, „Trzeci Sektor” 2007, nr 11, s. 61-67.
33
Por. J. Korpus: op. cit.
34
E. Bogacz-Wojtanowska: O etyce i odpowiedzialnoœci…, op. cit.
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krutuj¹cych i korzystaj¹cych z pracy wolontariuszy, jak i dla coraz czêœciej
spotykanych du¿ych organizacji pozarz¹dowych maj¹cych stabilne Ÿród³a finansowania i zatrudniaj¹cych wielu pracowników.
Na sposób zarz¹dzania personelem w organizacjach wp³yw mo¿e mieæ
wspó³dzia³anie z sektorem publicznym i komercyjnym. Im czêstsze bêd¹ relacje z sektorem publicznym, tym styl zarz¹dzania zasobami ludzkimi mo¿e byæ
bli¿szy jego specyfice i standardom. Silne relacje z sektorem prywatnym i stopniowa komercjalizacja dzia³añ organizacji obywatelskich mo¿e zaowocowaæ
podobieñstwami w zarz¹dzaniu kadrami do firm prywatnych. W przypadku
bliskich relacji z sektorem publicznym mo¿e nast¹piæ zbytnia etatyzacja, zaœ
w przypadku bliskich relacji z sektorem komercyjnym skrajne nastawienie na
wydajnoœæ i efektywnoœæ oraz siln¹ konkurencjê miêdzy pracownikami.
Du¿¹ trudnoœci¹ w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi w trzecim sektorze jest
uwzglêdnienie w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli trzech grup zaanga¿owanych w funkcjonowanie organizacji: cz³onków
wraz z dzia³aczami, pracowników i wolontariuszy. W du¿ych organizacjach
zatrudniani mened¿erowie bêd¹ mogli kierowaæ pracownikami i wolontariuszami, w niewielkim zaœ stopniu bêd¹ mieæ wp³yw na cz³onków organizacji.
W ma³ych organizacjach zaœ kluczow¹ rolê bêd¹ ogrywaæ zarz¹dy i prezesi,
czêsto potrafi¹cy wp³ywaæ na zaanga¿owanych w tworzenie organizacji kolegów, maj¹cy zaœ niewielkie pojêcie o zarz¹dzaniu pracownikami. Dlatego na
ka¿dym etapie rozwoju organizacyjnego organizacje bêd¹ spotykaæ siê z problemami zwi¹zanymi z funkcj¹ personaln¹.

Czêœæ II
Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze
– wyniki badañ

Ewa Bogacz-Wojtanowska

Badanie wzorów zatrudnienia
w organizacjach pozarz¹dowych
Sektor pozarz¹dowy jest dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê sfer¹ aktywnoœci
spo³ecznej. Coraz wiêksza specjalizacja organizacji pozarz¹dowych i coraz
szerszy zakres us³ug przez nie oferowanych sprawia, ¿e potrzeby kadrowe
trzeciego sektora rosn¹ zarówno w aspekcie iloœciowym, jak i jakoœciowym.
Jednoczeœnie organizacje pozarz¹dowe zdecydowanie ró¿ni¹ siê jako pracodawca od podmiotów publicznych i komercyjnych. Pierwszy podstawowy
czynnik definiuj¹cy tê odmiennoœæ i specyfikê to dzia³alnoœæ non profit –
organizacje w przeciwieñstwie do firm komercyjnych nie dzia³aj¹ dla zysku,
co sprawia, ¿e maj¹ ograniczone œrodki na pensje dla sta³ego personelu, a tym
bardziej na prowadzenie rozbudowanej polityki personalnej. Kolejne utrudnienie w generowaniu œrodków na sta³e pensje stanowi¹ wymagania grantodawców, którzy rzadko chc¹ przyznawaæ pieni¹dze na wydatki kadrowe.
Kolejnym czynnikiem decyduj¹cym o specyfice pracy w trzecim sektorze jest
projektowy tryb pracy. Organizacje pozarz¹dowe realizuj¹ konkretne projekty
finansowane z ró¿nych Ÿróde³. To zró¿nicowanie dochodów oraz wzglêdna
niestabilnoœæ finansowa organizacji pozarz¹dowych wymagaj¹ elastycznoœci
w zatrudnianiu personelu oraz przyjêcia zadaniowej organizacji pracy. Powoduje to utrudnienia w planowaniu potrzeb kadrowych organizacji, co czêsto
skutkuje zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych.
Stagnacja w tworzeniu nowych miejsc pracy, obserwowana w Polsce oraz
w innych krajach europejskich, i wi¹¿¹ca siê z tym wzglêdna nieefektywnoœæ
tradycyjnych polityk pro-zatrudnieniowych pozwalaj¹ dostrzec rolê sektora
organizacji pozarz¹dowych w nowym œwietle. Organizacje tego typu nie tylko
kreuj¹ nowe zawody, niespotykane w innych sektorach gospodarki, ale równie¿ z powodzeniem tworz¹ przestrzeñ dla zatrudnienia grup defaworyzowanych na regularnym rynku pracy. Z kolei wynikaj¹ca ze specyfiki organizacji
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sektora obywatelskiego stosunkowo elastyczna struktura zatrudnienia czyni
ten sektor promotorem nowego kierunku zmian na rynku pracy – polegaj¹cego
na wzroœcie znaczenia zderegulowanych, elastycznych form zatrudnienia.
Rozwój zatrudnienia w sektorze pozarz¹dowym oraz w przedsiêbiorstwach
spo³ecznych jest istotnym elementem polityki Unii Europejskiej wyra¿onej
w tzw. celach nicejskich, które w zakresie zapewniania wszystkim dostêpu do
pracy, zasobów, praw, dóbr i us³ug wskazuj¹ na spo³eczny charakter pracy
(wolontariat, firmy spo³eczne itd.). Postuluje siê równie¿ wykorzystanie funkcjonuj¹cych ju¿ – tak¿e w trzecim sektorze – ró¿nych form integracji
spo³ecznej przez pracê1. Nie bez powodu trzeci sektor zyska³ uznanie jako pracodawca. Dziêki specyficznemu, niekomercyjnemu charakterowi dzia³alnoœci
stwarza on szanse zatrudnienia, a przede wszystkim aktywizacji i integracji
spo³ecznej grupom defaworyzowanym na rynku pracy.
Zadaniem, którego podj¹³ siê Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze”, by³a identyfikacja i analiza obecnych oraz potencjalnych wzorów zatrudnienia w trzecim sektorze, a tak¿e
œcie¿ek kariery wystêpuj¹cych w organizacjach pozarz¹dowych. Badawcze
cele projektu skupia³y siê na nastêpuj¹cych kluczowych zagadnieniach:
1) Modele zatrudnienia w sektorze pozarz¹dowym ze szczególnym uwzglêdnieniem preferowanych form zatrudnienia (preferowane i dominuj¹ce formy zatrudnienia i formy czasu pracy w trzecim sektorze).
2) Elastyczne formy zatrudnienia – ocena mo¿liwoœci ich wykorzystania
z perspektywy kadry zarz¹dzaj¹cej i pracowników organizacji pozarz¹dowych.
3) Strategie zatrudnienia dominuj¹ce w sektorze pozarz¹dowym – jakoœæ
pracy w trzecim sektorze, tworzenie nowych miejsc pracy i Ÿród³a ich finansowania.
4) Skala i przyczyny rotacji kadr w organizacjach pozarz¹dowych – problematyka przechodzenia do innych miejsc pracy (sektor publiczny i komercyjny).
5) Zarz¹dzanie kadrami w organizacjach pozarz¹dowych – planowanie, rekrutacja i dobór pracowników, szkolenia, œcie¿ki kariery i awanse, budowanie zespo³u, motywowanie i wynagradzanie.
6) Sytuacja czterech grup spo³ecznych defaworyzowanych na rynku pracy,
a zatrudnianych w organizacjach pozarz¹dowych (osoby niepe³nosprawne; m³ode matki; m³odzie¿ i absolwenci; osoby starsze) – œcie¿ki kariery,
motywacje zatrudnienia, rekomendacje zmian.
7) Rekomendacje w zakresie regulacji prawnych.
1
Zob. Narodowa Strategia Integracji Spo³ecznej dla Polski, 2003, http://www.mps.
gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf, s. 10.
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Do osi¹gniêcia celów badawczych projektu wybrano metodê zogniskowanych wywiadów grupowych (ang. focus group interview). Dziêki tej metodzie mo¿na by³o siê skoncentrowaæ na poznaniu i wyjaœnianiu problematyki
zatrudnienia w trzecim sektorze przy jednoczesnym pominiêciu iloœciowego
pomiaru zjawiska. Metoda pozwoli³a na szczegó³ow¹ diagnozê sytuacji zawodowej czterech wyszczególnionych grup pracowników trzeciego sektora
w oparciu o indywidualne doœwiadczenia respondentów. Da³a tak¿e mo¿liwoœæ nakreœlenia g³ównych problemów polityki kadrowej w organizacjach
pozarz¹dowych, widzianej z perspektywy kadry zarz¹dzaj¹cej.
W badaniu wyró¿niono piêæ grup respondentów, z których cztery to przedstawiciele grup defaworyzowanych na rynku pracy: 1) m³odzie¿ i absolwenci,
2) osoby niepe³nosprawne, 3) osoby starsze zbli¿aj¹ce siê do wieku emerytalnego oraz 4) kobiety powracaj¹ce na rynek pracy po urlopach macierzyñskich
lub wychowawczych. Pi¹t¹ i ostatni¹ grupê objêt¹ badaniem stanowi³a kadra
zarz¹dzaj¹ca organizacji pozarz¹dowych odpowiadaj¹ca za politykê personaln¹. Przygotowano te¿ piêæ scenariuszy wywiadów grupowych, odpowiednio dla ka¿dej z piêciu badanych grup respondentów. Wszystkie scenariusze
mia³y wspólny trzon – dotycz¹cy wzorów zatrudnienia w trzecim sektorze
oraz polityki personalnej w organizacjach2.
Badanie podzielono na dwie g³ówne czêœci. W pierwszej wziêli udzia³ pracownicy organizacji pozarz¹dowych zatrudnieni na podstawie pracowniczej
umowy o pracê lub umowy cywilnoprawnej, pobieraj¹cy wynagrodzenie i nale¿¹cy do wyró¿nionych czterech grup defaworyzowanych na rynku pracy.
Dobór próby by³ podporz¹dkowany celowi badania. Poszczególne osoby do
badañ, w ka¿dej ze wskazanych grup, wybrano wed³ug podanych poni¿ej kryteriów:
1) M³odzie¿ i absolwenci:
– absolwenci, którzy zakoñczyli edukacjê szkoln¹ i praca w organizacji
pozarz¹dowej jest dla nich podstawowym miejscem pracy, przy czym
sta¿ pracy w organizacji pozarz¹dowej nie przekroczy³ dwóch lat,
– m³odzie¿, która ³¹czy pracê w organizacji pozarz¹dowej z nauk¹ (np.
kontynuuje studia wy¿sze, doktoranckie) i wykonuje pracê na rzecz
organizacji pozarz¹dowej, przy czym sta¿ pracy w organizacji pozarz¹dowej nie przekroczy³ dwóch lat,
– wiek do 30 lat,
– wykszta³cenie œrednie i wy¿sze;
2) Osoby niepe³nosprawne:
– niepe³nosprawni za wyj¹tkiem niepe³nosprawnych psychicznie oraz
tych, których niepe³nosprawnoœæ wyklucza uczestnictwo w badaniu
(zaburzenia mowy lub s³uchu),
2

Zob. Aneks.
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– wykonuj¹cy pracê odp³atn¹ na rzecz organizacji pozarz¹dowych za
wyj¹tkiem organizacji bran¿owych (czyli tych, które zajmuj¹ siê pomoc¹ niepe³nosprawnym – maj¹ w statutach zapisan¹ pomoc osobom
niepe³nosprawnym),
– jedna grupa z osobami niepe³nosprawnymi poni¿ej œredniego wykszta³cenia (zawodowe i in.), dwie grupy z niepe³nosprawnymi ze
œrednim lub wy¿szym wykszta³ceniem;
3) Osoby w wieku przedemerytalnym:
– kobiety w wieku 50 lat i wiêcej, mê¿czyŸni – 55 lat i wiêcej,
– pracuj¹ce uprzednio w innych sektorach (z mo¿liwymi, tak¿e wielokrotnymi, okresami dezaktywizacji z powodu bezrobocia lub innych,
np. choroba, macierzyñstwo),
– wykszta³cenie œrednie i wy¿sze;
4) Kobiety powracaj¹ce do pracy po urlopie macierzyñskim lub wychowawczym:
– powracaj¹ce do pracy po urlopie macierzyñskim (wracaj¹ce do pracy
w organizacjach pozarz¹dowych),
– powracaj¹ce na rynek pracy po urlopie wychowawczym, które znalaz³y pracê w organizacji pozarz¹dowej (odp³atn¹),
– powracaj¹ce do pracy po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem dziecka
(do czterech lat),
– wykszta³cenie œrednie i wy¿sze.
Dyskusje grupowe z udzia³em respondentów z wymienionych czterech
grup przeprowadzono w paŸdzierniku i na pocz¹tku listopada 2005 roku.
Za³o¿ono, ¿e z respondentami z ka¿dej z czterech wyró¿nionych grup zostan¹
przeprowadzone po trzy wywiady grupowe (³¹cznie dwanaœcie). W ka¿dym
z wywiadów mia³o uczestniczyæ od siedmiu do dziesiêciu osób. Przeprowadzono wszystkie planowane wywiady grupowe, choæ nie we wszystkich
wziê³a udzia³ planowana liczba respondentów. Spoœród dwunastu wywiadów
grupowych zdecydowana wiêkszoœæ, bo dziewiêæ, zosta³a przeprowadza
w Warszawie w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych, dwa przeprowadzono
w Bia³ymstoku (wywiad grupowy z udzia³em osób m³odych i wywiad
grupowy z udzia³em osób starszych) oraz jeden w Katowicach (wywiad
grupowy z udzia³em osób niepe³nosprawnych).
Drug¹ czêœæ badañ stanowi³y dyskusje grupowe prowadzone z osobami
z kadr zarz¹dzaj¹cych organizacji pozarz¹dowych odpowiedzialnymi za politykê kadrow¹. Dobór próby mia³ charakter celowy, podstawowym kryterium
by³a praca na rzecz organizacji pozarz¹dowej, która zatrudnia p³atny personel.
Przeprowadzono trzy takie dyskusje: dwie w Warszawie i jedn¹ w Krakowie.
Odby³y siê one w listopadzie 2005 roku. Choæ dyskusje te prowadzono
wed³ug podobnie skonstruowanego scenariusza co wywiady z czêœci pier-
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wszej, to zawiera³y elementy dyskusji warsztatowej. Celem tego zabiegu by³o
stworzenie atmosfery nie tyle wywiadu grupowego z udzia³em respondentów,
ile dyskusji z udzia³em specjalistów dziel¹cych siê swymi doœwiadczeniami
z zakresu zarz¹dzania organizacj¹ pozarz¹dow¹3.
W tej czêœci publikacji prezentujemy wyniki badañ dotycz¹cych problematyki zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych kolejno: kobiet powracaj¹cych do pracy po urlopach macierzyñskich i wychowawczych, osób
w wieku przedemerytalnym, m³odzie¿y i absolwentów oraz osób niepe³nosprawnych. Pi¹te opracowanie prezentuje wyniki badañ kadry zarz¹dzaj¹cej.
Badania przeprowadzi³ zespó³ ekspertów Instytutu Spraw Publicznych
w sk³adzie: dr Ewa Bogacz-Wojtanowska (kierownik zespo³u), dr Piotr Broda-Wysocki, dr Ewa Giermanowska, dr Anna Kwiatkiewicz, Teresa Wysocka
oraz dr Marek Rymsza (konsultacje i nadzór merytoryczny). Realizacja projektu
by³a mo¿liwa dziêki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej ze œrodków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

3

Zob. Aneks.
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Elastyczne formy zatrudnienia kobiet
w organizacjach pozarz¹dowych
w œwietle wyników badañ
Przygl¹daj¹c siê procesom aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce, ³atwo
zauwa¿yæ, ¿e grup¹ wyraŸnie defaworyzowan¹ s¹ kobiety powracaj¹ce na rynek pracy po urlopach macierzyñskich i wychowawczych. Jest to czêsto niedostrzegany, a przecie¿ powa¿ny problem, stanowi¹ one bowiem wiêksz¹
grupê ni¿ np. absolwentki korzystaj¹ce z programu „Pierwsza praca”.
Jedn¹ z mo¿liwoœci zwiêkszenia aktywizacji zawodowej tej grupy kobiet
jest zatrudnienie w trzecim sektorze. Dlatego przedmiotem badañ, których
wyniki s¹ prezentowane w niniejszym opracowaniu, by³o sprawdzenie, na ile
trzeci sektor i oferowane w jego ramach elastyczne formy zatrudnienia s¹ adekwatne dla potrzeb tej grupy. Badania przeprowadzone zosta³y w Warszawie
i mia³y formê trzech spotkañ fokusowych.

Motywy zatrudnienia
Motywy powrotu na rynek pracy
Wœród badanych kobiet wyró¿niæ mo¿na trzy grupy: kobiety powracaj¹ce
do pracy po urlopach macierzyñskich, powracaj¹ce z urlopów wychowawczych oraz poszukuj¹ce pracy i wychowuj¹ce ma³e dzieci. Badane kobiety legitymowa³y siê wykszta³ceniem œrednim i wy¿szym i zajmowa³y ró¿ne stanowiska w organizacjach spo³ecznych, w których pracowa³y.
Decyzje powrotu z urlopów by³y uwarunkowane przez: zajmowane stanowisko, lata pracy w organizacji, wykszta³cenie, poczucie w³asnego rozwoju, sytuacjê finansow¹, obawê zdezaktualizowania siê dotychczasowych kwalifikacji.
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Kobiety powracaj¹ce z urlopu macierzyñskiego mia³y dwie podstawowe
motywacje. Jedne przejawia³y chêæ szybkiego powrotu do pracy motywowan¹
wartoœci¹ samorozwoju, sytuacj¹ organizacji i zasobnoœci¹ finansow¹ gospodarstwa domowego: Chcia³am wróciæ do pracy (…), bo nie siêga³abym i nie
realizowa³abym po drodze czterech projektów unijnych (…), nie wiedzia³abym
tego, co wiem teraz (…), by³abym zupe³nie na innym poziomie rozwoju i na innym
poziomie by³aby moja organizacja. Natomiast inne wskazywa³y przede wszystkim na w³asn¹ sytuacjê finansow¹: Powrót? Tak. To by³a u mnie kwestia finansowa.
Niektóre kobiety skraca³y urlop wychowawczy i decydowa³y siê na wczeœniejszy powrót do pracy lub w czasie trwania urlopu stara³y siê nie traciæ kontaktu z organizacj¹: Kobiety pozostaj¹ w kontakcie z prac¹ ca³y czas, nawet
w okresie urlopu macierzyñskiego przychodz¹ pomagaæ, czy podzieliæ siê
swoj¹ radoœci¹, czy po prostu s¹ ju¿ zmêczone siedzeniem w domu.
W grupie trzeciej znalaz³y siê kobiety, które po urodzeniu dziecka straci³y
swoje dotychczasowe miejsca pracy (sektor prywatny i pañstwowy) i znalaz³y
zatrudnienie w organizacjach pozarz¹dowych przez biura poœrednictwa pracy:
Trafi³am tutaj z urzêdu pracy, najpierw na sta¿ w tej organizacji (…). Po pewnym czasie, jak syn by³ ju¿ starszy, po prostu posz³am do urzêdu i stamt¹d zosta³am skierowana na sta¿ i po sta¿u zosta³am tam zatrudniona [w innej organizacji].
Prawie ¿adna z powracaj¹cych zarówno z urlopów macierzyñskich, jak
i wychowawczych kobiet nie natrafi³a na utrudnienia zwi¹zane z podjêciem
pracy na swoim stanowisku, nie spotka³a siê z „zajêtym miejscem”, przesuniêciem czy zmian¹ etatu, np. na jedn¹ drug¹. Uczestniczki badania utrzymuj¹,
¿e nawet nie s³ysza³y o takich praktykach w trzecim sektorze, choæ opowiada³y, ¿e zdarzaj¹ siê w innych sektorach i ¿e czêsto same tego tam doœwiadczy³y: Zasz³am w ci¹¿ê i to by³ koniec mojej kariery w banku, co mi powiedziano prosto w oczy i ju¿ wiedzia³am, ¿e nie mam po co wracaæ. Czêsto zamiast
lêku przed utrat¹ pracy pojawia³ siê motyw odpowiedzialnoœci za organizacjê:
Wiadomo te¿ by³o, ¿e nikt by mnie nie zwolni³, ale by³by to dla organizacji du¿y
k³opot, gdybym nie wróci³a do tej pracy, poniewa¿ oni jakoœ funkcjonowali
i przez te dziewiêæ miesiêcy sprawowali te wszystkie rzeczy, które ja robi³am,
natomiast w tej chwili zaczê³oby to byæ ju¿ doœæ k³opotliwe.
Droga do zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych
Wiêksza czêœæ badanych mia³a za sob¹ doœwiadczenia zawodowe z ró¿nych
miejsc pracy w sektorze prywatnym i pañstwowym. Pracê w trzecim sektorze
kobiety znajdowa³y na ró¿ne sposoby. W wiêkszoœci przypadków by³a to informacja od znajomych, którzy sami byli zatrudnieni w tym sektorze lub posia-
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dali informacje o mo¿liwoœci podjêcia pracy w organizacji pozarz¹dowej.
W niektórych przypadkach aktywnoœæ zawodowa w organizacjach pozarz¹dowych by³a kontynuacj¹ wspó³pracy jeszcze z czasów studiów, w innych zaœ
by³a odpowiedzi¹ na ofertê przedstawion¹ przez biuro poœrednictwa pracy.
Tylko w jednym przypadku by³a to propozycja pracy bezpoœrednio skierowana przez organizacjê do konkretnej osoby (by³a to bardzo znana fundacja,
o dobrym wizerunku medialnym, a osoba ta posiada bardzo dobre i wszechstronne wykszta³cenie).
W niektórych przypadkach znalezienie pracy w trzecim sektorze by³o kwesti¹ przypadku. Faktem jest jednak, i¿ dotyczy³o to pojedynczych osób spoœród bior¹cych udzia³ w fokusie: Przypadek, ktoœ z rodziny skierowa³ mnie
chyba do tego rodzaju pracy. Czêsto, jak wskazuje na to przytoczony w³aœnie
cytat, przypadek ten wi¹za³ siê jednak z sieci¹ nieformalnych kontaktów. Zarazem taki pocz¹tek zatrudnienia w organizacji pozarz¹dowej nie musia³ decydowaæ o jego tymczasowoœci: Chyba na chwilkê mia³a byæ, ale jakoœ tak siê
przeci¹gnê³o, i ju¿ 10 lat. Nie znaczy to jednak, i¿ praca w trzecim sektorze jest
uwa¿ana zawsze za docelow¹, niekiedy wskazywano bowiem na ni¹ jako na
wstêpny etap rozwoju kariery w bardziej komercyjnym raczej otoczeniu: Myœlê, ¿e odejdê z trzeciego sektora, mam ukoñczone takie uczelnie, ¿e
chcia³abym trochê komercyjnie popracowaæ.
Specyfika pracy w trzecim sektorze
Tylko kilka kobiet wskaza³o, ¿e organizacja pozarz¹dowa jest ich docelowym miejscem zatrudnienia oraz ¿e w tym kierunku chc¹ siê rozwijaæ zawodowo. Pragnê³y tak¿e wzbogacaæ swoje wykszta³cenie i umiejêtnoœci nabyte
w czasie wieloletniej pracy w organizacjach (zaczyna³y od wolontariatu lub
sta¿u): Tam przesz³am szko³ê ¿ycia – od sprz¹taczki a¿ do dyrektora. Praca
w trzecim sektorze wydawa³a siê im bardziej dynamiczna, by³a w wiêkszej
mierze wymagaj¹ca, ale zarazem dawa³a szansê na przejawianie w³asnej inicjatywy. Ten motyw niekiedy przewa¿a³ nad motywem zysku: Jest du¿o miejsca na inicjatywê, nie nastawia³am siê na zysk. Inne nie myœla³y o zmianie
miejsca pracy, ani te¿ o awansie. Pracowa³y tylko ze wzglêdu na ochronê
materialnego bytu rodziny.
Kobiety wskazy wa³y na specy fikê organizacji pozarz¹dowych polegaj¹c¹ na tym, ¿e mog¹ w nich pracowaæ, rozwijaæ siê zawodowo i zarazem
realizowaæ w macierzyñ stwie, któ re nie jest post rzegane negaty wnie,
a wrêcz przeciwnie – u³atwia im kontakt z podopiecznymi, którym pomagaj¹: Nasza praca bardzo czêsto wymaga od nas postawy moralnej; my, pracuj¹c z osobami, które s¹ w trudnych sytuacjach (…) mia³y jakieœ k³opoty
z prawem, my musimy dawaæ (…) wzorzec swoj¹ osob¹ (…) pe³ne zwi¹zki,
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macierzyñstwo, dbanie o dzieci to jest du¿ym plusem (…) przynajmniej u moich zwierzchników.
Wszystkie uczestniczki badañ wyra¿a³y wspólnie pogl¹d, ¿e posiadanie
dziecka stwarza przeszkody i utrudnienia zarówno dla pracuj¹cej matki, jak
i dla pracodawcy: Nieprzyjemnoœci z tego powodu (…) mnie nie spotka³y, chocia¿ wiem, ¿e to jest ograniczenie i dla moich szefów, i dla mnie te¿, bo ja muszê szybciej wyjœæ (…), bo w³aœnie moje dziecko np. choruje. Ja mam poczucie
(…) i œwiadomoœæ swoich ograniczeñ, ¿e nie jestem takim pracownikiem, jakim mog³abym byæ, ze wzglêdu na to, ¿e jestem ma³o dyspozycyjna (…), ¿e
mog³abym wiêcej zrobiæ w mojej firmie (…), wiêcej zrobiæ dla siebie. Zarazem
potencjalne z³e traktowanie w pracy z powodu macierzyñstwa uzale¿niano nie
tyle od jakichœ czynników obiektywnych w postaci przymusu ekonomicznej
konkurencji pracodawcy, ile od jego kultury: To mo¿e zale¿eæ od kultury, ¿e to
zupe³nie normalnie jest traktowane.
Czêsto pojawia³a siê opinia o specyficznej, innej ni¿ w pozosta³ych sektorach
atmosferze pracy w organizacjach pozarz¹dowych. Wartoœæ stanowi zw³aszcza
zespó³, wspó³pracownicy: Takiego zespo³u (…) nie znajdê w ¿adnej innej, komercyjnej instytucji (…). Ludzie siê znaj¹, szanuj¹, pomagaj¹ sobie nawzajem,
nie tylko w pracy, ale w ¿yciu. Zreszt¹ z tego powodu trzeci sektor jawi³ siê badanym jako jedyna mo¿liwoœæ ³¹czenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci
– uwa¿am, ¿e jedynym obszarem, gdzie mo¿na wychowywaæ dzieci normalnie,
jest trzeci sektor (…). Nie wyobra¿am sobie funkcjonowania w jakiejœ innej instytucji. Czêsto to w³aœnie zgrany zespó³ sprawia, ¿e kobiety nie obawiaj¹ siê
swojego macierzyñstwa. Podkreœla³y zreszt¹, ¿e tak¿e w okresie ci¹¿y znajdywa³y oparcie w kolegach i kole¿ankach z pracy i ¿e nie wyobra¿aj¹ sobie same
innego postêpowania wzglêdem osób, które mog¹ siê znaleŸæ w takiej sytuacji.
Szczególnie doceniana by³a mo¿liwoœæ takiego organizowania czasu pracy, by
mo¿na by³o j¹ wykonywaæ zarówno w firmie, jak i w domu i pogodziæ j¹ w ten
sposób np. z koniecznoœci¹ opieki nad chorym dzieckiem.
Rzadko zdarza³y siê przypadki dyskryminowania kobiety z powodu macierzyñstwa w organizacji pozarz¹dowej. Opisywany przypadek wydaje siê jednak doœæ drastyczny: Dla mnie posiadanie dziecka sta³o siê przekleñstwem
w pracy (…). Pozostali pracownicy organizacji, a zw³aszcza jej kierownictwo,
odnosili siê do tej nowej sytuacji (tzn. jeszcze w okresie ci¹¿y) raczej krytycznie: Kiedy ja powiedzia³am szefom, to na piêæ osób (…) ucieszy³a siê mo¿e jedna. Pozosta³e widzia³y to w ciemnych barwach. Niekiedy podkreœlano tak¿e
nadmierne obci¹¿anie obowi¹zkami w pracy w okresie ci¹¿y: Pracowa³am do
ostatnich dni, prowadz¹c ca³e biuro i by³o mi ciê¿ko.
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Wzory zatrudnienia
Umowy o pracê
Kobiety bior¹ce udzia³ w badaniu mia³y przewa¿nie umowy o pracê na czas
nieokreœlony, pozosta³e na czas okreœlony (jednak niekiedy po okresie próbnym i rozmowie kwalifikacyjnej istnia³a mo¿liwoœæ podpisania umowy na
czas nieokreœlony) lub do czasu zakoñczenia projektu. Mimo pewnych formalnych zakotwiczeñ, wynikaj¹cych np. z umowy o pracê, podkreœlano, ¿e czêsto o sukcesie, tj. utrzymaniu pracy, decyduj¹ jednak wzglêdy jednostkowe,
cechy danej osoby odpowiadaj¹ce specyfice pracy w trzecim sektorze: Nie ka¿dy pracownik bêdzie siê nadawa³ do tego rodzaju pracy i tak naprawdê ka¿dy
pracownik, który u nas pracuje, przeszed³ procedurê selekcji i adaptacji, chodzi o przygotowanie. By³by to zatem specyficzny okres zatrudnienia, niemieszcz¹cy siê do koñca w pojêciach sta¿u czy okresu próbnego.
Osoby bior¹ce udzia³ w badaniach fokusowych na ogó³ mia³y wiedzê na temat ró¿nych form zatrudnienia, ró¿nych rodzajów umów o pracê. Wyj¹tek
w tym wzglêdzie stanowi³y najczêœciej: telepraca, praca na wezwanie oraz
umowa agencyjna. Najczêœciej deklarowano brak kontaktu z tymi formami,
a nawet ich nieznajomoœæ. Tylko jedna osoba zadeklarowa³a, ¿e pracuje na
wezwanie, ale mia³a niezbyt dobr¹ opiniê o tego typu formie zatrudnienia,
zw³aszcza ¿e zwi¹zany z ni¹ nienormowany czas pracy rozci¹ga siê niekiedy
na ca³¹ dobê: Muszê byæ w sta³ym kontakcie (…), mieæ s³u¿bowy telefon i muszê podejmowaæ pewne decyzje (…) nawet i w nocy (…). Istnieje taka sytuacja,
¿e ja nieraz je¿d¿ê i o 1, o 2 o 3 w nocy, bo jest taka potrzeba, ale jest to specyfika mojej pracy. Z punktu widzenia matek umowa taka wydawa³a siê jednak
bardzo niekorzystna: Jako matka, to zdecydowanie mówiê, ¿e jest to minus.
Nie spotykano siê tak¿e z wypo¿yczeniem pracownika oraz grupow¹ organizacj¹ czasu pracy, a jeœli tak, to bardzo rzadko i tylko w niektórych, specyficznych przypadkach, np. przy realizacji konkretnych projektów: Spotka³am
siê w przypadku realizowania tylko pewnych konkretnych zadañ, ale s¹ to takie doœæ rzadko spotykane formy.
Z punktu widzenia matek – co by³o podkreœlane przez osoby badane
– najkorzystniejsza wydaje siê umowa na czas nieokreœlony. Zwracano uwagê
na zwi¹zane z ni¹ poczucie stabilizacji i pewnoœci zatrudnienia i zarobków
oraz na wi¹¿¹cy siê z ni¹ ca³y szereg przywilejów (urlopy, œwiadczenia ubezpieczeniowe, mo¿liwoœci zaci¹gania kredytów). Umowy takie praktycznie nie
mia³y w opinii kobiet ¿adnych wad: Dla osoby, która posiada okreœlon¹ iloœæ
dzieci, to najbardziej korzystna jest umowa o pracê na czas nieokreœlony. Daje
poczucie bezpieczeñstwa, stabilnego dochodu, mo¿na zaci¹gaæ kredyty w banku i ró¿ne inne rzeczy robiæ. Ta forma zatrudnienia postrzegana jest równie¿
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jako efekt wczeœniejszej pracy na innych warunkach, a wiêc jako coœ, na co
w dzisiejszych czasach nale¿y zapracowaæ (choæ jest to zapewne uwarunkowane zwyczajami zatrudnieniowymi panuj¹cymi w danej organizacji): Dla
mnie umowa na czas nieokreœlony jest pewnym takim statusem, z którym siê
trudno rozstaæ, na który ja musia³am bardzo ciê¿ko pracowaæ. Niekiedy za lepsze uznawano tylko umowy na czas nieokreœlony w niepe³nym wymiarze
czasu pracy. Zalety takiego rozwi¹zania podkreœla³y zw³aszcza matki ma³ych
dzieci, ale wszystkie kobiety za niekorzystny w tym przypadku uzna³y naturalnie obni¿ony poziom wynagrodzeñ. Niekiedy, przy uwzglêdnieniu d³u¿szej
perspektywy czasowej, pojawia³a siê alternatywa: wiêcej czasu dla dziecka teraz czy ni¿sza emerytura w przysz³oœci. Znacznie gorsz¹ ocenê uzyska³y umowy na czas okreœlony, g³ównie z powodu braku stabilnych perspektyw zatrudnienia: Wiadomo, ¿e przyjdzie pewien okres i zostaje siê bez pracy. Minie
czas zatrudnienia i jest siê na bezrobociu. Pewne zalety dostrzegano natomiast w umo wach na czas pró b ny. Wy da je siê, ¿e by³y one uto ¿samiane
z umowami sta¿owymi. W sytuacji konkurencji na rynku pracy daje ona szansê zaprezentowania siê pracodawcy – jest zatem korzystna tak¿e dla osób bezrobotnych – jak równie¿ pozwala stwierdziæ, czy dana praca jest odpowiednia
dla podejmuj¹cej j¹ osoby: To jest taka szansa dla bezrobotnych, dla tych
osób, które nie maj¹ pracy, ¿e tak na pocz¹tek, zdobycie jakiegoœ doœwiadczenia.
Znan¹ form¹ zatrudnienia by³o tak¿e samozatrudnienie. Jego plusem by³a
elastycznoœæ czasu pracy, a wad¹ koniecznoœæ ponoszenia kosztów tak¿e
w sytuacji braku zleceñ, co do których nie ma pewnoœci, ¿e bêd¹ otrzymywane: To jest plus pod warunkiem, ¿e dobrze jest wtedy, jak siê ma sta³e zlecenia,
np. ¿e masz pewnoœæ, ¿e jest sta³e, wysuniête przez organizacjê zadanie, które
wykonujesz. Do popularnych form zalicza³y siê tak¿e umowa o dzie³o i umowa-zlecenie. Podkreœlano, ¿e umo¿liwiaj¹ uzyskanie nieco wiêcej pieniêdzy.
Jeœli wystawiane s¹ jako umowy dodatkowe, nie ma a¿ tak du¿ych obci¹¿eñ na
ubezpieczenie spo³eczne. W zwi¹zku z tym by³y postrzegane tak¿e jako zastêpczy mechanizm wyp³acania premii. Podobnie wskazywano na stosowanie
podzia³u miejsca pracy. Polega³o to na dzieleniu jednego etatu, na który fundusze pochodzi³y od grantodawcy, na dwie osoby zatrudnione na pó³ etatu.
By³o to postrzegane jako chêæ pomocy i zaoferowaniu pracy wiêkszej liczbie
osób. Podkreœlano tak¿e, ¿e jest to dobra forma zatrudnienia dla osób w wieku
emerytalnym z przyznanym œwiadczeniem, poniewa¿ ³¹cz¹ce siê z ni¹ ni¿sze
wynagrodzenie nie powoduje zawieszenia œwiadczeñ emerytalnych: Dobre
rozwi¹zanie dla osób, które ju¿ maj¹ przyznane emerytury, bo one nie mog¹
przekroczyæ pewnego limitu. Bardzo znan¹ form¹ umowy by³a naturalnie równie¿ umowa wolontariacka, zw³aszcza ¿e w nowych uregulowaniach (wprowadzaj¹cych mo¿liwoœci ubezpieczenia) by³a w opinii uczestniczek fokusów
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substytutem sta¿u: Mo¿na osobê wolontariusza zatrudniæ, p³aciæ za ni¹
sk³adkê ZUS, czyli de facto po prostu sta¿ danej osobie leci. Zwracano jednak
uwagê, ¿e nie zawsze jest ³atwo zostaæ takim „ubezpieczonym” wolontariuszem i ¿e wiêkszoœæ anga¿uj¹cych siê w tak¹ pracê osób naprawdê nie
uzyskuje z niej ¿adnych profitów.
Wynagrodzenia
Osoby zatrudnione w trzecim sektorze zazwyczaj otrzymywa³y tylko pensje. W niektórych przypadkach wskazywano na istnienie premii oraz substytutów znanych z sektora publicznego dodatków socjalnych, np. odpowiednika
wczasów pod grusz¹. Wynagrodzenia nie by³y zbyt wysokie, ale niekiedy by³y
uzupe³niane dodatkowymi wyp³atami za realizacjê konkretnych projektów
(dodatkowe zlecenia) lub finansowaniem jakichœ szkoleñ czy kursów (np.
jêzyków obcych).
Czasami zdarzaj¹ siê tzw. „motywatory”, co w jêzyku badanych oznacza³o
finansowy ekwiwalent za dobr¹ ocenê pracy. Nie by³y to du¿e kwoty, a nadto
wskazywano na nie zawsze jasne kryteria ich przyznawania – w zasadzie najwa¿niejszym by³a opinia osoby oceniaj¹cej, a nie spe³nienie jakichœ jednolitych i wszystkich obowi¹zuj¹cych wymagañ.
Czas pracy
W opinii uczestniczek fokusa w przypadku ich pracy trudno jest mówiæ o jakimœ uelastycznieniu czasu pracy. Czêœciej jego elastycznoœæ wynika³a raczej
z regulacji miêkkich, zwyczajowych i tolerowania przez pracodawcê elastycznego czasu wykonywania zadañ ni¿ z zapisów formalnych. Niektóre kobiety
podkreœla³y nawet, ¿e na pewnym etapie kariery zawodowej lepiej jest pracowaæ
w elastycznej formule czasu (zw³aszcza gdy dzieci s¹ ma³e), natomiast póŸniej
korzystniejsza wydaje siê praca w przewidywalnych i sta³ych godzinach:
W³aœciwie myœlê, ¿e teraz jednak jest to mile widziane, ¿ebym pracowa³a o normalnej porze i tak to z regu³y odbywa siê, natomiast na pocz¹tku mia³am tak¹
mo¿liwoœæ, kiedy dziecko by³o mniejsze i myœlê, ¿e to jest podstawa. Mo¿na to
okreœliæ swoist¹ ewolucj¹ lub dynamik¹ elastycznoœci czasu pracy, a wiêc jego
ró¿nym postrzeganiem przez dane osoby w zale¿noœci od sytuacji ¿yciowej,
a zw³aszcza etapu zwi¹zanego z macierzyñstwem i wychowywaniem dzieci.
Przy ma³ych dzieciach bardziej sprawdza siê elastyczny czas pracy, przy wiêkszych, chodz¹cych do przedszkoli lub szkó³ – raczej bardziej unormowany.
Umo¿liwia on bowiem ustalenie rytmu funkcjonowania rodziny – w jêzyku badanych kobiet zosta³o to okreœlone mianem logistyki domowej. Zarazem warto
zauwa¿yæ, i¿ pewna doza elastycznoœci zawsze by³a jednak postrzegana jako za-

112

Teresa Wysocka

leta. Trudno zatem wskazaæ na wystêpowanie formy zadaniowego czasu pracy.
Zreszt¹ z punktu widzenia badanych kobiet by³ on niew³aœciwy np. dla du¿ych
organizacji. Nie widzia³y natomiast przeszkód w stosowaniu regulacji miêkkich, a wiêc pracy w de facto ruchomym czasie pracy.
Kategoria wyd³u¿onego czasu pracy spotka³a siê ze zrozumieniem o tyle, ¿e
podkreœlano czêste wystêpowanie d³u¿szego okresu pracy ni¿ wynika³oby to
z umowy. Czas pracy reguluj¹ bowiem potrzeby organizacji. Praca w wiêkszym od przewidzianego w umowie wymiarze czasu bywa na ogó³ rekompensowana czasem wolnym. Nie ma jednak dodatkowego wynagrodzenia za
nadgodziny, poniewa¿ tego typu kategorie wydatków nie s¹ przewidywane
przez grantodawców. Kategoria ta pokrywa³a siê z równowa¿nym czasem pracy, który by³ jednak stosowany raczej sporadycznie.
Przerywany czas pracy nie wystêpowa³ z formalnego punktu widzenia.
Przerwy nie by³y odliczane od czasu pracy. Jednak nawet gdyby tak by³o, nie
spotka³oby siê to z uznaniem pracuj¹cych kobiet. Preferowa³y bowiem raczej
szybsze wykonanie zadañ, choæby kosztem przerwy, i wczeœniejsze wyjœcie
z pracy: Nigdy nie spotka³am siê, ¿eby przerwy nie by³y wliczane w czas pracy
(…). To by wyd³u¿a³o czas pracy (…). To nie by³oby dobre. D³u¿ej pracuj¹ce
kobiety wspomina³y tego typu regulacjê obowi¹zuj¹c¹ za czasów komunistycznych (ustawowa przerwa na karmienie dziecka). W odniesieniu do obecnych
warunków funkcjonowania w trzecim sektorze raczej podkreœlano czêst¹ koniecznoœæ przed³u¿ania czasu pracy (naturalnie nieformalnego) lub potrzebê
miêkkich regulacji, czyli ustalania zadañ do wykonania i rezygnacji ze skrupulatnego przestrzegania obecnoœci w pracy: Potrzebujê czasami siê urwaæ
godzinê, dwie, przyjœæ póŸniej, wyjœæ (…), to w godzinach pracy i nikt póŸniej
mi nie liczy (…). Po prostu wychodzê, za³atwiam, wracam, wa¿ne jest to, ¿eby
praca, któr¹ mam na dany dzieñ, by³a zrobiona.
Niepe³ny wymiar czasu pracy by³ postrzegany jako korzystny ze wzglêdu
na potrzebê opieki nad dzieæmi, ale zarazem jako niekorzystny, bo uniemo¿liwiaj¹cy uzyskiwanie wystarczaj¹cych dochodów: Tak, ze wzglêdu na dzieci,
ale ze wzglêdów finansowych, to by by³o gorzej, ale teoretycznie tak, zaœ praktycznie nie. Zainteresowanie wzbudza³a tak¿e mo¿liwoœæ, choæ bardziej wyra¿ana postulatywnie, ³¹czenia niepe³nego wymiaru czasu pracy z urlopem
wychowawczym: To jest dobre, ale czy daje tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e mo¿na zamiast
urlopu wychowawczego wróciæ na czêœæ, na pó³ [etatu]?
Ruchomy czas pracy postrzegany by³ nie tyle jako specyficzny grafik wyznaczaj¹cy ró¿ne godziny pracy w ró¿nych dniach i okresowo lub zadaniowo
modyfikowany, ile raczej jako p³ynny czas rozpoczynania i koñczenia pracy:
Mo¿na tak powiedzieæ, ¿e miêdzy 8 a 10 muszê siê zjawiæ i sama sobie ustalam,
czy bêdzie to 8.15 czy 9.40. Wspomniana „kodeksowa” forma tego czasu pracy
nie by³a spotykana.
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Niekorzystnie postrzegano ewentualn¹ koniecznoœæ wyjazdów w delegacjê. Te kobiety, które mia³y na to wp³yw, raczej stara³y siê ich unikaæ: Delegacje nie s¹ d³ugie ani czêste, bo te¿ ja mam wp³yw na to, czy ja jadê w delegacjê,
czy nie. Te, które musia³y na nie wyje¿d¿aæ, niemile wspomina³y koniecznoœæ
d³u¿szej ni¿ jednodniowa roz³¹ki z ma³ym dzieckiem (zw³aszcza w okresie karmienia piersi¹): Jak by³a konferencja i musia³am nagle jechaæ (…) i musia³am
nagle zostawiæ dziecko, pierwszy raz, co bardzo prze¿ywa³am, bo musia³am
zostawiæ dziecko na trzy dni, odstawiæ od piersi.
Mo¿liwoœci awansu zawodowego
Posiadanie dziecka, mimo wyg³aszanych w ró¿nych miejscach pochwa³
pod adresem trzeciego sektora jako wyrozumia³ego pracodawcy, by³o jednak
postrzegane niekiedy jako bariera potencjalnego awansu: Posiadanie dziecka
jest obiektywnym ograniczeniem (…) dla ka¿dego pracownika i pracodawcy.
Macierzyñstwo postrzegane jest zatem jako ograniczenie ogólne. Pojawia³y
siê tak¿e opinie, ¿e kobiety posiadaj¹ce dzieci zajmuj¹ raczej drugorzêdne
miejsca na rynku pracy. Preferencje co do awansu kszta³towane s¹ czêsto
przez osoby niemaj¹ce doœwiadczeñ wynikaj¹cych z posiadania dzieci lub
maj¹ce ju¿ odchowane: Intensywnej kariery zawodowej nie mo¿na robiæ
z ma³ymi dzieæmi. Albo siê j¹ robi przed, albo gdy s¹ ju¿ doros³e. Zdaniem wypowiadaj¹cych siê matek osoby decyduj¹ce o awansach nie zawsze rozumiej¹
potrzeby wynikaj¹ce z macierzyñstwa i dostrzegaj¹ w nim potencjalne ograniczenie efektywnoœci pracy na wy¿szym stanowisku: Nie przesz³am przez procedurê kwalifikacyjn¹, ale mia³am poczucie, ¿e to, ¿e nie [awansowa³am] jest
w du¿ej mierze spowodowane dzieckiem. Bo nawet wprost mi to powiedziano,
¿e jako mama bêdê mia³a k³opoty, ¿eby wyje¿d¿aæ za granicê, a oni [szefowie]
widz¹ moj¹ role g³ównie jako kogoœ, kto bêdzie im towarzyszy³ w jakichœ wyjazdach zagranicznych celem pozyskiwania funduszy i nawi¹zania bli¿szej
wspó³pracy (…). Odczu³am to jako niesamowity zawód i takie niedanie mi
szansy.
Niekiedy trudno mówiæ o planowaniu kariery, gdy¿ specyfika pracy zespo³owej w trzecim sektorze czêsto polega na luŸniejszych uk³adach. Nadto
wy¿sze szczeble, tj. zarz¹dy, s¹ czêsto obsadzone od wielu lat przez te same
osoby. Mo¿na zatem mówiæ o pewnych nieformalnych utrudnieniach awansu
kobiet matek: Nie, ja siê nie zajmujê planowaniem mojej kariery. Te¿ nie
wiem, czy ja bym mog³a w mojej firmie tê karierê czy coœ wiêcej osi¹gn¹æ, na
pewno nie zosta³abym cz³onkiem zarz¹du (…). Dlatego ¿e osoby zasiadaj¹ce
w zarz¹dzie s¹ od wielu, wielu lat zwi¹zane z t¹ dzia³alnoœci¹ i po prostu s¹
du¿o starsze ode mnie, i z tego wzglêdu to jest dla mnie oczywiste.
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Postulaty zmian
Pierwszym i zasadniczym postulatem zmian by³ wzrost wynagrodzeñ. Zarazem nie zg³aszano wiêkszych uwag odnoœnie do organizacji pracy. Trudno
by³o postulowaæ zwiêkszenie liczby zatrudnianych w trzecim sektorze kobiet, poniewa¿ zdaniem bior¹cych udzia³ w badaniach ju¿ obecnie jest on silnie sfeminizowany: W tej chwili mamy same kobiety. Sektor pozarz¹dowy
jest w ogóle silnie sfeminizowany. Za g³ówn¹ przyczynê tego zjawiska uznano w³aœnie wysokoœæ wynagrodzeñ. Mê¿czyŸni – obarczeni nakazem, tak¿e
kulturowym, utrzymania rodziny – nie chc¹ podejmowaæ pracy w trzecim sektorze ze wzglêdu na zbyt niskie uposa¿enia: Facet musi utrzymaæ rodzinê.
Du¿o pracy za niskie wynagrodzenie, no to on bêdzie szuka³, choæby na chwilê siê zaczepi³ w organizacji. Du¿a czêœæ facetów odchodzi, czyli zmykaj¹ po
prostu.
Problem niskich wynagrodzeñ ma zreszt¹ „drugie dno”. Niektóre g³osy
wskazywa³y bowiem na zjawisko swoistego dumpingu. Polega on na zani¿aniu kosztów wynagrodzeñ w toku walki o zdobycie zamówienia na realizacjê
jakiegoœ projektu czy grantu: Niektóre organizacje to robi¹, tzn. dumpinguj¹
ceny, koszty pracownicze. Bo im siê wydaje, ¿e jak na administracjê mniej napisz¹, to dostan¹ ten projekt. Bez w¹tpienia takim zjawiskom nale¿a³oby przeciwdzia³aæ, zani¿aj¹ one bowiem wynagrodzenia, a czêsto utrudniaj¹ zaanga¿owanie profesjonalnej kadry.
Byæ mo¿e podobne praktyki przyczyniaj¹ siê do kszta³towania niekorzystnego wizerunku organizacji pozarz¹dowych, postrzeganych jako podmioty
nieprofesjonalne, zajmuj¹ce siê rozdawaniem chleba, wydawaniem zup bezdomnym. Zarazem nie dostrzega siê, ¿e organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹
w sektorze zdrowia, oœwiaty, nauki. Spo³eczeñstwo jest coraz bardziej niechêtnie nastawione do wspomagania akcji charytatywnych, coraz trudniej o pozyskiwanie sponsorów: Jest ogólna niechêæ spo³eczeñstwa do naszych organizacji (…). Coraz czêœciej s³yszê zdania na zasadzie: czego wy od nas znowu chcecie (…). Jeszcze niedawno, kilka lat temu, ³atwiej by³o pozyskaæ wszelkiego rodzaju sponsoring, sponsorów, i przychylne by³y i instytucje. Teraz, mo¿e dlatego, ¿e organizacji pozarz¹dowych jest ostatnio coraz wiêcej, jest znacznie
trudniej. Przedstawicielki trzeciego sektora za ten stan rzeczy obwiniaj¹ polityków, którzy stworzyli atmosferê wzajemnej niechêci i wywo³ali wra¿enie
powszechnej korupcji: Temu zniechêceniu to siê przyczynili nasi politycy (…).
Teraz jest ewidentnie gorzej z uzyskaniem œrodków i firmy komercyjne, które
mog³yby takie œrodki wyasygnowaæ, boj¹ siê, ¿e zaraz zaczn¹ byæ namierzane,
¿e maczaj¹ palce w jakichœ brudnych sprawach, machlojach (…). Tego typu
opinie s¹ niezwykle szkodliwe, utrudniaj¹ misjê i skuteczn¹ realizacjê celów
organizacji pozarz¹dowych.
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Podkreœlano tak¿e, ¿e wizerunek pracuj¹cej kobiety matki jest nieco
zafa³szowany. W rzeczywistoœci bowiem s¹ to czêsto pracownice bardziej wydajne, poniewa¿ musz¹ wykazywaæ siê lepsz¹ organizacj¹ i dyscyplin¹ czasu
nie tylko w pracy: Kobieta, która ma dzieci, jest bardziej skupiona, stara siê
zrobiæ to szybciej, sprawniej i jest bardziej skoncentrowana (…). Kobieta, która ma dzieci, nie pozwoli sobie na to, ¿eby przez ca³y dzieñ obijaæ siê w pracy.
Zwrócono tak¿e uwagê na brak kodeksu etycznego, który obowi¹zywa³by
w trzecim sektorze. Chodzi tu o regulacje etyczne dotycz¹ce np. liderów tego
sektora, którzy de facto pe³ni¹ tak¿e funkcjê pracodawców: Brakuje takiego
kodeksu etycznego, co wypada, a czego nie wypada robiæ w trzecim sektorze
(…). Nie wypada byæ pracodawc¹, który wykorzystuje swoich pracowników.
Bo jak siê do tego ma misjê, jak siê ma do tego pracê spo³eczn¹, a jak siê do
tego maj¹ nasi podopieczni… To na zewn¹trz potrafimy byæ bardzo spo³eczni,
a do wewn¹trz to co? ¯eby na zewn¹trz mówiæ o dobrych wartoœciach, trzeba
samemu byæ w porz¹dku.

Opinie o trzecim sektorze w porównaniu z innymi
sektorami
W œwietle opinii uczestniczek fokusa najmniej pozytywnie postrzegany by³
sektor prywatny. Mimo pewnych jego zalet (poszanowanie czasu, ewoluowanie w kierunku spo³ecznego zaanga¿owania biznesu) dominowa³y jednak s¹dy
nacechowane negatywnie. Dostrzegano zatem w nim nerwowoœæ, brak stabilizacji wynikaj¹cy z wyœcigu szczurów, ostentacyjne bogactwo i wyzysk:
W obecnych czasach najczêœciej pracownik wykorzystywany jest po prostu do
wykonywania zadañ, ¿eby jak najwiêcej wykona³, a najmniej mu zap³aciæ.
Sektor pañstwowy to obszar raczej ponury: Z administracji to tacy smutni
doœæ. Bo administracja ma œrednie poczucie samorealizacji. Choæ jego zalet¹,
jak podkreœlano, jest stabilizacja, trzymanie siê procedur (niekiedy przeradzaj¹ce siê niestety w biurokracjê) i pewien stopieñ stabilizacji, jaki jest
udzia³em pracowników (poczucie braku stabilizacji przypisywano wy¿szym
urzêdnikom z racji cyklicznych zmian ekip rz¹dz¹cych).
Najwiêkszym uznaniem cieszy³ siê trzeci sektor. Z jednej strony jawi³ siê
jako najubo¿szy i niezapewniaj¹cy wystarczaj¹cej stabilizacji ¿yciowej, ale
z drugiej strony to w nim – zdaniem wypowiadaj¹cych siê kobiet – mo¿na by³o
spotkaæ najsympatyczniejszych ludzi, maj¹cych poczucie misji, zaanga¿owanych w swoj¹ pracê i przejawiaj¹cych troskê o innych, niekieruj¹cych siê
wy³¹cznie w swych decyzjach wzglêdami finansowymi. Takie postawy okreœlano mianem obywatelskich: [Osoby s¹] bardziej zainteresowane ogólnie
tym, co siê dzieje ze spo³eczeñstwem. Bardziej œwiadomi obywatelsko.
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Rokowania co do przysz³oœci tak¿e s¹ zró¿nicowane. Sektorowi prywatnemu
grozi upadek, chyba ¿e nabierze wiêkszej wra¿liwoœci spo³ecznej. Sektor pañstwowy raczej bêdzie trwa³ w obecnej formie, choæ grozi mu wzrost biurokracji.
Natomiast sektor pozarz¹dowy winien ewoluowaæ w kierunku wiêkszej
wspó³pracy i federalizacji: Od tworzenia poprzez zamykanie siê w sobie, a teraz
federalizacjê i wychodzenie na zewn¹trz, ³¹czenie siê w partnerstwa. To, co mu
zagra¿a, to wzrost niepewnoœci: Ciekawe, czy bêdzie istnia³? (…) ta niepewnoœæ…
Tabela 1. Formy zatrudnienia w opiniach kobiet
Podstawa
zatrudnienia

Typowe
zatrudnienie
pracownicze

Forma zatrudnienia

Korzyœci i niekorzyœci w ocenie kobiet

Umowa o pracê na czas Korzystna przede wszystkim ze wzglêdu
nieokreœlony
na stabilnoœæ, mo¿liwoœci korzystania ze
œwiadczeñ, perspektywê sta³ych, choæ niskich, dochodów oraz d³ugi okres wypowiedzenia – bardzo wa¿ne w sytuacji posiadania dzieci. Jej otrzymanie jest niekiedy postrzegane jako swoisty awans
(w stosunku do innych, niesta³ych form
zatrudnienia).
Zatrudnienie Umowa na czas próbny Korzystna, pozwala na wzajemne poznapracownicze
nie z pracodawc¹ i poznanie charakteru
zbli¿one
pracy.
do typowego Umowa o pracê na czas Brak konkretnych odniesieñ – raczej uto¿okreœlony
samiana ze zleceniami i umowami o dzie³o.
Oceniana raczej niekorzystnie, bo po jej zakoñczeniu mo¿na zostaæ bez pracy.
Umowa na czas wykony- Nie spotkano siê z t¹ form¹.
wania okreœlonej pracy
Umowa na czas nieokre- Bardzo korzystna dla matek, pozwala na
œlony w niepe³nym wy- wype³nianie obowi¹zków opieki nad
miarze czasu pracy
dzieæmi i pozostawia kontakt z miejscem
pracy. Niestety wi¹¿e siê z ni¿szymi dochodami (co ma wp³yw równie¿ na
przysz³e œwiadczenia emerytalne).
Nietypowe
Praca na wezwanie
Rzadko spotykana. Bardzo niekorzystna
formy
ze wzglêdu na niestabilnoœæ i czas pracy.
zatrudnienia
Zdecydowanie niekorzystna dla matek.
pracowniczego Praca na zastêpstwo
Korzystna dla pracodawcy, ale nie dla
pracownika. Wi¹¿e siê z ni¹ du¿a niepewnoœæ.
Wypo¿yczanie pracow- Nie spotkano siê z t¹ form¹.
nika
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Podstawa
zatrudnienia

Forma zatrudnienia

Nietypowe
Podzia³ miejsca pracy
formy
zatrudnienia
pracowniczego Grupowa organizacja pracy

Telepraca
Zatrudnienie Wynajmowanie pracy
za poœrednictwem innego
podmiotu
Zatrudnienie
Umowa-zlecenie
niepracownicze

Korzyœci i niekorzyœci w ocenie kobiet

Spotykana. Zalet¹ jest to, ¿e wiêcej osób
mo¿e mieæ pracê. Korzystna dla osób
w wieku przedemerytalnym.
Rzadko spotykana, tylko przy realizacji
pewnych zadañ. Widoczna zw³aszcza
przy zatrudnianiu jakiejœ grupy pracowników „pod” dany projekt lub akcjê.
Nie spotkano siê z t¹ form¹, ale uznano za
ewentualnie korzystn¹ dla matek.
Brak komentarzy.

Obie te umowy rozpatrywane s¹ w zasadzie ³¹cznie. S³u¿¹ niejednokrotnie jako
forma podnoszenia zarobków pozwalaj¹ca na wyp³acenie dodatkowych pieniêdzy bez zwiêkszonych narzutów wynikaj¹cych z kosztów pracy (jak to ma
miejsce w przypadku zwyk³ej podwy¿ki).
Odbierana jako nieformalna premia.

Umowa o dzie³o
Inne

Umowa agencyjna
Samozatrudnienie

Praca w domu
(w tym nak³adcza)
Umowa sta¿owa

Umowa wolontariacka

Nie spotkano siê z t¹ form¹.
Spotykana, ale korzystna raczej dla pracodawcy. Stwarza jednak mo¿liwoœci
elastycznego czasu pracy.
Nie spotkano siê z t¹ form¹.
Spotykana, ale raczej przy zawodach bardziej specjalistycznych, np. pracowników socjalnych. Korzystna te¿ dla osób
bezrobotnych, którym potrzebny jest jakiœ sta¿.
Bardzo znana. Oczywist¹ wad¹ jest brak
wynagrodzenia, zalet¹ – ¿e mo¿e byæ traktowana jako sta¿.

Teresa Wysocka
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Tabela 2. Formy czasu pracy w opiniach kobiet
Forma czasu pracy

Zadaniowy czas pracy

Równowa¿ny czas pracy
Przerywany czas pracy

Ruchomy czas pracy

Niepe³ny wymiar czasu pracy

Ocena badanych kobiet

Korzystny dla matek, ale formalnie rzadko wystêpuj¹cy. W praktyce przewa¿nie nieformalnie i indywidualnie reguluje siê swój czas pracy w porozumieniu z pozosta³ymi wspó³pracownikami.
Zw³aszcza ¿e faktyczny czas pracy jest czêsto de
facto zadaniowy i niekiedy przekracza wymiar formalny.
Niekorzystny, ale zdarza siê tak¿e nieformalnie.
Formalnie raczej niespotykany. Stosowany kole¿eñsko, oparty na zaufaniu w zespole pracowników.
Korzystny, gdy nie ma np. sta³ej godziny przychodzenia do pracy, a „wide³ki”: „od-do”. Nie dotyczy
jednak wszystkich pracowników. Zale¿y od zajmowanego stanowiska i jego usytuowania w hierarchii danej organizacji.
Korzystny, zw³aszcza jeœli posiada siê ma³e dziecko, choæ wi¹¿e siê z ni¿szymi zarobkami.

Wnioski i rekomendacje
Problem kobiet powracaj¹cych na rynek pracy po urlopach macierzyñskich
i wychowawczych ma przypuszczalnie wiêkszy zakres ni¿ kwestia zatrudniania absolwentek. Za³o¿enie, ¿e kobiety, które maj¹ ju¿ za sob¹ jakiœ okres
aktywnoœci zawodowej, maj¹ z tego tytu³u u³atwiony powrót do pracy po urodzeniu dziecka, nie musi byæ w pe³ni zgodne z rzeczywistoœci¹.
Wœród badanych kobiet wyró¿niæ mo¿na trzy grupy: kobiety powracaj¹ce
do pracy po urlopach macierzyñskich, powracaj¹ce z urlopów wychowawczych oraz poszukuj¹ce pracy i wychowuj¹ce ma³e dzieci. W ka¿dej z tych
grup mo¿liwoœci i motywacje powrotu do pracy, ale zapewne i przebieg wczeœniejszej kariery zawodowej, by³y nieco odmienne.
W obszarze trzeciego sektora nie stwierdzono na podstawie niniejszych badañ fokusowych jakichœ praktyk dyskryminacyjnych zwi¹zanych z powrotem
kobiet do pracy po urodzeniu dziecka. Wprost przeciwnie, wczeœniejsze ni¿
wynika³oby to z uprawnieñ ubezpieczeniowych powroty do pracy by³y niejednokrotnie motywowane poczuciem odpowiedzialnoœci za organizacjê, a nie
strachem przed utrat¹ etatu.
Praktyki dyskryminacyjne wystêpowa³y w nielicznych przypadkach
(wspomina³y o tym dwie kobiety). W pierwszym przypadku wystêpowa³y ju¿
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w okresie ci¹¿y, w drugim zaœ po urodzeniu dziecka (by³a to jednak dyskryminacja raczej ³agodna, w formie wyra¿anych nie wprost uwag co do nadmiernych nieobecnoœci i skracania czasu pracy).
W zasadzie znalezienie pracy w trzecim sektorze by³o wynikiem przypadku, choæ mo¿na powiedzieæ, ¿e „wspomaganego” przez nieformaln¹ sieæ kontaktów i informacji uzyskiwanych przez znajomych lub rodzinê. Na ogó³ sektor pozarz¹dowy jawi³ siê jako docelowe miejsce pracy; wiêkszoœæ badanych
mia³a zreszt¹ ju¿ za sob¹ kilkuletni sta¿ pracy w organizacjach pozarz¹dowych. Owo przywi¹zanie do trzeciego sektora wynika³o zapewne z pozytywnej oceny panuj¹cej w nim atmosfery pracy, mo¿liwoœci samodoskonalenia
i podnoszenia kwalifikacji oraz „tolerancyjnego” przewa¿nie nastawienia wobec macierzyñstwa. Zarazem wœród badanych kobiet by³a doœæ powszechna
opinia, i¿ w innych sektorach na takie mo¿liwoœci i tak¹ tolerancjê na pewno
nie mo¿na liczyæ.
Wiêkszoœæ uczestniczek fokusów mia³a umowy na czas nieokreœlony. Niekiedy nie by³y one ich pierwszymi umowami, wczeœniej bowiem przechodzi³y
przez etap sta¿ów, umów próbnych i wolontariatu. By³a to zarazem najbardziej
po¿¹dana przez nie forma zatrudnienia. Dawa³a bowiem poczucie bezpieczeñstwa i szereg uprawnieñ na rynku konsumpcyjnym. Konieczn¹ niekiedy elastycznoœæ czasu pracy realizowano poprzez miêkkie mechanizmy zwyczajowe
(wczeœniejsze wyjœcia, odpracowywanie w dogodnym momencie, zostawanie
po godzinach itp., bez formalnych uregulowañ tych praktyk). Pod owe zwyczajowe regulacje podci¹gane s¹ najczêœciej kodeksowe pojêcia – mówi siê zatem
o elastycznoœci czasu pracy de facto. Najczêœciej spotykanymi innymi formami
zatrudnienia by³y zaœ umowy-zlecenia i umowy o dzie³o. W opinii badanych
s³u¿¹ one nie tyle elastycznoœci zatrudnienia, ile elastycznoœci wynagrodzenia,
pozwalaj¹ bowiem na wyp³atê dodatkowych pieniêdzy bez obci¹¿eñ ubezpieczeniowych. Jest to korzystne, poniewa¿ wynagrodzenia sk³adaj¹ siê na ogó³
z „go³ych” i niezbyt wysokich pensji, a praca czêsto przekracza wymiar, za jaki
s¹ one wyp³acane. Kolejne spotykane formy to umowy wolontariacie oraz umowy na czas okreœlony (postrzegane jednak jako mniej korzystne pod wzglêdem
stabilizacji, która dla matek jest jedn¹ z priorytetowych wartoœci).
Mimo przyjaznej kobietom matkom atmosfery w pracy w ramach trzeciego
sektora dostrzegano obiektywne ograniczenia mo¿liwoœci awansu zawodowego i planowania kariery. Posiadanie zw³aszcza mniejszego dziecka zmniejsza³o ich szanse na zajmowanie stanowisk we w³adzach organizacji w porównaniu z osobami bezdzietnymi i takimi, których dzieci s¹ ju¿ odchowane.
Drug¹ powa¿n¹, choæ nie wprost artyku³owan¹, przyczyn¹ by³a zasiedzia³oœæ
zarz¹dów, a wiêc nieokreœlone bli¿ej i niemo¿liwe do zidentyfikowania w niniejszych badaniach mechanizmy blokowania naboru i wymiany kadry na
wy¿szych szczeblach.
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Mimo wszystkich wad trzeci sektor jawi³ siê wiêkszoœci kobiet jako miejsce
najbardziej przyjazne ich zatrudnieniu. W porównaniu z nim najgorzej prezentowa³ siê sektor prywatny, dotkniêty nadmiern¹ konkurencyjnoœci¹, oraz sektor pañstwowy, obci¹¿ony z kolei nadmierna rutyn¹ i biurokracj¹. Zarazem
kobiety nie mia³yby nic przeciwko, gdyby poziom stabilnoœci zatrudnienia
i wysokoœæ pensji by³y porównywalne z tymi, które spotyka siê w firmach i administracji publicznej.
Wskazywano na brak formalnego porozumienia miêdzy pracodawc¹ i pracobiorc¹ w sprawie elastycznych form zatrudnienia i wykonywania pracy.
Z regu³y wystêpuje nieformalne porozumienie w zespole, oparte na dobrej
wspó³pracy i zaufaniu, co pozwala na ³¹czenie obowi¹zków zawodowych i rodzinnych.
Zasadnicz¹ rekomendacj¹ wynikaj¹c¹ z badañ by³oby identyfikowanie
i diagnozowanie pojawiaj¹cych siê w trzecim sektorze przypadków dyskryminacji kobiet powracaj¹cych po urlopach macierzyñskich i wychowawczych,
ale tak¿e i takich przypadków, które mog¹ wystêpowaæ jeszcze w okresie
ci¹¿y.
Sprawa kolejna to elastycznoœæ zatrudnienia i czasu pracy. Wydaje siê, ¿e
kobiety matki najbardziej po¿¹daj¹ nieelastycznych form zatrudnienia, daj¹
im one bowiem wiêksze poczucie stabilizacji. Pojawiaj¹ce siê potrzeby uelastycznienia czasu pracy realizowane s¹ w sposób nieformalny. Nie wydaje siê,
by istnia³y mo¿liwoœci, ale i potrzeby formalizowania tego typu praktyk.
Mog³yby one spotkaæ siê z oporem pracuj¹cych kobiet, a zapewne nie
wp³ynê³yby na jakoœæ i czêsto de facto zadaniowy styl ich pracy. Natomiast
brak elastycznoœci widoczny jest „na zewn¹trz”, choæby w instytucjach opiekuñczych (zbyt krótkie godziny pracy przedszkoli, co skutkuje koniecznoœci¹
korzystania z opiekunek itp.).
Zwiêkszeniu potencja³u zatrudnienia w trzecim sektorze nie sprzyja pogarszaj¹cy siê jego wizerunek spo³eczny. Wydaje siê to istotn¹ spraw¹, wymagaj¹c¹ podjêcia dyskusji w ramach ca³ego trzeciego sektora, który nie mo¿e
ju¿ bazowaæ w autoprezentacji na prostych odwo³aniach do w³asnej obywatelskoœci. Na pogarszaj¹c¹ siê opiniê wp³ywaj¹ niejednokrotnie ujawniane przez
media nieetyczne zachowania w ramach trzeciego sektora. St¹d koniecznoœæ
stworzenia jasnych standardów w tej dziedzinie – tzw. kodeksu etycznego
(by³o to zreszt¹ zdanie wielu uczestnicz¹cych w fokusach kobiet).

Piotr Broda-Wysocki

Cechy i formy zatrudnienia
osób w wieku przedemerytalnym
w organizacjach pozarz¹dowych
Osoby starsze (w wieku przedemerytalnym) to jedna z defaworyzowanych
grup na polskim rynku pracy. Skrócenie ich „cyklu zawodowego” nie jest na
ogó³ zamierzeniem samych tych osób, lecz wynika z uwarunkowañ zewnêtrznych. Wydaje siê, ¿e s¹ co najmniej dwie przyczyny przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej. Pierwsza to trudnoœci ze znalezieniem pracy po jej utracie
w wieku powy¿ej piêædziesiêciu lat. Z kolei przyczyn¹ tych trudnoœci s¹ m.in.:
brak szkoleñ lub niechêæ urzêdników urzêdów pracy do kierowania na te szkolenia osób starszych, niewiara pracodawców (zw³aszcza z sektora prywatnego) w mo¿liwoœci przystosowawcze i innowacyjnoœæ tych osób. Drug¹ przyczyn¹ jest istnienie systemu umo¿liwiaj¹cego przechodzenie na wczeœniejsze
emerytury. W sytuacji braku perspektyw zawodowych wczeœniejsza dezaktywizacja z zabezpieczeniem minimalnego choæby dochodu staje siê stanem
po¿¹danym.
Zasadniczym problemem badawczym by³o sprawdzenie, czy trzeci sektor mo¿e stwarzaæ takim osobom szanse dalszej akty wizacji zawodo wej
i integracji spo³ecznej. Badanie mia³o formê trzech zogniskowanych dyskusji grupowych (dwie w Warszawie i jedna w Bia³ymstoku), na które zaproszono po osiem osób. Za³o¿eniem pierwotnym by³o zgromadzenie osób
w wieku przedemerytalnym, jednak w badaniu wziê³y udzia³ tak¿e osoby,
które wiek ten ju¿ przekroczy³y.
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Œcie¿ka zawodowa
Bior¹ce udzia³ w dyskusjach grupowych osoby starsze mia³y za sob¹ na
ogó³ liczne i d³ugie doœwiadczenia zawodowe. W ci¹gu wielu lat pracy pracowa³y w sektorze pañstwowym, póŸniej wiele z nich w prywatnym, by ostatecznie znaleŸæ siê w trzecim sektorze. Przebieg typowej kariery opisuje jeden
z badanych: Najpierw zak³ad pañstwowy, potem prywatny, a potem przerwa…
Tylko nieliczni mieli doœwiadczenia z bardziej (przynajmniej z za³o¿enia)
demokratycznym systemem zatrudnienia – ze spó³dzielczoœci¹.
Ich kariery zawodowe czêsto obfitowa³y w „zakrêty”, przerwy (bezrobocie,
przekraczaj¹ce niekiedy dwa lata), przedwczesn¹ dezaktywizacjê wywo³an¹ ró¿nymi problemami (np. alkoholizmem, bezdomnoœci¹, chorobami). Zawodowa
aktywnoœæ w ramach trzeciego sektora, w przeciwieñstwie do wczeœniejszej, nie
ma charakteru d³ugotrwa³ego. Wiêkszoœæ osób by³a zwi¹zana z organizacjami
pozarz¹dowymi od ok. dwóch lat. Do trzeciego sektora wiod³y w zasadzie trzy
œcie¿ki. Pierwsza to œwiadomy wybór wynikaj¹cy na ogó³ z wczeœniejszych
kontaktów z tym œrodowiskiem. Kontakt móg³ sprowadzaæ siê do posiadania
znajomych dzia³aj¹cych ju¿ wczeœniej w organizacjach: Mia³em doœwiadczenie,
wiedzia³em, ¿e tam jestem potrzebny, koledzy mnie poprosili. To jest przed³u¿enie jakby tego, co robi³em. Kontakt bywa³ równie¿ nawi¹zywany przy poszukiwaniu mo¿liwoœci zaspokojenia jakichœ potrzeb, np. zdrowotnych: Bo trafi³am
tam, bo zachorowa³a moja mama (…). Jak zaczê³am poszukiwaæ optymalnych
terapii (…), to w³aœnie wtedy na Internecie wpad³am na to stowarzyszenie i zaczêliœmy razem wspó³pracowaæ. Niekiedy by³a to te¿ œwiadoma decyzja, a podjêta praca by³a zgodna z posiadanymi kwalifikacjami i zainteresowaniami: Do
[stowarzyszenia] trafi³am nieprzypadkowo, poniewa¿ zaproponowano mi tam
pracê, która jest zgodna z moj¹ œcis³¹ specjalizacj¹ [ju¿ ze studiów].
Œcie¿kê drug¹ mo¿na nazwaæ aktywizacj¹ poprzez wprowadzaj¹cego. Owym
wprowadzaj¹cym bywa³ znajomy lub osoba spotkana przypadkiem. Same
zreszt¹ okolicznoœci takich spotkañ by³y równie¿ nieplanowane. W tym przypadku osoby znajduj¹ce zatrudnienie w organizacjach pozarz¹dowych nie szuka³y
œwiadomie pracy w trzecim sektorze, ani te¿ „prozatrudnieniowego” kontaktu
z innymi osobami, tzn. takiego, który móg³by owocowaæ ofert¹ pracy:
– Ja w³aœciwie za poœrednictwem kole¿anki.
– Jak pracowa³am w sektorze pañstwowym, to zwróci³ siê do mnie znajomy.
– ¯ona i ja poznaliœmy dzia³aczkê spo³eczn¹, harcerza, wspania³¹ osobê, która namawia³a nas do tego. Pocz¹tkowo broni³em siê nogami i rêkami, ale ta
osoba mia³a taki wp³yw na nas, ¿e powoli nas wci¹ga³a.
– [W organizacji] pracuje moja przyjació³ka, która jest kierownikiem, zaproponowa³a mi, ¿e skoro i tak muszê chodziæ i szukaæ tej pracy, mimo ¿e mam
teraz 55 lat i sytuacja jest bardzo ciê¿ka w moim wieku… Bo tylko siê pytaj¹
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o wiek, i dziêkujê. I powiedzia³a, ¿e mo¿e bym przysz³a i zaczê³a pomagaæ
(…). No i przysz³am do pracy.
– Przypadkiem (…). W którymœ momencie kole¿anka do mnie zadzwoni³a i zapyta³a, czy bym przypadkiem nie chcia³a pracowaæ w³aœnie tutaj, w tym
oœrodku. Tak siê z³o¿y³o, ¿e i bli¿ej mia³am do pracy.
Taki kontakt nie zawsze od razu musia³ skutkowaæ podjêciem pracy w trzecim sektorze. Czasem jej pocz¹tkiem by³a luŸna wspó³praca, czêsto niesformalizowana i niewynagradzana, rozumiana raczej jako kole¿eñska przys³uga:
Wymienia³yœmy doœwiadczenia [z kole¿ank¹] (…). Ona podjê³a trud ratowania stowarzyszenia. Szuka³a chêtnych do wspó³pracy (…). No i poniewa¿ ja
dysponowa³am tym czasem, wiêc zgodzi³am siê najpierw na zasadzie takiego
towarzyszenia w pracy i potem okaza³o siê, ¿e jakoœ to te¿ mnie poci¹gnê³o.
Czasami takim etapem poœrednim na drodze do zatrudnienia okazywa³ siê wolontariat: Zupe³nie przypadkiem, przez znajomych (…). Najpierw jako wolontariuszka, i stwierdzi³am, ¿e to jest chyba to. Ale te¿ zosta³am zaakceptowana
przez zespó³, bo praca jest w du¿ej mierze zespo³owa i jednak ten zespó³ musi
zaakceptowaæ.
Wolontariat by³ prawdopodobnie tak¿e poœrednim etapem zatrudnienia
w ramach trzeciej œcie¿ki, która mo¿na nazwaæ: od podopiecznego do pracownika. To œcie¿ka charakterystyczna dla osób uprzednio wykluczonych. Bezdomnych: [Do organizacji] trafi³em jako osoba bezdomna, potrzebuj¹ca pomocy. No i udzielono mi pomocy. Za³o¿ono mi kartê osobow¹, dowiedziano siê,
jakie mam wykszta³cenie, zawód itd. I kierowniczka po rozmowie wstêpnej
wziê³a mnie na okres próbny, i do tej pory jestem, czy te¿ uzale¿nionych: Pracowa³em najpierw jako wolontariusz. Jestem osob¹ uzale¿nion¹, jestem alkoholikiem trzeŸwiej¹cym. Ju¿ siedem lat jestem trzeŸwy. Obok pracy nad sob¹
wykonujê pracê z podopiecznymi. S¹ oni cierpi¹cymi alkoholikami b¹dŸ narkomanami.

Praca w organizacjach pozarz¹dowych
Osoby pracuj¹ce w trzecim sektorze podkreœla³y du¿¹ mobilnoœæ wewn¹trz
organizacji polegaj¹c¹ na wykonywaniu zale¿nie od potrzeb ró¿nych obowi¹zków przez tych samych pracowników. Ta wewnêtrzna elastycznoœæ stanowisk pracy powodowa³a, w odczuciu badanych, zacieranie siê ró¿nic formalnych miêdzy stanowiskami. Praca opisywana by³a raczej jako zespo³owa,
wspólna: Jestem dyrektorem, ale to niczego nie zmienia, bo praca w stowarzyszeniu to jest taka praca, jak ka¿da inna, czyli wynieœ, przynieœ, pozamiataj, od
spraw organizacyjnych, po takie zwyk³e, przyziemne i sprawy ksiêgowe i wszystko inne.
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Praca w zespole wymaga dostosowania. W przeciwnym razie nie mo¿na
w nim funkcjonowaæ. Zasadniczo trzeba chcieæ pracowaæ w stowarzyszeniu
(co badani wyraŸnie podkreœlali, mimo ¿e trafiali do organizacji pozarz¹dowych zwykle bez dokonywania a¿ tak œwiadomego wyboru). Niekiedy zakres
dzia³alnoœci danej organizacji wymaga od pracowników pewnej determinacji,
np. praca z ludŸmi ciê¿ko poszkodowanymi przez los, i rezygnacji z osi¹gania
profitów. Zarazem pasja i mo¿liwoœæ wspólnej, zespo³owej pracy by³a niekiedy okreœlana nie tyle jako coœ charakterystycznego wy³¹cznie dla trzeciego sektora, ile raczej coœ, co akurat tam siê spotka³o. W innych sektorach o tak¹
wspólnotê pracy po prostu coraz trudniej:
– Pracujemy z ludŸmi w jakimœ sensie poszkodowanymi przez los, tak¿e to te¿
wymaga takiej szczególnej postawy (…). To wp³ywa i na zespó³, i na jakoœæ
pracy. Osoby, które s¹ tam przypadkowo, s¹ szybko wydalane z tej pracy
albo same odchodz¹, bo trzeba mieæ jak¹œ tak¹ swoj¹ zdolnoœæ do bycia
w takim zespole i pracowania.
– Myœlê, ¿e jedno, co nas ³¹czy, to jest na pewno to, ¿e niezale¿nie od tego, w jakiej fundacji pracujemy, w jakiej organizacji pozarz¹dowej, to zespó³ ludzi,
który to robi, w œrodku, jest specyficznym zespo³em, nie nastawionym na
osi¹gniêcie zysku, a nastawionym na osi¹gniêcie efektu i czerpi¹cym wiêksz¹
satysfakcjê z tego, co udaje siê zrobiæ ni¿ z tych dochodów, jakie osi¹ga.
– Przede wszystkim jest tak, ¿e wszyscy wiemy, sk¹d jesteœmy (…). Kto siê nie
sprawdzi³, ten siê nie utrzyma.
Niekiedy wspomniana wszechstronnoœæ w pracy wymuszana jest przez
brak œrodków finansowych na zatrudnienie wystarczaj¹cej liczby osób. Jedna
pracuje zatem za kilka i na wielu stanowiskach: Trzeci sektor nie ma naprawdê
zabezpieczonych œrodków na prze¿ycie (…), wystarczy spojrzeæ, jakie jest zatrudnienie w takich stowarzyszeniach i organizacjach. To jest w³aœnie to, ¿e
jedna osoba jest praktycznie od wszystkiego. Silniejsze formalne umocowanie
widoczne jest na stanowiskach, które wymagaj¹ wiedzy bardziej specjalistycznej: doradcy, psychologa, rehabilitanta itp. Istotna jest tak¿e du¿a doza
samodzielnoœci w wykonywanej pracy, co zdaniem badanych odró¿nia zasadniczo trzeci sektor od tego, czego doœwiadczali w innych sektorach:
– Prze³o¿eni, którzy s¹ na miejscu, daj¹ nam zaufanie, nie ingeruj¹ w to, co
nie trzeba, tak ¿e mogê realizowaæ swoje pomys³y. Jestem takim pracownikiem samodzielnym, któremu siê ufa, i to jest bardzo wa¿ne.
– Jest to najlepsza praca w moim ¿yciu (…). Ze wzglêdu na charakter, który
mi odpowiada. Na dyrygowanie sob¹. Nikt mnie nie rozlicza z tego, co ja robiê ka¿dego dnia. Ja muszê wykazaæ siê czymœ do koñca miesi¹ca. A nikt nie
wyskakuje z prawa czy z lewa, nie pyta mnie, gdzie jest to sprawozdanie,
dlaczego tego nie zrobi³am, a co jest jeszcze do zrobienia. Nie ma szefa, który ciosa ko³ki na g³owie. Daje to du¿y komfort.
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Wci¹¿ jednak w tle widoczne jest poczucie zagro¿enia i niepewnoœæ.
G³ówn¹ przyczyn¹ tego jest brak dostatecznych œrodków finansowych oraz
biurokracja nawet przy pozyskiwaniu tych skromnych, które jednak udaje siê
zdobyæ. Powoduje ona czêsto opóŸnienia w ich przekazywaniu, a organizacji
spo³ecznych nie staæ na „nieformalne kredytowanie” wykonywanych przez
siebie, ale finansowanych zewnêtrznie zadañ:
– To jest wieczna walka o œrodki, czyli o przetrwanie.
– Wyp³aty mamy przyznane, a czekamy (…). Trzeba prze¿yæ, czynsze zap³aciæ,
telefony, papiery kupiæ jakieœ, no i wynagrodzenia.
– Pisze siê programy i czeka na pieni¹dze potem, pomimo podpisania umów,
a czeka siê trzy, cztery miesi¹ce… skandaliczne jest to (…). Trzeci sektor nie
ma naprawdê zabezpieczonych œrodków na prze¿ycie.
– A do tego konkursu – ile trzeba papierów z³o¿yæ, ile kont bankowych
za³o¿yæ, po to, ¿eby dostaæ piêæset z³otych.
Biurokracja wynika z rozbudowanych procedur kontrolnych dotycz¹cych
wydawania publicznych pieniêdzy. Ale – zdaniem badanych – nie doœæ, ¿e dotyczy ona ma³ych, czêsto niewystarczaj¹cych pieniêdzy, to jeszcze utrudnia
koncentrowanie siê na zasadniczych celach organizacji. Zamiast pomagaæ
okreœlonym osobom, traci siê czas i energiê na wype³nianie papierów. Nadto
procedury uniemo¿liwiaj¹ czêsto podejmowanie ró¿nych innowacyjnych
dzia³añ:
– W tym wszystkim zapomina siê o osobach, którym siê tê pomoc powinno
œwiadczyæ (…). Zapomina siê, ¿e to jest pewien proces i jeœli tych pieniêdzy
zabraknie, mo¿e [zabrakn¹æ tak¿e] si³ i desperacji osób bezpoœrednio odpowiedzialnych za to (…). Czy tylko chodzi o to, ¿eby ktoœ szlachetnie zapisa³
sobie w papierach, ¿e my tak¹ pomoc œwiadczymy, ale nikt nie patrzy na
konsekwencje i nie zdaje sobie sprawy, ¿e to nie jest przedmiot, tylko ¿ywy
cz³owiek, który siê rozwija.
– Kwestia wzbudzenia w³asnej aktywnoœci, bo wewn¹trz stowarzyszeñ u nas
mo¿na by³oby coœ rozwin¹æ, ale te przepisy s¹ tak pora¿aj¹ce, ¿e nikomu siê
nie chce, ka¿dy siê boi (…). S¹ mo¿liwoœci w tych ludziach, natomiast je¿eli
chodzi o tê sferê motywacji i tak dalej, to kompletnie le¿y.
– Nikt nikogo z pracy nie rozlicza, tylko z tych papierów. Te papiery s¹ najwa¿niejsze, a nie praca, któr¹ siê wk³ada (…).
Mimo wszystko niepewnoœæ co do przysz³oœci i ograniczona stabilizacja zatrudnienia nie wp³ywaj¹ znacz¹co na decyzje co do dalszej pracy. Starsze osoby w du¿ej mierze zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e ze wzglêdu na wiek lub na
przesz³oœæ nie ma dla nich alternatywy zawodowej. Dlatego godz¹ siê na pracê
za niskie wynagrodzenia, na podstawie umów zawieranych na okreœlony czas.
Zarazem rozbudzaj¹ w sobie poczucie misji – czuj¹, ¿e robi¹ coœ wa¿nego, ¿e
s¹ komuœ potrzebne, ¿e maj¹ jakieœ miejsce w spo³eczeñstwie:

126

Piotr Broda-Wysocki

– Ja nie myœla³am o tym, czy d³ugo, czy krótko, bo to tej emerytury jeszcze troszeczkê mi zosta³o, to znaczy kawa³ek czasu, natomiast, no, po prostu
przysz³am tutaj do pracy i uwa¿am, ¿e jeszcze d³ugo bêdê pracowa³a, poniewa¿ umowê mam na czas okreœlony, do grudnia, nie wiem, jak dalej (…).
Mam nadziejê, ¿e do emerytury, jeszcze mam kilka, kilkanaœcie lat mi zosta³o.
– Nie wiem, czy na d³ugo, poniewa¿ ten oœrodek dzia³a na zasadzie dotacji jakichœ tam, które koledzy zdobywaj¹ i teraz np. mam kontrakt podpisany tylko do grudnia i co dalej – nie wiadomo, i tak jest co roku mniej wiêcej.
– Jest miejsce, gdzie ju¿ jesteœmy, istniejemy. Jesteœmy zaakceptowani i my
akceptujemy, czyli nie jest to praca wbrew sobie (…). Z drugiej strony nie
mamy innej alternatywy (…), jesteœmy w wieku œrednim. Ciê¿ko jest znaleŸæ
pracê, bo generalnie CV, jak jest wiek powy¿ej 35 lat czy 30, to na ogó³ nie
jest rozpatrywane w wiêkszoœci przypadków.
W znacznie lepszej pod tym wzglêdem sytuacji s¹ osoby, które osi¹gnê³y
ju¿ wiek emerytalny i maj¹ emeryturê. Traktuj¹ pracê w organizacjach pozarz¹dowych jako sposób na ¿ycie, na zagospodarowanie czasu, a przy okazji
na „dorobienie” do emerytury.
Nieprawdziwa by³aby jednak opinia, i¿ osoby starsze pracuj¹ce w organizacjach pozarz¹dowych maj¹ wy³¹cznie poczucie braku alternatywy przek³adaj¹ce siê na obni¿one poczucie w³asnej u¿ytecznoœci. Wprost przeciwnie.
Uwa¿aj¹ w wiêkszoœci, ¿e s¹ dla sektora pozarz¹dowego pracownikami niezwykle po¿ytecznymi. I to z kilku powodów. Po pierwsze wcale nie czuj¹ siê
osobami starszymi – to raczej zewnêtrzna klasyfikacja. Po drugie maj¹ wiêksze poczucie odpowiedzialnoœci, wynikaj¹ce niejednokrotnie z ¿yciowego
doœwiadczenia, ni¿ np. ludzie m³odzi. Po trzecie dla nich liczy siê tylko praca
– nawet w sytuacji posiadania niewielkich zasobów materialnych i dochodów.
M³odzi ludzie, ich zdaniem, bardziej nastawieni s¹ na zysk, choæ trudno stawiaæ im z tego powodu zarzuty. Innymi s³owy, m³odzi nie zgodziliby siê tak
pracowaæ za niewielkie pieni¹dze:
– Doœwiadczenie ¿yciowe ka¿dy za sob¹ ma (…). Nie liczymy godzin swojej
pracy.
– Cz³owiek przewartoœciowa³ pewne sprawy (…). Ci, którzy pracuj¹ w fundacji ze mn¹, a myœlê, ¿e w innych organizacjach równie¿, to s¹ ludzie, którzy
s¹ szczêœliwi z tego, ¿e maj¹ tê pracê (…). Zupe³nie zmienia siê pogl¹d na
œwiat, na ¿ycie, na to, do czego d¹¿ymy (…), jak gdyby taki minimalizm (…).
To jest pewnego rodzaju wspólna wiêŸ.
– Starszy (…) ma wiêkszy szacunek do tego, co robi.
Zarazem, co podkreœlaj¹ same badane osoby, starszy w takich warunkach
jest jednak pracownikiem pewniejszym, bo raczej nie zrezygnuje z pracy i nie
bêdzie szuka³ innej: Ma siê wiêksze gwarancje, ¿e ten cz³owiek bêdzie siê trzyma³ tej pracy.
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Prawdopodobnie tylko sporadycznie zdarza siê, ¿e osoby starsze pracuj¹ce w jakiejœ organizacji spo³ecznej dzia³aj¹ jeszcze gdzieœ spo³ecznie
poza ni¹. Wskazywano na harcerstwo i na klub AA. W pierwszym przypadku
by³ to kontakt jeszcze z czasów m³odoœci i wczeœniejszej aktywnoœci, w drugim – wynikaj¹cy z doœwiadczeñ osobistych, wychodzenia z na³ogu alkoholowego.

Formy zatrudnienia i wynagrodzenia
Wynagrodzenia w przypadku tej kategorii pracowników nie wydaj¹ siê najwa¿niejszym elementem zatrudnienia. Wiele z tych osób ma za sob¹ ró¿ne doœwiadczenia, równie¿ egzystencji w skrajnym ubóstwie, bez ¿adnych œrodków. Dla nich jakikolwiek dochód jest ju¿ czymœ znacz¹cym, pozwalaj¹cym
na pewien zakres samodzielnoœci. Dlatego nie ma znaczenia, w jakiej formie
s¹ zatrudnieni, najwa¿niejsze jest dla nich to, ¿eby w ogóle pracê mieæ. A jeœli
tê pracê posiadaj¹, s¹ w stanie w pe³ni siê jej poœwiêciæ, nawet za niewielkie
pieni¹dze: My jesteœmy w ogóle dyspozycyjni. My siê oddajemy tej pracy,
zaczynamy ¿yæ t¹ prac¹.
Zatrudnienie zazwyczaj ma charakter czasowy. S¹ to przede wszystkim
umowy o dzie³o, umowy-zlecenia i kontrakty (co w jêzyku badanych oznacza
prace przy konkretnym projekcie i na czas jego realizacji). Niektóre z osób
(przede wszystkim pracuj¹ce na konkretnych stanowiskach, np. pracownika
socjalnego) mia³y nawet sta³e umowy o pracê. Nie mia³o to jednak dla nich
znaczenia, poniewa¿ praca uzale¿niona jest od kondycji finansowej (zazwyczaj niepewnej) danej organizacji, wiêc nawet sta³a umowa nie chroni przed
utrat¹ pracy.
Wynagrodzenie sk³ada siê na ogó³ jedynie z „go³ej” pensji, jeœli dana osoba
pracuje na etacie (ca³ym lub jakiejœ jego czêœci) lub z wynagrodzenia za konkretne
zlecenie czy dzie³o. Wynagrodzenia te s¹ z regu³y bardzo niskie. Zarówno forma
ich przekazywania, jak i wspomniana wysokoœæ odbiegaj¹ od tego, co badane
osoby znaj¹ z przesz³oœci, tj. z pracy w innych sektorach, zw³aszcza pañstwowym:
Kiedyœ by³a podzielona: p³aca zasadnicza, sta¿owy dodatek i funkcyjny dodatek,
i premia by³a jeszcze uznaniowa, a teraz jest jedna stawka i koniec. Niektóre
sk³adniki p³ac, np. premie, jeœli wystêpowa³y w trzecim sektorze, to tylko w momentach lepszej kondycji finansowej danej organizacji. Z chwil¹ jej pogarszania
pozostawa³y stawki zasadnicze lub przewidziane przez grantodawcê:
– Jest zrycza³towana jedna stawka. Kiedyœ by³a premia, ale by³a odebrana,
bo nie by³o z czego p³aciæ. A taka firma jak nasza nie ma niczego: nie ma
œwiadczeñ urlopowych, nie ma socjalnych. Niby w regulaminie jest utrzymana trzynastka, ale tej trzynastki to ju¿ od 10 lat nie widzia³am.
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– Premie, nagrody jubileuszowe, wczasy pod grusz¹? Tego w organizacjach
nie ma. My nie mamy tzw. funduszu p³ac, tylko dostajemy okreœlon¹ kwotê
na p³ace.
Dla osób starszych zatrudnionych w organizacjach pozarz¹dowych wa¿na
jest mo¿liwoœæ uzyskania w przysz³oœci œwiadczeñ emerytalnych lub zwiêkszenia ju¿ nabytych: Naturalnie, dla mnie ka¿dy rok to jest 1,3 do emerytury,
albo te¿ utrzymania obecnych: Moja pensja jest tylko taka, jak¹ mogê dorobiæ,
¿eby nie straciæ emerytury. Osoby w wieku emerytalnym wybieraj¹ zatem
dwie strategie – albo zarabiaj¹ tyle, by nie spowodowaæ zawieszenia œwiadczenia, albo zawieszaj¹ je i za ka¿dy rok pracy zyskuj¹ w przysz³oœci jego podwy¿kê. Strategie te s¹ charakterystyczne dla osób pracuj¹cych na etatach,
maj¹cych doœwiadczenia pracy etatowej w innych sektorach. Natomiast dla
osób uprzednio wykluczonych lub pracuj¹cych na czas okreœlony kwestia
œwiadczeñ emerytalnych ma mniejsze znaczenie. Liczy siê to, co jest tu i teraz
– praca, kontakt z ludŸmi. Osoby te nie planuj¹ przysz³oœci: Ja kocham tê pracê (…). Tak jakby na dwóch p³aszczyznach to siê zadzia³o. Pieni¹dze s¹ gdzie
indziej, a nasza praca gdzie indziej. Satysfakcja z pracy. Ale nie by³oby Ÿle,
gdyby p³acili wiêcej… Z tym, ¿e to nie stanowi o tym, czy pracujemy, czy nie.
Po prostu pracujemy, bo tak chcemy.

Szkolenia, awanse i dyskryminacja
W organizacjach spo³ecznych nie dostrzegano sformalizowanego systemu
oceny pracy. Zreszt¹ trudno by³oby znaleŸæ dla niego jak¹œ podstawê, stworzyæ jakieœ kryteria. Przy powszechnoœci zjawiska „robienia wszystkiego”
przez ró¿ne osoby ka¿dy musi nauczyæ siê wszechstronnoœci. Ocenê wystawia
„¿ycie”, dokonuj¹ jej np. podopieczni. Brak systematycznej oceny pracy i jej
efektów skutkuje brakiem rozpoznania potrzeb w zakresie szkoleñ dla poszczególnych pracowników. Najpowszechniejsz¹ form¹ szkolenia jest zatem
praca. Jeœli zaœ chodzi o szkolenia bardziej profesjonalne, to – jak twierdz¹ badane osoby – wystêpowa³y one rzadko. Nadto za niektóre trzeba by p³aciæ
z w³asnej kieszeni, na co z powodu niskich zarobków nie staæ tych osób. Tak¿e
organizacja, jeœli nie jest zamo¿na, nie ma œrodków na taki cel: Szkolimy siê
przez pracê (…). Porobi³o siê wiele szkoleñ ró¿nych, ale przewa¿nie te szkolenia s¹ p³atne. Pojawia³ siê te¿ w¹tek zaawansowanego wieku. Nie by³ on postrzegany jako czynnik dyskryminacji, ale raczej jako coœ, z czym nale¿y siê
w którymœ momencie pogodziæ: [Szkolenia] s¹ nie dla osób w moim wieku, bo
wiadomo, ¿e nie zrobi¹ ¿adnej kariery zawodowej czy innej; to tam takie s¹
mo¿liwoœci dla m³odych ludzi. Jeœli ju¿ jakieœ szkolenia siê pojawiaj¹, to dotycz¹ na ogó³ pozyskiwania œrodków finansowych lub konkretnych, potrzeb-
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nych w danej pracy umiejêtnoœci, np. z zakresu doradztwa: Bywaj¹ szkolenia
i muszê przyznaæ, ¿e dosyæ z rzadka (…). By³o szkolenie na temat sposobów
zdobywania dotacji finansowych od rozmaitych instytucji (…), z takich podstawowych umiejêtnoœci doradczych (…), szkolenie z podstaw prawa w dziedzinach, w których my siê obracamy.
Szanse awansu wydaj¹ siê osobom starszym spraw¹ nieistotn¹. Zw³aszcza
dla osób uprzednio wykluczonych nie mia³o w istocie znaczenia, na jakim stanowisku s¹ zatrudniane. Wa¿na by³a sama praca i istnienie organizacji: Nie
wiem, jak by³em przyjmowany, to dla mnie nie by³o istotne, jak siê nazywa
moje stanowisko pracy. Jeœli ju¿ z tego grona ktoœ awansowa³, okreœla³ to mianem przypadku. Osoby zatrudnione przy realizacji konkretnych projektów
wskazywa³y natomiast na zupe³ny brak takiej mo¿liwoœci. Do konkretnego zadania szuka siê bowiem konkretnych pracowników. Organizacje poszukuj¹ce
ich maj¹ ju¿ swoj¹ strukturê i hierarchiê i nie zatrudniaj¹ ludzi, by ich szkoliæ
i awansowaæ, lecz by wykonali konkretne zadania:
– Nie wiem (…), jak siê nazywa moje stanowisko pracy.
– W ogóle w strukturze organizacji nie ma takich mo¿liwoœci. Ta hierarchia,
stanowiska s¹ ju¿ jakby przez organizacjê narzucone i one s¹. Jeœli szukaj¹
pracowników, to konkretnych.
– Najczêœciej u nas jest wykorzystywana umowa na czas okreœlony, czasem na
czas wykonania okreœlonej pracy (…), bo potrzebujê na wykonanie tylko
jednej czynnoœci i mam na to pieni¹dze.
Nikt spoœród badanych nie zauwa¿y³ dyskryminacji przejawiaj¹cej siê odbieraniem szans awansu czy odmow¹ szkolenia ze wzglêdu na wiek, ani te¿
konkurencji ze strony m³odszych osób. Podkreœlano raczej dobr¹ i przyjazn¹
atmosferê: Nie, ja nie czujê siê zupe³nie dyskryminowana (…) ani przez tych
du¿o, du¿o m³odszych ode mnie, ani przez szefostwo firmy (…). Generalnie
w tym sektorze to chyba nie ma znaczenia, [licz¹ siê] wiêzi miêdzyludzkie. Je¿eli ju¿ doœwiadczano dyskryminacji, to nie w trzecim sektorze, ale na
zewn¹trz, chocia¿by w dzia³aniach urzêdu pracy, na co wskazywa³y osoby doœwiadczaj¹ce w swej karierze zawodowej bezrobocia:
– Ja siê akurat nie spotka³am w urzêdzie pracy ze stwierdzeniem: jest pani za
stara. Ale jak posz³am i poprosi³am, ¿eby mnie skierowali na kurs komputerowy, bo przekroczy³am piêædziesi¹tkê i w mojej sytuacji nawet przy wy¿szych studiach to iloœæ pracowników socjalnych na rynku jest tak du¿a, ¿e
ja nie mam szans bez umiejêtnoœci obs³ugi komputera, to mi panienka powiedzia³a: wie pani, my ju¿ w takie osoby nie inwestujemy.
– Ja siê chcia³am przekwalifikowaæ i pani po d³ugiej rozmowie powiedzia³a
mi, pani, która mia³a tytu³ doradcy zawodowego, powiedzia³a: teraz? W pani wieku?
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Œwiadomoœæ ró¿nych form umowy o pracê
Œwiadomoœæ istnienia ró¿nych form prawnych umów o pracê badane osoby
zyskiwa³y dziêki w³asnym doœwiadczeniom. Doœæ powszechnie znane by³y naturalnie umowy sta³e, na czas nieokreœlony. Z jednej strony zauwa¿ano, ¿e
w przesz³oœci umowy takie chroni³y przed zwolnieniem i dawa³y poczucie pewnoœci, z drugiej strony zaœ podkreœlano, ¿e w obecnych czasach pewnoœæ taka
ju¿ siê z nimi nie wi¹¿e, a jedyn¹ ich zalet¹ jest ewentualna „zdolnoœæ kredytowa” oceniana i wymagana przez bank. Mimo zmniejszonego poziomu pewnoœci
zatrudnienia umowa taka nadal ma w opinii osób starszych same zalety.
Prócz tego badani spotkali siê z umowami wolontariackim (sami zreszt¹
z nich korzystali w przesz³oœci), naturalnie umowami na czas okreœlony,
umow¹-zleceniem i umow¹ o dzie³o (w ich opinii by³y to najpopularniejsze
obecnie formy prawne, popularnoœæ ta wi¹za³a siê tak¿e z tym, i¿ dla wielu
osób praca w trzecim sektorze to zajêcie dodatkowe), umow¹ na czas próbny,
niektórzy spotkali siê z prac¹ na wezwanie i na zastêpstwo. Nie spotkano siê
zaœ z teleprac¹, wypo¿yczeniem pracownika, prac¹ cha³upnicz¹ (formê znano,
ale stowarzyszenia, zdaniem badanych, nie korzystaj¹ z takiej formy prawnej),
podzia³em miejsca pracy (raczej mylono to ze spontanicznymi formami regulowania czasu pracy – praca za kogoœ z zespo³u, d³u¿sze pozostawanie w pracy
itp.), umow¹ agencyjn¹ ani z samozatrudnieniem, które zreszt¹ uznano paradoksalnie za formê zbyt drog¹ dla biedniejszych organizacji, jako ¿e proponowane przez nie stawki nie pozwoli³yby osobie œwiadcz¹cej w taki sposób pracê
na op³acenie wszystkich zobowi¹zañ ubezpieczeniowych. Forma ta by³a postrzegana jako odpowiedniejsza dla osób m³odych, chêtniej podejmuj¹cych ryzyko (w jêzyku badanych – wariactwo). Na umowy sta¿owe wskazywa³y
tylko nieliczne osoby (mo¿e dlatego, ¿e to ich nie dotyczy³o).
Z niezrozumieniem spotka³ siê przerywany czas pracy. Jako przerwa na
lunch zosta³ uznany za zbêdny: Nie mamy takiego nawyku – stwierdzili badani
– w miêdzyczasie coœ z³apaæ i przegryŸæ, i dobra. Nie spotkano siê tak¿e z równowa¿nym czasem pracy (chyba ¿e nieformalnie, zwyczajowo, kiedy pracownik dostaje dzieñ wolny po kilku dniach wzmo¿onej, ponadwymiarowej pracy: Trochê takie zwyczajowe, ¿e je¿eli, wiadomo, ja pracowa³am znacznie wiêcej, to dostajê wolny dzieñ (…) nieformalnie. Sporym uznaniem cieszy³ siê
wœród badanych zadaniowy czas pracy, poniewa¿ jest oznak¹ zaufania wobec
pracownika, a nadto umo¿liwia samodzielne planowanie czasu pracy i lepsze
dopasowanie go do innych potrzeb: Idealny, poniewa¿ daje nam zaufanie, pozwala siê pracownikowi rozwijaæ, pracowaæ bez stresu. Zadaniowy czas pracy
nie zawsze mo¿e byæ jednak stosowany. Wp³ywa na to z jednej strony charakter œwiadczonej pracy (np. poradnictwo czy praca socjalna musz¹ byæ œwiadczone w okreœlonych godzinach), z drugiej zaœ ograniczenia biurokratyczne
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(ró¿ne kontrole bardziej wymagaj¹ zgodnoœci czasu pracy z kodeksem ni¿ dopasowania czasu do zadañ; nie mo¿na wiêc bezkarnie œwiadczyæ po piêtnaœcie
godzin pracy dziennie, a potem odpoczywaæ): Dlatego ¿e w³aœnie stowarzyszenia s¹ najbardziej nara¿one na jakiekolwiek i wszystkie kontrole (…). Obowi¹zuje nas kodeks pracy i tego trzeba przestrzegaæ.
W opinii badanych wszystkie formy zatrudnienia, o które ich pytano, s¹
przewidziane kodeksem pracy, tylko ¿e w trzecim sektorze nie zawsze zwraca
siê na to uwagê. Jest to spowodowane niedopasowaniem tych form do rzeczywistych potrzeb, a to one decyduj¹ o rytmie i charakterze pracy, a nie prawne
ustalenia: Troszkê to tak wszystko do naszej pracy nie pasuje, szczerze mówi¹c,
te wszystkie formalne przepisy (…). Bo my pracujemy ponad to, jak wymaga
sytuacja, bo to w ogóle i rodzaj pracy jest inny, i efekty s¹ inne, nie zawsze
mo¿e wymierne. Zreszt¹ wiele osób nigdy nie czyta³o kodeksu pracy i nie interesowa³o siê formalnymi uprawnieniami ani ograniczeniami wynikaj¹cymi
z ich umów o pracê: Podejrzewam, ¿e nikt z nas jakby nie wie, jakie s¹ przywileje, jakie s¹ zapisane w kodeksie pracy (…). To wszystko s¹ przewidziane kodeksem pracy, tylko s¹dzê, ¿e nasze fundacje oraz w wielu, wielu firmach to
w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi, ani pracownicy, ani kierownictwo.
Dok³adna znajomoœæ przepisów dotycz¹cych ró¿nych form zatrudnienia nie
ma wiêkszego znaczenia, gdy¿ praca w organizacjach pozarz¹dowych wymaga zazwyczaj od wszystkich pewnego stopnia dyspozycyjnoœci. Niektórzy uznali, i¿: dyspozycyjnoœæ pracy jest powszechna. Inni zaœ: Troszkê to tak wszystko do naszej pracy nie pasuje, szczerze mówi¹c, te wszystkie formalne przepisy (…). Bo my pracujemy ponad to, jak wymaga sytuacja, bo to w ogóle i rodzaj pracy jest inny, i efekty s¹ inne, nie zawsze mo¿e wymierne.

Ocena innych sektorów
We wszystkich grupach fokusowych najgorzej zosta³ oceniony sektor prywatny. Najlepsze opinie zebra³ zaœ trzeci sektor, ale chyba nie jest to takie jednoznaczne. Prywatny to ja widzê jak piek³o, [pañstwowy] to czyœciec, [a trzeci] to niebo – stwierdzi³ jeden z badanych. Generalnie uwidoczni³y siê trzy nurty ocen. Pierwszy – nazwijmy go naiwn¹ ocen¹ pozytywn¹ – charakteryzowa³
siê przecenianiem i idealizowaniem trzeciego sektora przy jednoczesnym deprecjonowaniu dwóch pozosta³ych: [W trzecim sektorze nie ma] wyœcigu
szczurów – do takich fundacji czy stowarzyszeñ przychodz¹ ludzie, którzy
wiedz¹, po co przychodz¹ tak naprawdê, wiêc to jest tak, ¿e nie ma tam konkurencji, tam ludzie wspó³pracuj¹ ze sob¹, ¿eby coœ robiæ, a nie konkurowaæ.
W tym nurcie sektor prywatny to istotnie miejsce okropne, pañstwowy raczej
smutne, a spo³eczny wrêcz bajkowe: To nawet jeœli maj¹ pa³ace, jeœli maj¹ ga-
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bloty, nawet helikoptery, to tam jest ci¹g³a gonitwa, ci¹g³e przepychanie. Zabieranie. Tam bez ³okci siê nie przejdzie (…). Pañstwowe, to jakby siê nie stara³, to i tak bêdê mia³ tyle, i tak bêdzie mi ci¹gle na coœ brakowa³o. Bêdê dreptaæ w miejscu. A tutaj œwiadomoœæ wszystkiego i ten spokój. To takie nieprzepychanie siê, stabilizacja, któr¹ ¿eœmy sobie wybrali (…), nie ma przemocy
(…), nikt nam nie zazdroœci (…), nie zabiega o nasze stanowiska. Dostrzegana
jest potrzeba zmian w ramach trzeciego sektora, ale nie chodzi tu o jego profesjonalizacjê, a raczej o mocniejszy przekaz wartoœci duchowych (w sensie nauczenia siê przywi¹zywania mniejszej wagi do wartoœci materialnych): Powinien siê te¿ w jakiœ sposób zmieniaæ, przeobraziæ. Tylko w m¹dry sposób. Nie
bêdzie tej gonitwy. Ludzie bêd¹ nauczeni pewnego dystansu do wielu rzeczy.
Postrzegania wartoœci najpierw duchowych, a potem materialnych. Bêd¹ siê
rozwijali. Sektor prywatny nie ma w tym nurcie ocen ¿adnej przysz³oœci. Jest
co prawda najbogatszy, ale to mu nie pomo¿e: Zginie, bo zginie prywatyzacja
(…). Nie ma w ogóle jakiejœ perspektywy dalszej. Oceny takie by³y charakterystyczne dla osób wczeœniej dotkniêtych jakimiœ formami wykluczenia, niemaj¹cych dobrych doœwiadczeñ ani w firmach pañstwowych, ani prywatnych,
jak równie¿ nie do koñca orientuj¹cych siê w nowej rzeczywistoœci
spo³eczno-gospodarczej.
Drugi nurt – nazwijmy go ocen¹ nostalgiczn¹ – równie¿ najwy¿sz¹ notê wystawia³ trzeciemu sektorowi: Ci¹gle kombinuj¹, jak dotrwaæ do pierwszego.
S¹ to ludzie w miarê szczêœliwi, nie maj¹ w³asnych pieniêdzy, ale myœl¹, gdzie
by tu jeszcze znaleŸæ i kogo oskubaæ, ¿eby móc innym pomóc, a najni¿sz¹ prywatnemu: Ale powinien jakiœ umiar zapanowaæ, najbogatsi powinni zrozumieæ, ¿e w ich interesie le¿y siê dzieliæ z ubogimi i nastêpnie pañstwowemu,
z tym ¿e charakterystyczna by³a nostalgia za pañstwowymi zabezpieczeniami
i stabilizacj¹ (osoby pozostaj¹ce w tym nurcie nie mia³yby nic przeciwko
temu, by trzeci sektor przypomina³ struktur¹ i dzia³aniem instytucje pañstwowe: Mo¿e trzeci sektor byœmy upañstwowi³y? (…) Niech bêd¹ zapewnione te
uprawnienia, które s¹ na stanowiskach pañstwowych. Ten nurt charakterystyczny by³ dla osób odnajduj¹cych siê w przesz³oœci w sektorze pañstwowym
i takich, które niekoniecznie z w³asnej woli musia³y z niego odejœæ. Zarazem
by³y to osoby o stosunkowo lepszej pozycji zatrudnieniowej w trzecim sektorze ni¿ osoby formu³uj¹ce s¹dy naiwne (które to osoby w zasadzie w ¿adnym
sektorze takiej pozycji nie osi¹gnê³y). Warto nadmieniæ, i¿ w tej grupie znajdowa³y siê osoby pracuj¹ce niegdyœ tak¿e w spó³dzielczoœci inwalidzkiej:
– To s¹ ci sami ludzie, ale co siê z nimi sta³o, to jest coœ niesamowitego, bo jak
pracowali w firmie pañstwowej, to mieli czas i wypiæ kawê, i poœmiaæ siê,
i robota by³a zrobiona. No i zaczê³y siê w miêdzyczasie redukcje, to potem
jeden na drugiego patrzy³ wilkiem (…). To, co by³o pañstwowe, to by³o pañstwowe (…). W firmach prywatnych, jak siê s³ucha, jakie s¹ stosunki miê-
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dzyludzkie, to dla mnie to jest niewyobra¿alne po prostu, ¿e cz³owiek dla
cz³owieka jest wilkiem.
– [W przedsiêbiorstwie pañstwowym] masz zapewnione wszystko, bo idziesz
do pracy, zarabiasz dobrze, wracasz po pracy, masz na wszystko pieni¹dze,
wiadomo, ¿e co miesi¹c masz wynagrodzenie.
– My w ogóle odchodzimy od modelu pañstwa opiekuñczego (…). Wydaje
mi siê, ¿e w ogóle nasz rz¹d ³achy nie robi i powinien naprawdê zacz¹æ
wspieraæ, bo na ca³ym œwiecie jednak te warunki socjalne i bytowe nawet
tym ludziom chorym s¹ zapewniane, i to na doœæ wysokim poziomie.
A u nas siê to ci¹gle zrzuca na ludzi, prawda, kogoœ trzeba leczyæ, to
niech siê ludzie z³o¿¹, komuœ coœ siê sta³o, to te¿ niech siê ludzie z³o¿¹.
Przepraszam, a gdzie jest nasze pañstwo w tym wszystkim ?! Dlaczego
my wszystkie koszta mamy… Powodzie, ró¿ne klêski ¿ywio³owe – wszystko niech ludzie p³ac¹. Ale z czego ci ludzie maj¹ siê sk³adaæ? Oni ju¿
naprawdê nie maj¹ z czego.
Trzeci nurt – który mo¿na nazwaæ ocen¹ realistyczn¹ – charakteryzowa³ siê
œwiadomoœci¹ zarówno trudnoœci i niemo¿noœci powrotu do œwiata pracy „na
pañstwowym”, jaki i ciê¿kiej pracy, „niewoli luksusu” i d¹¿enia do pieniêdzy
w sektorze prywatnym oraz rozeznaniem w kwestii szans i zagro¿eñ w sektorze organizacji pozarz¹dowych. To w ramach tego nurtu pojawi³y siê opinie
o nierównowadze trzeciego sektora – o tym, ¿e wielkie organizacje po¿eraj¹ te
mniejsze, ¿e ten sektor musi siê wiele nauczyæ, innego funkcjonowania (…)
w œwiecie grantów. Zmiany takie mog³yby w opinii uczestników badania przyczyniæ siê do przesuniêcia wielu dzia³añ z obszaru pañstwa do trzeciego sektora w³aœnie: Czêœæ z tych kompetencji, które w tej chwili uzurpuje sobie pañstwo, musi przejœæ do trzeciego sektora (…). To mog³aby byæ pomoc spo³eczna
(…), zdrowie (…), kultura (…), oœwiata tak¿e.
W ramach tych ró¿nych nurtów formu³owane by³y tak¿e postulaty zmian.
Nie by³y one jednak konsekwentne, tzn. przedstawiciele nurtu realistycznego zg³aszali np. mniej realistyczne postulaty. Mo¿e to wskazywaæ na to, i¿
formu³owane one by³y z jednej strony pod wp³ywem chwili, z drugiej zaœ
w wyniku w³asnych, cz¹stkowych doœwiadczeñ negatywnych, a nie bardziej
ogólnych przemyœleñ. Zasadnicze postulaty wi¹za³y siê z wyra¿anymi ocenami, a wiêc dopominano siê o wiêksz¹ stabilizacjê, czy te¿ zapewnienie œrodków na dzia³alnoœæ. Ale dostrzegana by³a tak¿e potrzeba kszta³towania opinii publicznej, w czym niebagateln¹ rolê winny odgrywaæ media (chodzi
o uwra¿liwianie na los najs³abszych), jak równie¿ potrzeba poprawy komunikacji miêdzy „do³em” a „gór¹” (komisj¹ warszawsk¹), na co zwraca³y uwagê zw³aszcza osoby wywodz¹ce siê z regionów oddalonych od stolicy. Istnieje koniecznoœæ poprawy coraz gorszego wizerunku trzeciego sektora,
zw³aszcza fundacji, którym w zwi¹zku z tym ubywa sponsorów: Kiedy my
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siê gdzieœ przedstawiamy, no nie wszêdzie, ale czasem s¹ takie sytuacje, ¿e
mówi siê: no wiesz, tylko powiedz CEO, nie mów „fundacja”. „Centrum
Edukacji Obywatelskiej” brzmi dobrze, a „Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej” znacznie gorzej (…). Jest obawa o to, ¿e nie dowierzaj¹ nam,
¿e nie ma wiarygodnoœci.
Jako kolejny postulat zg³aszano koniecznoœæ uproszczenia sposobów przekazywania œrodków lub darów na rzecz organizacji spo³ecznych. Czêœæ badanych z nurtu pierwszego – ocen naiwnych – w ogóle nie rozumia³a np. mechanizmu 1%: Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e je¿eli sponsorowanie czy dotacje
by³yby mniej obci¹¿one czymœ tam, to ludzie by chêtniej dawali. Domagano siê
tak¿e zapewniania przynajmniej minimalnych œwiadczeñ emerytalnych i jakiegoœ lokum osobom pracuj¹cym w trzecim sektorze, a wywodz¹cym siê
z grupy bezdomnych: Zatrudnienie do czasu emerytalnego. I przejœcie na tê
emeryturê… Bo jak jest osoba bezdomna, to jakieœ mieszkanie zapewniæ (…).
Po przejœciu na emeryturê temu pracownikowi czy wolontariuszowi zapewniæ
jakiœ w³asny k¹t.

Wnioski i rekomendacje
Osoby starsze pracuj¹ce w trzecim sektorze to na ogó³ ludzie maj¹cy za
sob¹ jak¹œ karierê zawodow¹ w ró¿nych sektorach i posiadaj¹cy baga¿ wynikaj¹cych z tego doœwiadczeñ, ich kariery czêsto bowiem obfitowa³y w ró¿ne
„zakrêty” i przerwy.
Mo¿na mówiæ o ró¿nych œcie¿kach ich aktywizacji w ramach trzeciego sektora: œcie¿ce œwiadomego wyboru (charakterystycznej dla osób podejmuj¹cych ju¿ wczeœniej dzia³ania spo³eczne), aktywizacji poprzez jak¹œ osobê
wprowadzaj¹c¹ (charakterystycznej dla osób przedwczeœnie wypadaj¹cych
z innych sektorów) oraz œcie¿ce kariery od podopiecznego do pracownika
(w³aœciwej dla osób dotkniêtych uprzednio wykluczeniem spo³ecznym).
Praca w organizacjach pozarz¹dowych jest elastyczna, ale ta elastycznoœæ
ma postaæ raczej nieformaln¹ ni¿ formaln¹. Praca opiera siê bowiem na elastycznoœci wewnêtrznej (braku formalnych hierarchii i wzajemnej wymiennoœci
zadañ), wartoœci pracy zespo³owej, du¿ej dozie samodzielnoœci w wykonywaniu powierzonych zadañ, stawianiu na pierwszym miejscu zadañ, a nie
formalnych rozliczeñ.
Osoby starsze zatrudnione w trzecim sektorze mia³y œwiadomoœæ bezalternatywnoœci swojej sytuacji zatrudnieniowej, ale przyjmowa³y to raczej jako
fakt ni¿ dopust. Akceptowa³y swoje miejsce na rynku pracy i czêsto wrêcz je
idealizowa³y (mimo obiektywnie wyraŸnych barier dla dobrych ocen: niskich
p³ac i braku sta³ych umów o pracê). Uznawa³y jednak, ¿e te warunki s¹ dla
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nich paradoksalnie pewniejsze, jako ¿e dla osób m³odych s¹ nieatrakcyjne,
a wiêc obni¿aj¹ w ten sposób groŸbê konkurencji.
Wysokoœæ pensji i szanse awansu w wielu wypadkach wydawa³y siê sprawami nieistotnymi. Na pierwszym miejscu stawiano wartoœæ samej pracy
(tak¿e w ogóle mo¿liwoœæ jej wykonywania) oraz oceny wystawiane przez
osoby, na rzecz których siê dzia³a. Wartoœci¹ by³o tak¿e istnienie samej organizacji.
Dyskryminacja, jeœli by³a dostrzegana, to raczej na zewn¹trz, poza trzecim
sektorem. Osoby starsze kreœli³y raczej idealny obraz wiêzi miêdzyludzkich
w organizacjach pozarz¹dowych.
Œwiadomoœæ konkretnych rozwi¹zañ prawnych zwi¹zanych z zatrudnieniem nie by³a wysoka. Ogranicza³a siê zasadniczo do najczêœciej spotykanych,
tak¿e osobiœcie, form zatrudnienia. Wskazywano zatem na sta³e (etatowe)
umowy o pracê, umowy o dzie³o i umowy-zlecenia. Mniej popularne rozwi¹zania w zasadzie nie spotyka³y siê ze zrozumieniem. W niektórych przypadkach dochodzi³a do g³osu nostalgia za stabilizacj¹, jak¹ zapewnia³y sta³e
umowy o pracê w warunkach przedsiêbiorstwa pañstwowego.
Dokonywane przez osoby badane oceny otaczaj¹cej je rzeczywistoœci maj¹
ró¿ny walor merytoryczny. Zasadniczo, jak ju¿ zaznaczono, mo¿na podzieliæ
je na trzy nurty: nurt naiwnej oceny pozytywnej (deprecjonuj¹cej bardzo silnie
sektor prywatny i nieco mniej pañstwowy, a zarazem idealizuj¹cej sektor pozarz¹dowy), nurt oceny nostalgicznej (deprecjonuj¹cej sektor prywatny i dostrzegaj¹cej w funkcjonowaniu sektora pozarz¹dowego trudnoœci, których nie
by³o w sektorze pañstwowym, za którego „pewnoœci¹” wyraŸnie siê têskni)
oraz nurt oceny realistycznej (dostrzegaj¹cej koniecznoœæ dzia³añ przystosowawczych w ramach trzeciego sektora oraz wady sektora pañstwowego i nieunikniony rozwój sektora prywatnego, niedarzonego jednak¿e sympati¹).
Postulaty zmian, jak wy¿ej wspomniano nie mia³y charakteru wyrobionych
opinii, bazuj¹cych na przemyœleniach natury bardziej ogólnej. By³y raczej
zbiorem hase³ wyg³aszanych pod wp³ywem chwili lub wynikaj¹cych z osobistych doœwiadczeñ cz¹stkowych. Nie pokrywa³y siê one z nurtami ocen wymienionymi powy¿ej, tzn. bardziej realistyczne oceny wyg³aszane wczeœniej
nie zawsze determinowa³y racjonalnoœæ formu³owanych postulatów. Mo¿na
mówiæ zatem o: postulatach merytorycznych (poprawa spo³ecznego wizerunku organizacji pozarz¹dowych, zmniejszenie biurokracji, usprawnienie mechanizmów zwi¹zanych z przekazywaniem œrodków na dzia³alnoœæ trzeciego
sektora), postulatach nostalgicznych (chêæ powrotu do mechanizmów pañstwa
opiekuñczego) oraz o postulatach idealistycznych polegaj¹cych na domaganiu
siê dzia³añ w zasadzie niewykonalnych zarówno ze spo³ecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.
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Rekomendacje mo¿na podzieliæ na dwa obszary. Obszar pierwszy to rekomendacje natury spo³ecznej, ogólne. Obszar drugi to rekomendacje dotycz¹ce
samego trzeciego sektora.
Rekomendacje ogólne
Osoby w wieku przedemerytalnym s¹ grup¹ defaworyzowan¹ na rynku pracy. Organizacje pozarz¹dowe stanowi¹ czêsto dla nich jedyn¹ mo¿liwoœæ
przed³u¿enia aktywizacji zawodowej (przynajmniej do czasu osi¹gniêcia wieku emerytalnego). Brak jednak dostatecznych informacji skierowanych do
tego typu osób poszukuj¹cych pracy. Ich wymagania nie s¹ wygórowane, zazwyczaj sk³onne s¹ pracowaæ za ma³e wynagrodzenia, w de facto nienormowanym wymiarze czasu, czêsto pocz¹tkowo na warunkach wolontariackich.
Praca w trzecim sektorze wydaje siê szczególnie po¿yteczna dla osób uprzednio wykluczonych i dotkniêtych ró¿nymi uzale¿nieniami. To ze strony takich
osób najwiêcej by³o g³osów o poczuciu po¿ytecznoœci i w³asnej wartoœci. Byæ
mo¿e taka „terapia przez pracê” w trzecim sektorze – tak¿e pocz¹tkowo przewa¿nie w ramach wolontariatu – by³aby skuteczniejsz¹ form¹ pomocy integracyjnej. Warto zwróciæ uwagê, i¿ integracja ta ma swoist¹ cechê – osoby starsze, tak¿e uprzednio wykluczone, niejako zatrzymuj¹ siê na sta³e w trzecim sektorze.
Integracja mia³aby zatem wymiar „trzeciosektorowy” i nie musia³aby zak³adaæ
d¹¿enia do nabycia umiejêtnoœci funkcjonowania w innych sektorach.
Rekomendacje dotycz¹ce trzeciego sektora
Osoby starsze zatrudnione w trzecim sektorze maj¹ czêsto niedostateczne
informacje dotycz¹ce ró¿nych problemów prawnych i systemowych. Przede
wszystkim czêsto nie orientuj¹ siê w sprawach zwi¹zanych z finansami organizacji, zwi¹zanych z ich umowami o pracê, wynagrodzeniami itp. Czêsto, nie
odnajduj¹c siê w nowej, konkurencyjnej rzeczywistoœci, traktuj¹ trzeci sektor
jako ostatni bastion przyjaznych dla nich wartoœci wspó³pracy wzajemnej i têskni¹ do stabilizacji zaznanej w przesz³oœci. Wydaje siê zatem, ¿e istnieje potrzeba szkoleñ, ale nie tylko z w¹skiego zakresu konkretnej dzia³alnoœci, lecz
– paradoksalnie – tak¿e z zakresu systemowych umocowañ i ogólnych za³o¿eñ
funkcjonowania trzeciego sektora.
Osoby starsze dysponowa³y niedostateczn¹ wiedz¹ na temat zasadniczego
dla trzeciego sektora ustawodawstwa. Zarazem odczuwa³y brak mo¿liwoœci
zg³aszania swoich postulatów. Narzeka³y te¿ na parali¿uj¹c¹ ich biurokracjê.
Wydaje siê zatem, i¿ warto zastanowiæ siê, czy istniej¹ce rozwi¹zania prawne s¹
dostosowane do potrzeb ma³ych i niezamo¿nych organizacji, a tak¿e nad tym,
jak zwiêkszyæ œwiadomoœæ prawn¹ zaanga¿owanych w ich dzia³ania osób.
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Z tym wi¹¿e siê ostatnia rekomendacja – zg³aszana tak¿e przez osoby starsze dzia³aj¹ce w organizacjach pozarz¹dowych – dotycz¹ca mo¿liwoœci docierania przez trzeci sektor do opinii publicznej. Chodzi o dostêp do mediów,
zw³aszcza w kontekœcie pogarszaj¹cego siê, zdaniem badanych, wizerunku
tego sektora. Zmniejszanie siê wiarygodnoœci przek³ada siê na mniejsze mo¿liwoœci pozyskiwania sponsorów, czyli œrodków na prowadzenie dzia³añ.
Tabela 1. Formy zatrudnienia w opiniach osób starszych
Podstawa
zatrudnienia

Forma
zatrudnienia

Korzyœci i niekorzyœci w ocenie osób starszych

Typowe
zatrudnienie
pracownicze

Umowa o pracê Forma znana osobom badanym. Zarazem najna czas nieokre- lepiej oceniana, bo daj¹ca stabilizacjê, poczuœlony
cie bezpieczeñstwa i sta³y wymiar czasu pracy
oraz d³u¿szy okres wypowiedzenia. Oferuje
korzystne rozwi¹zania urlopowe i zapewnia
odpowiednie zdolnoœci kredytowe. W zasadzie
nie ma w opinii badanych ¿adnych wad. Zarazem osoby starsze wskazywa³y, ¿e jest to umowa czêsto ma³o realna, tzn. raczej im nieproponowana.

Zatrudnienie
pracownicze
zbli¿one
do typowego

Umowa na czas Forma znana osobom badanym. Wi¹¿e siê z ni¹
próbny
niepewnoœæ, koniecznoœæ sprawdzenia siê,
³¹czy siê równie¿ ze stresem. Nie daje wiêkszej
pewnoœci zatrudnienia po wygaœniêciu.
Umowa o pracê Wi¹¿e siê z ni¹ niepewnoœæ, brak perspektyw.
na czas okreœlo- Czêsto brak mo¿liwoœci przejœcia na ca³y etat.
ny
Umowa na czas Mo¿e w zasadzie s³u¿yæ jako dodatek. Korzywykonywania stna dla osób maj¹cych ju¿ jak¹œ pracê. Uto¿saokreœlonej pracy miano j¹ czêsto z kontraktami.
Umowa na czas
nieokreœlony
w niepe³nym
wymiarze czasu
pracy

Nietypowe formy Praca
zatrudnienia
na wezwanie
pracowniczego
Praca
na zastêpstwo

Wygodna dla osób starszych, zw³aszcza na
emeryturze, bo umo¿liwia zarobkowanie i pobierane œwiadczenia emerytalnego. Wad¹ jest
naturalnie ni¿sza pensja.
Daje du¿¹ swobodê, ale nie ma pewnoœci, kiedy i ile razy bêdzie siê wezwanym.
Brak komentarzy z wyj¹tkiem satyrycznego
nazwania jej chwilówk¹. Mo¿e byæ korzystna
dla kogoœ, kto w ogóle nie ma pracy, ale ma³o
perspektywiczna.
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Podstawa
zatrudnienia

Forma
zatrudnienia

Nietypowe formy Wypo¿yczanie
zatrudnienia
pracownika
pracowniczego

Korzyœci i niekorzyœci w ocenie osób starszych

Forma znana osobom badanym. Uznana nawet
za czêsto stosowan¹, choæ nie znajdowa³o to
pokrycia w doœwiadczeniu osobistym. Zarazem rezerwowano j¹ dla prê¿nych firm, które
najpierw zbieraj¹, a potem wypo¿yczaj¹ pracowników. W opiniach badanych nie wi¹¿e siê
jednak z ¿adnym presti¿em.

Podzia³ miejsca Nie zaznano tej formy. Brak zdania na ten tepracy
mat.
Grupowa
organizacja
pracy

Nie znano tej formy. Brak zdania na ten temat.

Telepraca

Nie wykonywano osobiœcie takiej pracy. Uznano zarazem, ¿e wymaga specjalnych predyspozycji, bo pozbawia kontaktu z ludŸmi.

Zatrudnienie za
poœrednictwem
innego podmiotu

Wynajmowanie Nie znano tej formy. Brak komentarzy na ten
pracy
temat.

Zatrudnienie
niepracownicze

Umowa-zlecenie

Forma znana osobom badanym. Najczêœciej
w³aœnie wedle takich przepisów by³y one zatrudnianie. Niektórzy mieli o niej zdanie negatywne: Bo to w sumie nie praca – dzisiaj jest,
a jutro jej nie ma.

Umowa o dzie³o Podobne opinie jak w przypadku umowy-zlecenia. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e by³y przez
osoby badane uto¿samiane ze sob¹. Ma³o perspektywiczna: Dzie³o siê koñczy i idziemy do
domu.
Umowa
agencyjna
Inne

Nie znano tej formy. Brak komentarzy na ten
temat.

Samozatrudnie- Niekiedy stosowana. Uznana zarazem za chynie
ba doœæ drog¹. Zdaniem badanych odpowiednia dla m³odych ludzi, bo wi¹¿e siê z ryzykiem
i du¿¹ konkurencj¹ na rynku.
Praca w domu Nie znano tej formy. Brak komentarzy na ten
(w tym nak³ad- temat.
cza)
Umowa sta¿owa Nie spotkano siê z t¹ form¹. Mimo to pos³ugiwano siê pojêciem quasi-sta¿u przy omawianiu
umów wolontariackich.
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Umowa
wolontariacka
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Korzyœci i niekorzyœci w ocenie osób starszych

Forma znana osobom badanym. W przesz³oœci
korzysta³y z niej – by³a dla nich niejako pomostem do umów zapewniaj¹cych wynagrodzenie, dlatego czêsto traktowana jako element
sta¿u pracy lub zatrudnienia na czas próbny.
Postrzegana jako bardziej odpowiednia dla
osób m³odych.

´
Zród³o:
opracowanie w³asne.

Tabela 2. Formy czasu pracy w opiniach osób starszych
Forma czasu pracy

Ocena badanych osób starszych

Zadaniowy czas pracy

W niektórych przypadkach korzystny, œwiadczy tak¿e o zaufaniu pracodawcy. Podkreœlano, ¿e s¹ jednak
zajêcia, przy których wymagany jest sta³y czas pracy.

Równowa¿ny czas pracy

Postrzegany raczej nieformalnie – jako wyd³u¿enie
czasu pracy jednego dnia i „odbieranie” tego innego
dnia. Formalnie mo¿e odpowiedni dla jakiœ eleganckich firm.

Przerywany czas pracy

Brak zrozumienia dla tej formy. Uto¿samianie jej
z przerw¹ na lunch wzbudza³o œmiech, wyra¿ano
brak takich potrzeb.

Ruchomy czas pracy

•le oceniany, bo wi¹¿e siê ze zbyt du¿¹ dyspozycyjnoœci¹ wzglêdem pracodawcy.

Niepe³ny wymiar czasu pracy Mo¿e byæ korzystny ze wzglêdu na ³¹czenie dochodów ze œwiadczeniami emerytalnymi.
´
Zród³o:
opracowanie w³asne.

Ewa Giermanowska

Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe
miejsce pracy dla m³odych osób?
Celem projektu badawczego, którego wyniki s¹ referowane w niniejszym
opracowaniu, by³o zidentyfikowanie i opisanie wzorów zatrudnienia wystêpuj¹cych i preferowanych w trzecim sektorze. Szczególny nacisk zosta³
po³o¿ony na problemy grup spo³ecznie marginalizowanych na rynku pracy,
tj. osób niepe³nosprawnych, kobiet powracaj¹cych na rynek pracy po urlopach macierzyñskich i wychowawczych, osób m³odych i osób w wieku
przedemerytalnym. Opisane poni¿ej wyniki badañ dotycz¹ jednej z tych kategorii: osób m³odych. Materia³ empiryczny zebrano podczas trzech dyskusji grupowych z m³odymi osobami zatrudnionymi w organizacjach pozarz¹dowych, w paŸdzierniku 2005 roku. Dwa wywiady przeprowadzono
w Warszawie (bra³o w nich udzia³ piêæ i siedem osób), jeden w Bia³ymstoku
(piêæ osób).
M³ode osoby, które zosta³y zaproszone do udzia³u w zogniskowanych
wywiadach grupowych, to: 1) absolwenci, którzy zakoñczyli edukacjê
szkoln¹ i organizacja pozarz¹dowa jest dla nich pod stawowym miejscem
pracy, tzn. wykonuj¹ odp³atn¹ pracê w ramach np. umowy o pracê, umowy-zlecenia (w d³u¿szym okresie, nie jednorazowo) oraz 2) m³odzie¿,
która ³¹czy pracê w organizacji pozarz¹dowej z nauk¹ (np. kontynuuje studia wy¿sze, doktoran ckie) i równie¿ wykonuje odp³atn¹ pracê na rzecz organizacji pozarz¹dowej w ramach np. umowy o pracê, umowy-zlecenia
(w d³u¿szym okresie, nie jednorazowo). Dodatkowo przyjêto za³o¿enie, ¿e
wiek uczestników badañ nie mo¿e przekroczyæ trzy dziestu lat, a sta¿ pracy
polegaj¹cej na sta³ym kon trakcie z organizacj¹ pozarz¹dow¹ nie powinien
byæ d³u¿szy ni¿ dwa lata.
Celem artyku³u jest przedstawienie, w oparciu o przeprowadzone wywiady
grupowe, najczêœciej wystêpuj¹cych form zatrudnienia m³odych osób w trze-
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cim sektorze oraz preferencji m³odzie¿y dotycz¹cych zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Uwzglêdnione zostan¹ tak¿e takie kwestie, jak: motywy zatrudnienia w trzecim sektorze, adaptacja do pracy, planowanie kariery. Koñcowe uwagi dotycz¹ odpowiedzi na pytanie: czy trzeci sektor stanowi dla
m³odych osób docelowe czy tymczasowe miejsce pracy?

Droga do zatrudnienia w trzecim sektorze
Atrakcy jnoœæ trzeciego sektora jako potencjalnego miejsca pracy dla
osób m³odych mo¿e wynikaæ z kilku powodów. Jednym z nich, czêsto podkreœlanym1, s¹ uwarunkowania ideowe polegaj¹ce na odwo³ywaniu siê do
misji trzeciego sektora. Organizacje pozarz¹dowe stwarzaj¹ szanse na wykonywanie pracy zgod nej z wyznawany mi wartoœciami, daj¹cej mo¿liwoœæ
realizacji misji spo³ecznej, co dla wielu m³odych ludzi ma du¿e znaczenie.
Czêsto te¿ zachêcaj¹ce s¹ wczeœniejsze doœwiadczenia w pracy wolontariusza. Kolejnym powodem wyboru zatrudnienia w trzecim sektorze jest brak
innych ofert pracy. M³odzie¿ w Polsce nale¿y do grup w najwiêkszym stopniu zagro¿onych bezrobociem. Stopa bezrobocia m³odzie¿y w okresie
przeprowadzania badañ siêga³a 40% (dane za 2005 rok) i by³a najwy¿sza
spoœród krajów Unii Europejskiej. Wysokie bezrobocie m³odzie¿y i trudnoœci zwi¹zane z wejœciem na rynek pracy w sektorze pub licznym i pry watnym po zakoñczeniu edukacji szkolnej s¹ istotnym motywem do podejmowania zatrud nienia w organizacjach pozarz¹dowych. Trzeci sektor mo¿e
stanowiæ atrakcy jne miejsce pracy dla m³odych ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
zdobycia doœwiadczenia i kompetencji spo³ecznych przydatnych w pracy
w sektorze pub licznym i pry watnym, a tak¿e zdobycia sta¿u zawodo wego.
Ponadto atrakcy jnoœæ pracy w trzecim sektorze mo¿e wynikaæ z wiêkszej
elasty cznoœci zatrud nienia i organizacji czasu pracy, które pozwalaj¹ na
³¹czenie pracy w organizacji pozarz¹dowej z edukacj¹ szkoln¹ oraz nauk¹
w ramach ró¿nych form kszta³cenia ustawicznego oraz na ³¹czenie pracy
w organizacji pozarz¹dowej z pe³nieniem ról rodzinnych zwi¹zanych z wychowaniem ma³oletnich dzieci.

1

Np. Mike Hudson podkreœla, ¿e wprowadzenie terminu „trzeci sektor” s³u¿y³o odró¿nieniu go od sektora prywatnego i publicznego. Organizacje pozarz¹dowe wyró¿nia i ³¹czy to, „¿e
orientuj¹ dzia³anie przede wszystkim na wyznawane wartoœci. Tworz¹ je osoby przekonane, ¿e
zmiany s¹ konieczne i zdecydowane braæ czynny udzia³ w tym procesie”. Zob. M. Hudson: Bez
zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarz¹dowego, Fundusz Wspó³pracy,
Warszawa 1997, s. 10.
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Droga do zatrudnienia by³a zró¿nicowana2. M³odzie¿ wskazywa³a na œwiadomy wybór wynikaj¹cy z przekonania co do wartoœci reprezentowanych
przez trzeci sektor i mo¿liwoœci wykonywania pracy spo³ecznie u¿ytecznej.
Podjêcie zatrudnienia w trzecim sektorze by³o te¿ czêsto spraw¹ przypadku
– m³odzi odpowiadali na ofertê pracy lub otrzymywali propozycjê od kogoœ
znajomego, szukali zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych, rozczarowani prac¹ w innych sektorach lub np. dostawali tu mo¿liwoœæ wykonywania
pracy zgodnej z wyuczonym zawodem. Wœród m³odzie¿y, której zatrudnienie
w trzecim sektorze by³o wynikiem przypadku, by³y osoby, które nie mia³y
¿adnych wczeœniejszych kontaktów z organizacjami pozarz¹dowymi. Typowe
œcie¿ki wiod¹ce do zatrudnienia by³y opisywane przez uczestników dyskusji
nastêpuj¹co:
– wolontariat: Charakterystyk¹ mojej organizacji jest to, ¿e najpierw jest mo¿liwa praca w charakterze wy³¹cznie wolontariatu, co nie mo¿na nazwaæ
prac¹, tylko dzia³alnoœci¹ (…), czêsto trzeba by³o wrêcz dok³adaæ z w³asnej
kieszeni do dzia³alnoœci, dopiero po skoñczeniu studiów pojawi³a siê szansa, by przejœæ do normalnej pracy.
– niepowodzenie zwi¹zane z prac¹ w innych sektorach: Posz³am do firmy,
do pracy w firmie szkoleniowej, która organizowa³a profesjonalne szkolenia dla biznesu i okaza³o siê, ¿e – krótko mówi¹c – spad³am ze sto³ka
i mi zupe³nie nie odpowiada³o to, co robiê, by³a to mechaniczna praca
(…). Zaczê³am rozsy³aæ CV i tak naprawdê przysy³aj¹c CV do tej organizacji.
– poszukiwanie pracy zgodnej z przekonaniami i misj¹ organizacji pozarz¹dowych: Dzia³a³am w ró¿nych organizacjach pozarz¹dowych, zajmuj¹c siê prawami cz³owieka, wiêc jakby mia³am takie poczucie, ¿e jakby w ogóle, to tylko tam (…). Zdecydowanie najbardziej podoba³o mi siê
œrodowisko NGOs, dlatego ¿e daje bardzo du¿¹ samodzielnoœæ i takie
poczucie te¿ jakby wiêkszych mo¿liwoœci dla mnie jako cz³owieka zrobienia czegoœ.
– konkurs, odpowiedŸ na ofertê pracy: Sprowadzi³am siê do Warszawy, to
momentalnie zaczê³am szukaæ pracy, mia³am jak¹œ tam propozycjê w szkole
jêzykowej i z³o¿y³am te¿ aplikacjê do nas, te¿ do stowarzyszenia i posz³am
na rozmowê i w³aœciwie na drugi dzieñ zaczê³am ju¿ pracowaæ i te¿ nie zastanawia³am siê, czy to jest trzeci sektor, czy to jest organizacja pozarz¹dowa, czy te¿ nie, i tak zosta³am w pracy, zaczê³am czytaæ o organizacjach pozarz¹dowych.

2

W trzech dyskusjach grupowych wziê³o udzia³ 17 osób, w tym: 14 kobiet i 3 mê¿czyzn;
6 osób posiada³o wykszta³cenie œrednie, a 11 osób wy¿sze; 2 osoby by³y w zwi¹zkach ma³¿eñskich, a 15 osób by³o stanu wolnego; ¿adna z osób nie mia³a dzieci.
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– polecenie: Poprzez przyjació³, najpierw nie by³am zainteresowana prac¹, bo
koñczy³am studia, wiêc poleci³am swoich znajomych, dosyæ du¿o siê osób
przewinê³o. Jak ju¿ mia³am trochê czasu, to pad³a konkretna propozycja.
– poszukiwanie pracy zgodnej z kierunkiem studiów: Ja zaczê³am podczas
studiów, by³am na sta¿u studenckim w Kazachstanie (…), szuka³am czegoœ,
co by³o zwi¹zane trochê z politologi¹, co studiowa³am, i trafi³am do organizacji, która siê zajmowa³a wolnoœci¹ s³owa w Kazachstanie.
– zbieg okolicznoœci: Znajomy mnie zachêci³, by³em na pierwszym koncercie
jego asystentem i zobaczy³em, jak to jest, potem mnie skontaktowa³ z osob¹
z Integracji, rozmawialiœmy jakiœ czas, pokaza³, jak to wygl¹da od ich strony i mnie to zachêci³o.

Motywy zatrudnienia
Przekonanie rozmówców o zró¿nicowanych drogach m³odzie¿y do zatrudnienia w trzecim sektorze by³o zbie¿ne z ich opiniami na temat motywów
zwi¹zanych z prac¹ w organizacjach pozarz¹dowych. W dyskusji podkreœlano, ¿e na ogó³ m³odzie¿ w sposób przypadkowy, nieplanowany trafia do trzeciego sektora, nawet jeœli mia³a wczeœniejsze doœwiadczenia pracy w ramach
wolontariatu. Motywacje wewnêtrzne3, rozumiane jako d¹¿enie do samourzeczywistnienia, chêæ zwiêkszenia poczucia w³asnej wartoœci, potrzeba satysfakcji, czy motywacje aksjologiczne, zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹, misj¹, honorem, s³u¿b¹ na rzecz spo³ecznoœci, rodz¹ siê powoli i nie s¹ dominuj¹ce
u wielu zatrudnionych osób:
– Z moich rozmów ze znajomymi wynika, ¿e bardzo wiele osób przypadkiem
trafi³o do sektora pozarz¹dowego, ¿e chcieli coœ zrobiæ ze sob¹, a nie bardzo wiedzieli, co. To mo¿e byæ wolontariat na zasadzie, ¿e ktoœ komuœ kiedyœ
pomaga³ lekcje odrabiaæ nieodp³atnie i póŸniej wszed³ w pracê organizacji,
ta fascynacja rodzi siê powoli.
– Uwa¿am, ¿e mniejszoœæ jest ludzi, którzy przychodz¹ ju¿ z planem, ¿e chcê
zrobiæ to i to, i to mnie fascynuje. Jednak chyba czêœciej jest tak, ¿e ktoœ coœ
zaczyna robiæ albo chce siê sprawdziæ w danej sytuacji i nagle siê okazuje,
¿e siê odnalaz³, myœlê, ¿e to jest znacznie czêstsze.
Uczestnicy dyskusji wskazywali na takie motywy zatrudnienia m³odzie¿y
w trzecim sektorze, które wynika³y z jej s³abszej pozycji zawodowej. W procesie przechodzenia ze szko³y do pracy organizacje pozarz¹dowe postrzegane
3
Szersze omówienie rodzajów motywacji spo³eczników znajduje siê w pracy: G. Chimiak:
Motywacje spo³eczników dzia³aj¹cych w organizacjach pozarz¹dowych w Polsce. Próba typologii, w: P. Gliñski, B. Lewenstein, A. Siciñski (red.): Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednocz¹cej siê Europie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN, Warszawa 2004.

Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla m³odych osób? 145

by³y jako atrakcyjne miejsce zatrudnienia pozwalaj¹ce na nabycie sta¿u zawodowego i doœwiadczenia. Wymieniano takie powody, jak np.:
– mo¿liwoœæ sprawdzenia siê psychicznego w pracy: Cz³owiek te¿ mo¿e siê
sprawdziæ, na przyk³ad w moim stowarzyszeniu, czy jestem silny psychicznie, jak widzê dzieci, które s¹ upoœledzone. Na pocz¹tku, za pierwszym razem zwymiotowa³em, jak mi ch³opczyk przyszed³ trochê po³amany, ale uodparniam siê, ale tak pozytywnie siê uodparniam, ¿e nie za³amujê siê, widzê, ile wysi³ku kosztujê tê osobê jakikolwiek ruch albo wypowiedzenie,
narysowanie czegokolwiek, to mnie wzmacnia; doœwiadczenie i sprawdzenie siê.
– mo¿liwoœæ nabycia umiejêtnoœci pracowniczych w œrodowisku mniej
sformalizowanym: Organizacje ca³y czas s¹ jeszcze inne od firm prywatnych czy pañstwowych, chodzi o stopieñ organizacyjny, stopieñ sformalizowania pewnych zadañ, procedur i tak dalej (…), m³odym ludziom jest
wygodnie z tego powodu. Jeœli jeszcze nie wiedz¹, jakimi s¹ pracownikami, zaczynaj¹ dopiero, to chyba jest im ³atwiej w takim miejscu, gdzie ta
presja jest troszkê mniejsza ni¿ w takiej firmie, gdzie nikt nie bêdzie patrzy³, czy wolontariusz, sta¿ysta to potrafi, czy nie, tylko jak siê nie sprawdza, to po prostu wyleci.
– mo¿liwoœæ wykonywania ciekawszej pracy i nawi¹zywania kontaktów: Jest
jeden taki praktyczny powód, wiêkszoœæ osób, które znam, zaczê³a
wspó³pracê z sektorem pozarz¹dowym na studiach (…). Jak ktoœ ma do wyboru, chce zrobiæ coœ ciekawego i ma do wyboru pomoc w organizacji pozarz¹dowej albo nawet pracê na jakichœ tam warunkach, ale sprzedawanie
pizzy czy rozwo¿enie ulotek, to raczej wybierze coœ takiego, je¿eli myœli, ¿e
mo¿e mu siê przydaæ jakieœ doœwiadczenie czy kontakty.
– mo¿liwoœæ wzbogacenia CV o umiejêtnoœci praktyczne, czy te¿ nabycia
sta¿u: Szukaj¹ doœwiadczenia, daje siê pracodawcy CV, to ³adniej wygl¹da,
gdy jest bardziej rozbudowane, ni¿ studia.
Przytoczone powy¿ej cytaty wskazuj¹, ¿e czêsto o podjêciu przez m³odych
pracy w trzecim sektorze decydowa³y motywy racjonalne, np. chêæ zdobycia
doœwiadczenia, umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych, czy te¿ sta¿u pracy.
Otoczenie organizacyjne trzeciego sektora postrzegane by³o jako bardziej
przyjazne i otwarte dla osób bez praktyki zawodowej. M³odzi ludzie zdawali
sobie jednak sprawê, ¿e motywy racjonalne bez dodatkowego zaanga¿owania
emocjonalnego w dzia³ania organizacji mog¹ byæ niekorzystne dla realizacji
zadañ organizacji: Czasami tak¹ zachêt¹ do pracy w organizacji pozarz¹dowej jest, jak cz³owiek nie ma nigdzie pracy. Z punktu widzenia organizacji to
niekorzystne dosyæ, bo charakterystyka naszych organizacji jest taka, ¿e nale¿a³oby oczekiwaæ od pracownika zaanga¿owania emocjonalnego, trudno mi
jest sobie wyobraziæ, aby ktoœ wk³ada³ w pracê tyle serca, ile tu siê wk³ada.
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Adaptacja do pracy
Proces adaptacji do pracy m³odych osób w trzecim sektorze na ogó³ nie by³
sformalizowan¹ procedur¹. Rzadko wrêczano im gotowe zakresy obowi¹zków, czasami proszono, aby sami je opracowali, jako ¿e na ogó³ takie dokumenty nie istnia³y. Osob¹ wprowadzaj¹c¹ w obowi¹zki s³u¿bowe zwykle
by³ ktoœ z kierownictwa organizacji. Najczêœciej proces wprowadzenia w obowi¹zki zawodowe obejmowa³ przedstawienie nowej osoby kolegom z organizacji i ustne poinformowanie o tym, czym ma siê zaj¹æ i do kogo ewentualnie
zwróciæ o pomoc. Brak przygotowanego stanowiska pracy wymaga³ od
m³odych osób du¿ej samodzielnoœci i zaradnoœci. Nowo zatrudniane osoby
czêsto nie otrzymywa³y wyczerpuj¹cych informacji odnoœnie do powierzonych im obowi¹zków lub wykonywa³y zadania, do których nie mia³y
wystarczaj¹cych kwalifikacji:
– U mnie to wygl¹da³o to tak: tutaj jest twoje stanowisko pracy, radŸ sobie
sama.
– Mnie wprowadza³ jeden z cz³onków zarz¹du, bardzo mi³y zreszt¹, i powiedzia³ tak, w czasie rzeczywistym mogê to przedstawiæ: to jest kolega, wymieni³ imiê, on jest z innej organizacji, ale bêdziesz z nim siedzia³a na razie
w pokoju, bo na razie nie mamy jeszcze swojego biura, zaraz ci przyniosê laptopa, którego po¿yczy³em z organizacji jeszcze innej, a tu masz piêæ segregatorów i zapoznaj siê z zawartoœci¹, a tutaj masz korespondencjê, która do
tej pory nie zosta³a opisana i jakbyœ mia³a jakieœ pytania, to ja jestem pokój
dalej.
– Wprowadzenia do pracy nie by³o ¿adnego, by³o tak, ¿e pe³nomocnik
zarz¹du przyszed³ ze mn¹ do biura, usiad³ ze mn¹ na dwadzieœcia minut,
przes³a³ mi ko³o piêædziesiêciu maili, za³o¿y³am sobie skrzynkê pocztow¹,
no i koniec; posz³am do pracy, nie maj¹c pojêcia, ¿e oddzia³ by³ dwa miesi¹ce bez osoby zarz¹dzaj¹cej zupe³nie, i nikt mi nie przekaza³ niczego, musia³am przez miesi¹c czasu ustalaæ sk³ad oddzia³u, czyli które firmy nale¿¹
do mojego oddzia³u, a które nie nale¿¹, tak ¿e szkoda s³ów, ³¹cznie z tym, ¿e
formu³ê daty najpierw mam: rok, potem mam miesi¹c, potem mam dzieñ
i nie mogê w ¿adnym piœmie napisaæ inaczej, bo koniec, i muszê w Times
New Romanie pisaæ czcionk¹ dwunastk¹ z odstêpem pó³tora wiersza.
– Ja swoje biurko prawie zna³am tak troszkê, zna³am wszystkich ludzi, zna³am
miejsce, wiêc jakby to by³o zupe³nie inaczej, natomiast, co siê bardzo zmieni³o, to ¿e poniewa¿ to jest jakby fragment mojej pracy, zaczê³am wychodziæ
do uchodŸców, to znaczy tam przychodz¹ do nas i po prostu z nimi rozmawiaæ o tysi¹cach ró¿nych ich problemów, i myœlê, ¿e nie mia³am w ogóle
œwiadomoœci tego, jakie to bêdzie wyzwanie, co bardzo trudne, obci¹¿aj¹ce
bardzo.
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Proces adaptacji do pracy by³ dla m³odych osób czêsto traumatycznym
prze¿yciem, co wynika³o nie tylko z wystêpowania w nowej roli – pracownika. Trudnoœci adaptacyjne by³y tak¿e konsekwencj¹ ba³aganu organizacyjnego, niejasnych procedur, braku zakresu obowi¹zków i braku kompetentnych
opiekunów procesu adaptacji.
M³ode osoby mia³y jednak du¿e poczucie w³asnej wartoœci dla organizacji.
Na pytanie o korzyœci wynikaj¹ce z zatrudniania przez organizacje pozarz¹dowe m³odzie¿y odpowiadano: M³odzi maj¹ wiêcej energii i zaanga¿owania ni¿ starsi pracownicy, ³atwiej im nawi¹zaæ kontakt z wolontariuszami,
s¹ bardziej elastyczni, spontaniczni i reaguj¹ szybko na zmiany, maj¹ wiêcej
inicjatywy i nowych pomys³ów. M³ode osoby czu³y siê potrzebne w swoich organizacjach i czêsto trudne do zast¹pienia ze wzglêdu – jak podkreœla³y – na
swoje wysokie kwalifikacje.

Formy zatrudnienia w trzecim sektorze
Formy zatrudnienia m³odych osób bior¹cych udzia³ w dyskusjach to: umowa o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy (szeœæ osób), umowa o pracê
w wymiarze pó³ etatu (jedna osoba), umowa o pracê na czas okreœlony (piêæ
osób), umowa-zlecenie (wykonywana w d³u¿szym okresie, odnawiana; piêæ
osób). W stowarzyszeniach pracowa³o jedenaœcie osób, w fundacjach szeœæ
osób.
Niektórzy uczestnicy dyskusji ³¹czyli ró¿ne formy zatrudnienia. W jednej
organizacji pozarz¹dowej wykonywali pracê np. w oparciu o umowê o pracê
i dodatkowo otrzymywali wynagrodzenie na podstawie umowy o dzie³o lub
umowy-zlecenia. Pracowali u dwóch lub wiêkszej liczby pracodawców z sektora pozarz¹dowego, prywatnego lub publicznego. Czasem ³¹czyli pracê w organizacji pozarz¹dowej z prowadzeniem w³asnej firmy.
W grupie siedemnastu osób bior¹cych udzia³ w badaniach fokusowych jedenaœcie osób wykonywa³o pracê w oparciu o nietypowe formy zatrudnienia
– przyjmuj¹c definicjê okreœlenia „nietypowe formy zatrudnienia” jako
przeciwstawn¹ zatrudnieniu typowemu, tj. na podstawie umowy o pracê
w pe³nym wymiarze czasu pracy, zawartej na czas nieokreœlony, w jednym
miejscu pracy4. Stanowiska, które zajmowali m³odzi ludzie, mia³y najczêœciej charakter asystencko-administracyjny lub by³y zwi¹zane z wykonywaniem okreœlonych us³ug lub z koordynacj¹ projektów. Zakres wykonywa4
Szerzej o problemie definicji okreœlenia „nietypowe formy zatrudnienia” w: Z. Hajn:
Elastycznoœæ popytu na pracê w Polsce. Aspekty prawne, w: E. Kryñska (red.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracê w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003 i w: M. Rymsza (red.): Elastyczny rynek pracy i bezpieczeñstwo socjalne.
Flexicurity po polsku?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

148

Ewa Giermanowska

nych prac by³ na ogó³ znacznie szerszy, ni¿ wynika³oby z nazwy okreœlonego
stanowiska. Poniewa¿ by³y to w wiêkszoœci osoby z wy¿szym wykszta³ceniem lub w trakcie jego zdobywania, powszechnym zjawiskiem by³o korzystanie z ich umiejêtnoœci merytorycznych wykraczaj¹cych znacznie poza wymogi przydzielonego im stanowiska pracy. W konsekwencji m³ode osoby czêsto musia³y zajmowaæ siê „wszystkim”: od pisania projektów, ich koordynacji, realizacji i rozliczenia po sprz¹tanie biura organizacji. Ich wysi³ek i zaanga¿owanie na ogó³ nie znajdowa³y odzwierciedlenia ani w ich wynagrodzeniu,
ani w awansie zawodowym.
M³odzi ludzie zdawali sobie sprawê z tego, ¿e ich wynagrodzenie i dalsza
praca w organizacji bezpoœrednio zale¿¹ od tego, czy organizacja zdobêdzie
œrodki finansowe na najbli¿sze lata, a nawet nastêpny rok. Z wyj¹tkiem osób
zatrudnionych w organizacjach bêd¹cych grantodawcami poczucie stabilizacji
zawodowej m³odych ludzi by³o niskie lub warunkowe. W dyskusji pojawia³y
siê opinie, ¿e to w³aœnie od nich, ich zaradnoœci i przedsiêbiorczoœci zale¿y,
czy bêd¹ mieli pracê w nastêpnych latach: Mój szef zawsze mówi, ¿e wszystko
ode mnie zale¿y, je¿eli napiszê projekt, to bêdê na nim mog³a pracowaæ, a je¿eli zdobêdê pieni¹dze na dwa lub trzy projekty i jestem w stanie je prowadziæ, to
oczywiœcie wiêcej bêdê zarabiaæ, ale ju¿ wy¿ej ni¿ koordynator projektów to
nie bêdzie. Z kolei awans zawodowy by³ czêsto niemo¿liwy ze wzglêdu na
p³ask¹ strukturê organizacji i niewielk¹ fluktuacjê na istniej¹cych stanowiskach pracy lub np. ze wzglêdu na ograniczenia statutowe zwi¹zane z wiekiem. St¹d na pytania o ocenê pracownicz¹ czy planowanie kariery uczestnicy
dyskusji odpowiadali krótko, wskazuj¹c, ¿e s¹ to na ogó³ rozmowy nieformalne z kierownictwem organizacji.
Innym, wa¿nym dla m³odych ludzi, problemem ³¹cz¹cym siê z typem kontraktu o pracê by³y ubezpieczenia spo³eczne (tj. ubezpieczenie emerytalne,
rentowe, wypadkowe, chorobowe) i zdrowotne: Chcia³bym byæ ubezpieczony,
ale nie w ZUS-ie; tylko jak ceg³a spadnie mi na g³owê, karetka po mnie przyjedzie i ka¿¹ mi zap³aciæ potem. Kwestie te mia³y mniejsze znaczenie, dopóki
m³odzi ludzie uczyli siê, byli studentami i ³¹czyli pracê z nauk¹. W momencie
zakoñczenia nauki starali siê podpisywaæ z organizacjami pozarz¹dowymi
kontrakty gwarantuj¹ce ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne: Zaczê³am pracê rok temu i to by³o dla mnie wa¿ne, czy dostajê umowê o pracê, czy umowê na
zlecenie. Ja oczywiœcie wola³am umowê o pracê, bo do tej pory nie myœla³am
w ogóle o tym, ¿e trzeba siê by³o ubezpieczyæ. Je¿eli nie by³o to mo¿liwe, to
jednoczeœnie podejmowali pracê u innego pracodawcy, który op³aca³ im œwiadczenia spo³eczne i zdrowotne lub zak³adali w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i sami op³acali sk³adki: Na razie jestem m³oda i nie myœlê o tym, co bêdzie na
emeryturze (…). Poniewa¿ wiem, ¿e nie nazbieram sobie z tego dochodu,
pe³nego etatu takiej emerytury, która gwarantowa³aby jakiœ przyzwoity po-
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ziom utrzymania siê na powierzchni (…), dlatego myœlê, ¿eby byæ pracownikiem do wynajêcia, kontraktowym, bo wtedy ode mnie zale¿y, jak¹ sk³adkê odprowadzam i komu j¹ odprowadzam.
Najczêœciej wymieniane przez m³ode osoby niedogodnoœci zwi¹zane
z prac¹ w trzecim sektorze to: niskie i niestabilne wynagrodzenia za pracê, zatrudnienie w oparciu o nietypowy kontrakt (czêsto niegwarantuj¹cy ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych), brak jasno sprecyzowanych zadañ i odpowiedzialnoœci zwi¹zanej ze stanowiskiem pracy oraz brak szans na awans
w d³u¿szej perspektywie. St¹d zapewne w opisach œrodowiska pracy, jakim s¹
organizacje pozarz¹dowe, czêsto pojawia³ siê w¹tek braku poczucia stabilizacji zawodowej i tymczasowoœci obecnej pracy. Wielu badanych nie wi¹za³o
swoich planów zawodowych wy³¹cznie z prac¹ w trzecim sektorze.

Ocena ró¿nych form zatrudnienia
Podczas dyskusji grupowej uczestnicy byli proszeni o opinie na temat ró¿nych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy oraz o wskazanie ich zalet
i wad z punktu widzenia m³odych osób. Powszechnie znanymi przez nich formami zatrudnienia pracowniczego typowego i nietypowego by³y ró¿ne rodzaje umów o pracê: na czas nieokreœlony, na czas okreœlony, na okres próbny, na
zastêpstwo, zwi¹zane z wypo¿yczeniem pracownika i teleprac¹ (tabela 1).
Wymienione formy z wyj¹tkiem umowy o pracê na czas nieokreœlony
w pe³nym wymiarze czasu pracy m³odzie¿ traktowa³a jako formy przejœciowe,
pozwalaj¹ce np.: skoñczyæ studia (umowa o pracê na pó³ etatu), zdobyæ doœwiadczenie (umowa na zastêpstwo), poznaæ lepiej œrodowisko pracy i zwiêkszyæ swoje szanse na sta³e zatrudnienie (wypo¿yczenie pracownika, umowa na
okres próbny), uzyskaæ dodatkowe dochody w sytuacjach wyj¹tkowych lub
w przypadku specyficznych grup zawodowych, np. informatyków, kobiet wychowuj¹cych ma³oletnie dzieci (telepraca). Inne formy nietypowego zatrudnienia pracowniczego, takie jak: praca na wezwanie, podzia³ stanowiska
pracy, grupowa organizacja pracy, wynajmowanie pracy, praca przez agencjê
pracy tymczasowej, by³y s³abo znane m³odym osobom lub w ogóle siê z nimi
nie zetkniêto.
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Tabela 1. Typowe i nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego w opiniach
uczestników dyskusji grupowych
Formy zatrudnienia

Zalety

Wady

Umowa o pracê na – op³acane s¹ sk³adki na ubez- – siedzi siê w biurze 40 godzin
pieczenie
i nie mo¿na mniej, obojêtnie
czas nieokreœlony
w pe³nym
– „opieka” ze strony kodeksu czy jest coœ do zrobienia, czy
nie
wymiarze czasu
pracy
pracy
–
wysokie koszty pracownika
– urlop
dla
pracodawcy
– okres wypowiedzenia
–
kie
dy
osoba chce zmieniæ
– mo¿liwoœæ wziêcia kredytu
pracê, to mo¿e byæ problem
– pracownik jest bezpieczny
ze wzglêdu na okres wypowiedzenia pracy
Umowa o pracê na – mo¿na podj¹æ w okresie wypowiedzenia pracê gdzie inczas nieokreœlony
dziej
w niepe³nym
wymiarze czasu
– czêsto siê mo¿e przerodziæ
pracy (np. pó³
w ca³y etat
etatu)
– jeœli ktoœ ma mê¿a, ¿onê, co
du¿o zarabia, to pól etatu
mo¿e byæ dobre

– mo¿na skoñczyæ studia
– pracujesz, kiedy chcesz
– mniejsze sk³adki na ubezpieczenie
– bardziej elastyczna
– mo¿na mieæ drug¹ fuchê
gdzie indziej
– ciê¿ko znaleŸæ drugie pó³
etatu i zostaje siê z nisk¹
pensj¹

Umowa o pracê na – mo¿na zatrudniæ siê do kon- – gdy skoñczy siê projekt, to
kretnych projektów
nie wiadomo, czy umowa bêczas okreœlony
dzie przed³u¿ona
– ³atwiej dostaæ tak¹ pracê
–
– jak jest zna ny ter min zako- to zawsze niepewne
ñ czenia umo wy, to mo ¿ na
po tem re nego cjo waæ warun ki
– je¿eli zna ny jest termin zakoñczenia umowy, to mo¿na
wczeœniej zacz¹æ rozgl¹daæ
siê za czymœ nowym
– jeœli ktoœ ma inne plany (po
ustalonym okresie pracy), to
nie musi ¿adnego wypowiedzenia sk³adaæ
– nie trzeba siê mêczyæ na wypowiedzeniu

Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla m³odych osób? 151

Formy zatrudnienia

Zalety

Wady

Umowa o pracê na – to takie sprawdzenie siê pra- – podobna jak na czas okreœlocownika, te¿ na zasadzie sta¿u, ny, potem podwy¿ka lub reczas próbny
tylko inaczej finansowanego
zygnacja
– co innego obiecuj¹ podczas
rozmów kwalifikacyjnych
– to jest du¿a niepewnoœæ, bo
trwa to trzy miesi¹ce
Praca na
zastêpstwo

– w ogóle jest mo¿liwoœæ pod- – w momencie, gdy pracownik,
jêcia pracy
którego zastêpujesz, wraca,
– mo¿na sprawdziæ, czy orga- wylatujesz z pracy
nizacja jest fajna
– jeœli jesteœ fantastyczny, to
pracodawca mo¿e stworzyæ
dla ciebie stanowisko pracy

Wypo¿yczenie
pracownika

– mo¿na poznaæ inne œrodowi- – barter z zak³adami pracy
sko, innych ludzi
chronionej: oni zatrudniaj¹
niepe³nosprawnych i maj¹
z tego bonusy, chocia¿ osoby
te de facto tam nie pracuj¹,
tylko w stowarzyszeniu

Grupowa
organizacja pracy

– stwarza pewn¹ elastycznoœæ
przy prowadzeniu projektu

Telepraca

– fajna dla osób niepe³nospra- – brak kontaktu ze œrodowiwnych ruchowo, m³odych skiem wspó³pracowników,
matek
cz³owiek mniej siê rozwija,
– dla informatyków i podobnych kisz¹c siê sam we w³asnym
zawodów, bo to bez sensu, sosie
¿eby cz³owiek siedzia³, krzes³o
wyciera³, biurko zajmowa³,
jak to samo mo¿e u siebie
– mo¿na wyjechaæ na Wyspy
Kanaryjskie i tam z „laptopikiem” siedzieæ
– jako dodatkowa „fucha”

Zatrudnienie za
poœrednictwem
innego podmiotu,
np. przez agencjê
pracy tymczasowej
´
Zród³o:
opracowanie w³asne.

– biedne osoby (np. kasjerzy,
osoby na promocji) dostaj¹
nêdzne grosze, kupê kasy
p³aci siê agencji
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Do form zatrudnienia niepracowniczego (tabela 2) zaliczono na potrzeby
badañ: umowê o dzie³o, umowê-zlecenie, umowê agencyjn¹, a tak¿e inne formy nietypowe nieregulowane kodeksem pracy, jak: samozatrudnienie, umowê
o wykonywanie pracy nak³adczej, umowê sta¿ow¹, umowê wolontariack¹.
Wymienione formy by³y znane m³odym ludziom i potrafili oni wskazaæ wady
i zalety tych form w odniesieniu do swojego zatrudnienia. W ich opinii m³odzie¿ w organizacjach pozarz¹dowych jest najczêœciej zatrudniana na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzie³o. S¹ to formy korzystne dla pracodawcy, poniewa¿ obni¿aj¹ koszty zatrudnienia pracownika. Zyskuj¹ finansowo
tak¿e osoby, które jeszcze studiuj¹ lub maj¹ innego pracodawcê, który pokrywa im koszty ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego. Dostrzegane by³y jednak tak¿e wady tych umów, jak np.: brak urlopu czy mo¿liwoœci
otrzymania kredytu. Inn¹ form¹ korzystn¹ dla pracodawcy ze wzglêdu na obni¿enie kosztów pracy zwi¹zanych z zatrudnieniem pracowników jest uruchomienie przez nich w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej (tzw. samozatrudnienia).
W takiej sytuacji m³ode osoby same op³acaj¹ sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne. Maj¹ jednak œwiadomoœæ, ¿e jest to czêsto forma zatrudnienia wymuszona, korzystna wy³¹cznie dla organizacji. W dyskusji podkreœlano, ¿e
przysz³e œwiadczenia emerytalne wyp³acane w oparciu o tê formê bêd¹ bardzo
niskie i ¿e nie daj¹ gwarancji bezpieczeñstwa.
Tabela 2. Formy zatrudnienia niepracowniczego i inne w opiniach uczestników
dyskusji grupowych
Formy zatrudnienia

Umowa o dzie³o

Umowa-zlecenie

Zalety

– atrakcyjniejsza finansowo
–
– pracownik mniej „kosztuje”
pracodawcê
–
– jeœli rzecz jest jednorazowa,
to lepiej mieæ umowê o dzie³o
ni¿ jak¹kolwiek inn¹ umowê
–
– jako dodatkowa forma

Wady

jeœli nie masz ubezpieczenia,
to jest minus
formalnie jest siê zatrudnionym na umowê o dzie³o, a pracuje tak, jak na umowê o pracê
nie liczy siê do niczego: ani
emerytury, ani urlopu, ani
kredytu
– i karetka te¿ do cz³owieka nie
przyjedzie
– dla studenta jest op³acalna, – podobnie jak umowa o dzie³o,
wiêcej dostaje netto
tylko ZUS siê dostaje, jak siê
– przy zleceniu ma siê poczucie, jest studentem do 26 roku ¿ycia
¿e jest konkret do zrobienia
– „odnawialnoœæ” dla studenta
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Formy zatrudnienia

Zalety

Wady

Umowa agencyjna – pracownik jest zobowi¹zany –
do konkretnych dzia³añ i wiadomo, co ma konkretnie robiæ
– jeœli jest „prowizyjnoœæ”, to
jest szansa na zarobek, mo¿na
go sobie samemu wygenerowaæ
– motywacyjna dla pracownika,
¿eby siê stara³ i coœ robi³
Samozatrudnienie – jeœli ma siê firmê, to mo¿na –
wiêcej zarobiæ, bo zleceñ
mo¿e byæ wiêcej
– pracujesz, kiedy chcesz
–
– cz³owiek ma satysfakcjê, jak
mu coœ wychodzi, jak nie, to
zastanawia siê i próbuje to
naprawiæ, nikt mu nie wytyka –
b³êdów
Praca nak³adcza

Umowa sta¿owa

– dla matek i niepe³nospraw- –
nych, którym nie pasuje wy–
chodziæ z domu
– dla osób bez doœwiadczenia, –
dziêki temu mog¹ je zdobyæ,
poznaæ œrodowisko pracy
–
–

Umowa
wolontariacka

– do trzeciego roku studiów, póŸ- –
niej to siê ju¿ zarabia na ¿ycie
– hobby
– jak siê nie ma pieniêdzy, to
mo¿na iœæ do pracy [jako wolontariusz], mo¿na siê coœ nauczyæ, skorzystaæ z Internetu
– mo¿na prowadziæ dokumentacjê tej wolontaryjnej dzia³alnoœci, na zasadzie nabijania
CV siê przydaje
– na pocz¹tek to lepsze ni¿ nic
– mo¿na mieæ jakieœ tam ubezpieczenie wypadkowe i doœwiadczenie zdobyæ

´
Zród³o:
opracowanie w³asne.

pracodawca nie ryzykuje, nie
zap³aci komuœ za „nicnierobienie”

œwiadczenia emerytalne mog¹
inaczej wygl¹daæ (w porównaniu z umow¹ o pracê)
przy ma³ych firmach ZUS jest
zabójczy i do tego od takiej minimalnej podstawy, ¿e emerytury praktycznie nie bêdzie
du¿a odpowiedzialnoœæ, ¿eby
to jakoœ funkcjonowa³o, podatki trzeba odprowadzaæ
ma³o pieniêdzy jest z tego, to
naprawdê groszowe sprawy
sk³adanie d³ugopisów [œmiech]
maj¹ pracê jak normalny pracownik, a po trzech miesi¹cach otrzymuj¹ znacznie
mniejsze wynagrodzenie
za ma³a pensja i 40 godzin
pracy
zmienia siê sta¿ystê po sta¿yœcie i
nie tworzy nowych miejsc pracy
jak tego bêdzie za du¿o w CV,
to pracodawca mo¿e spojrzeæ: tu trochê, tu trochê…
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Uczestnicy dyskusji podkreœlali, ¿e innymi formami czêsto spotykanymi
w organizacjach pozarz¹dowych i proponowanymi m³odzie¿y by³y tak¿e:
umowa sta¿owa i umowa wolontariacka. M³ode osoby traktowa³y je jednak
wy³¹cznie jako formy przejœciowe, przydatne w zdobyciu doœwiadczenia, praktyki zawodowej czy do wzbogacenia CV. Rzadko w przypadku m³odych umowy te przekszta³ca³y siê w umowy o pracê na czas okreœlony lub nieokreœlony
(takie umowy najczêœciej posiadali zaœ kierownicy organizacji, np. cz³onkowie zarz¹du, czy ksiêgowi).

Ocena ró¿nych form organizacji czasu pracy
Z przedstawionych podczas dyskusji form elastycznej organizacji czasu
pracy, takich jak: zadaniowy czas pracy, równowa¿ny czas pracy, przerywany
czas pracy, ruchomy czas pracy i niepe³ny wymiar czasu pracy najwiêcej zalet
uczestnicy badania dostrzegali w zadaniowej organizacji czasu pracy (tabela 3).
W ich opinii ta forma pozwala najefektywniej wykonywaæ zadania, poniewa¿
³¹czy siê z odpowiedzialnoœci¹ za wykonanie konkretnej pracy, a nie tylko
z obecnoœci¹ w biurze organizacji. Dostrzegano tak¿e zalety po³¹czenia zadaniowego czasu pracy z równowa¿nym czasem pracy. Rozumiano to jako
wyd³u¿anie czasu pracy jednego dnia w zale¿noœci od potrzeb i skracanie godzin pracy innego dnia. W przypadku œwiadczenia przez organizacjê us³ug dostrzegano korzyœci wynikaj¹ce z ruchomego czasu pracy, który pozwala dostosowaæ godziny pracy do potrzeb klientów organizacji. Niepe³ny wymiar
czasu pracy kojarzy³ siê m³odzie¿y przede wszystkim z ni¿szymi dochodami,
i ta forma organizacji czasu pracy wskazywana by³a jako korzystna dla osób
maj¹cych inne dochody lub np. koñcz¹cych studia.
Tabela 3. Formy elastycznej organizacji czasu pracy w opiniach uczestników
dyskusji grupowych
Organizacja czasu pracy

Zalety

Wady

Zadaniowy czas pracy – nie ma koniecznoœci sie- – gdy s¹ narzucone godziny
pracy z grup¹ codziennie,
(swoboda wykonywania dzenia w biurze
zadañ w dowolnej i do- – nie ma poczucia straty to jest niemo¿liwe
godnej porze)
czasu
– zabiera siê laptopa i idzie
do domu
– mo¿na czas du¿o lepiej
zagospodarowaæ
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Organizacja czasu pracy

Zalety

Wady

Równowa¿ny czas pra- – w kombinacji z zadanio- – to mo¿e byæ dla portiera, rewym, siedzimy d³u¿ej, ale cepcjonistki, pracuj¹ przez
cy (wyd³u¿enie czasu
potem mo¿emy wyjœæ
24 godziny, a potem maj¹
pracy jednego dnia jest
wolne
rekompensowane skróceniem czasu pracy innego dnia)
– czas traktowany realnie,
Przerywany czas pracy
a nie „przebimbane”, to
(ustalone przerwy
sprawiedliwe, ale niekow pracy nie s¹ wliczane
rzystne
do czasu pracy)
– siedzi siê d³u¿ej w pracy
– to jest wygodne, jak siê – nic siê nie dzieje, a trzeba
Ruchomy czas pracy
pracuje w terenie, ustala siedzieæ do pi¹tej
(ruchome, ale z góry
siê ró¿ne godziny pracy – niedobry, jak siê ma dwie
okreœlone godziny rozpoczêcia i zakoñczenia
prace
pracy)
– dla mnie to jest demoralizuj¹ce, jeszcze dwie godziny, nawet siê nie chce pasjansa uk³adaæ
Niepe³ny wymiar czasu – jeœli ktoœ ma tyle pieniê- – jednego dnia rano, drudzy, ¿e mo¿e sobie na to giego na popo³udnie,
pracy (praca w skrócopozwoliæ
trudno coœ zaplanowaæ
nym czasie pracy)
´
Zród³o:
opracowanie w³asne.

Przypisywanie du¿ego znaczenia zadaniowej organizacji czasu pracy i ruchomemu czy równowa¿nemu czasowi pracy wynika z charakteru pracy
m³odych osób w trzecim sektorze. W wielu przypadkach by³o to zatrudnienie
zwi¹zane z realizacj¹ projektów lub ze œwiadczeniem us³ug. Praca ta wymaga³a du¿ej elastycznoœci czasu pracy i dostosowania siê do konkretnego zadania w okreœlonym czasie. Preferowanie zadaniowej organizacji czasu pracy
wskazuje na efektywnoœciowe nastawienie m³odych osób wobec wykonywanych zadañ. Mo¿e to byæ te¿ wynikiem obserwacji w³asnego œrodowiska pracy
– z³ego zarz¹dzania czasem pracy w organizacjach pozarz¹dowych czy niedostosowania warunków pracy do obowi¹zków powierzonych pracownikom.

Postulaty dotycz¹ce praktyki zatrudnienia w organizacjach
pozarz¹dowych
M³ode osoby dostrzega³y wady istniej¹cych rozwi¹zañ prawnych i praktyki
w zakresie zatrudniania w trzecim sektorze, choæ propozycje zmian nie by³y
spójne i przemyœlane. Wynika to zapewne z niepe³nej wiedzy na temat roz-
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wi¹zañ podatkowych i ubezpieczeniowych, a tak¿e z braku znajomoœci skomplikowanych przepisów reguluj¹cych sferê zatrudnienia. Postulaty m³odych
osób dotyczy³y przede wszystkim kwestii zapewnienia ci¹g³oœci finansowania
dzia³alnoœci trzeciego sektora. Problemy finansowe organizacji pozarz¹dowych wynika³y np. z: opóŸnieñ zwi¹zanych z przekazywaniem pieniêdzy
przez podmioty zlecaj¹ce us³ugi, wstrzymywania dotacji, zbyt d³ugiego oczekiwania na rozstrzygniêcia finansowe miêdzy zakoñczeniem jednego projektu
a podjêciem kolejnego, konstrukcji niektórych grantów, w których pomijano
lub bardzo ograniczano koszty osobowe. Brak ci¹g³oœci finansowej w organizacjach pozarz¹dowych mia³ bezpoœredni wp³yw na status zatrudnienia
m³odych osób i ich poczucie pewnoœci zatrudnienia. Poniewa¿ m³ode osoby s¹
grup¹ pracowników o najkrótszym sta¿u pracy, to wszelkie opóŸnienia dotycz¹ce finansowania projektów dotyka³y przede wszystkim ich i to oni byli
najczêœciej zwalniani.
Drugi postulat dotyczy³ zmniejszenia kosztów osobowych zwi¹zanych
z zatrudnieniem pracowników. M³odzi ludzie nie potrafili jednak okreœliæ,
w jaki sposób ten postulat mia³by byæ spe³niony. Jest to o tyle trudne, ¿e
znacz¹c¹ czêœæ kosztów osobowych stanowi¹ sk³adki emerytalne, a te nie sposób obni¿aæ. M³odzi ludzie, którym organizacje op³aca³y sk³adki emerytalne,
i tak obawiali siê o swoje zabezpieczenie na staroœæ, podkreœlali bowiem, ¿e
ich niskie wynagrodzenia za pracê nie pozwol¹ im na zebranie odpowiednio
du¿ego kapita³u na emeryturê. Z kolei ci, którzy nie mieli op³acanych sk³adek
emerytalnych, obawiali siê o swoj¹ przysz³oœæ. Tak¿e inne koszty zwi¹zane
z wynagrodzeniem, jak sk³adki: rentowe, wypadkowe, chorobowe, by³y znane
m³odym ludziom i tak¿e w tym przypadku podkreœlali oni koniecznoœæ op³acania tych sk³adek i dostêpu do wynikaj¹cych z nich uprawnieñ w sytuacji
ryzyka.
W zwi¹zku z tym, ¿e pracownik dla organizacji pozarz¹dowych by³ na ogó³
zbyt drogi i nie dysponowa³y one kapita³em pozwalaj¹cym utrzymaæ ci¹g³oœæ
finansowania, stara³y siê czêœæ kosztów osobowych zwi¹zanych z zatrudnieniem przerzuciæ na pracowników. Uczestnicy dyskusji podkreœlali, ¿e organizacje pozarz¹dowe wymuszaj¹ na pracownikach korzystne dla siebie formy
zatrudnienia, tzn. te, które ³¹cz¹ siê z ni¿szymi kosztami pracy, np. umowa
o pracê na pó³ etatu, umowa o dzie³o czy samozatrudnienie.Tego typu rozwi¹zania by³y stosowane wobec m³odych osób czêsto. M³odzi ludzie zdawali
sobie sprawê z trudnej sytuacji finansowej trzeciego sektora i rozumieli stosowanie praktyk obni¿aj¹cych koszty zatrudnienia pracowników. Jednak niewielkie poczucie stabilizacji zatrudnienia mia³o zapewne wp³yw na ich plany
dotycz¹ce zawodowej przysz³oœci.
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Atrakcyjnoœæ zatrudnienia w trzecim sektorze
i plany zawodowe m³odych osób
Porównanie opinii m³odych osób na temat atrakcyjnoœci zatrudnienia
w trzech sektorach: publicznym, prywatnym i pozarz¹dowym zdecydowanie
najkorzystniej wypada dla sektora pozarz¹dowego (tabela 4). Sektor ten postrzegany by³ jako ciekawe miejsce pracy oferuj¹ce swobodê dzia³ania, mo¿liwoœæ samorozwoju, dobre relacje z ludŸmi, mo¿liwoœæ zdobycia nowych doœwiadczeñ. Atrakcyjnoœæ tê zmniejsza jednak brak stabilizacji finansowej. Organizacje pozarz¹dowe oferuj¹ na ogó³ niskie wynagrodzenia (z wyj¹tkiem organizacji, które s¹ grantodawcami), nie s¹ w stanie pozyskaæ lub zatrzymaæ
wysokiej klasy specjalistów, nie daj¹ poczucia stabilizacji zatrudnienia i mo¿liwoœci planowania kariery zawodowej w d³u¿szej perspektywie. Wydaje siê,
¿e idealizowanie zatrudnienia w trzecim sektorze ma czêsto charakter ideologiczny czy ¿yczeniowy, a zetkniêcie z praktyk¹ koñczy siê u wielu m³odych
ludzi rozczarowaniem. Wiêkszoœæ uczestników dyskusji grupowych nie
wi¹za³a swojej przysz³oœci zawodowej z trzecim sektorem, a jeœli tak, to nie
tylko z nim.
Tabela 4. Atrakcyjnoœæ zatrudnienia w trzech sektorach w opiniach uczestników
dyskusji grupowych
Sektor

Publiczny

Prywatny

Zalety

Wady

– nuda
– bezpieczeñstwo
– o piêtnastej wracasz do – ma³a satysfakcja finansowa i osobista
domu
– brak decyzyjnoœci, biurokracja
– starsze osoby czuj¹ siê
zagro¿one ze strony m³odych
– trudno siê dostaæ, chyba
¿e przez znajomoœci albo
jest siê specjalist¹, którego szukaj¹
– nic siê nie dzieje, zastój
– mnóstwo pieniêdzy
– zero wolnego czasu
– najwiêkszy pracodawca – ci¹gle dzwoni¹ komórki
– kariera
– rywalizacja, napiêcie,
stres
– niepewnoœæ, ³atwo byæ
zwolnionym
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Sektor

Pozarz¹dowy

Zalety

Wady

– miejsce, gdzie mo¿na ro- – nie ma pewnoœci zatrudnienia
biæ fajne rzeczy
– „samonakrêcanie siê”, – za ma³o p³ac¹, ¿eby zapodejmowanie nowych trudniaæ profesjonalistów
projektów, ¿eby pracowaæ – brak dobrych mened¿e– jest najbardziej twórczy, rów
mo¿liwoœæ samorozwoju
– docenia siê pracowników
– swoboda dzia³ania
– jedna wielka rodzina

´
Zród³o:
opracowanie w³asne.

Oceny trzeciego sektora jako przysz³ego miejsca pracy ujawni³y siê w dyskusji dotycz¹cej d³ugofalowych planów zawodowych m³odzie¿y. Przypuszczaln¹
d³ugoœæ swojego zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych okreœlano
s³owami: dwa lata; parê dobrych lat; jeszcze parê lat; dotrwam pó³tora do
dwóch lat. Z wielu wypowiedzi wynika³o, ¿e jest to praca atrakcyjna przede
wszystkim dla m³odych ludzi jeszcze ucz¹cych siê, lub tu¿ po studiach, nieobci¹¿onych obowi¹zkami rodzinnymi. W takiej sytuacji znajdowali siê uczestnicy wywiadów, którzy podkreœlali, ¿e z pracy w organizacji pozarz¹dowej czerpi¹ wiele korzyœci. Najczêœciej wymienianymi zaletami pracy w trzecim sektorze by³y: atmosfera w pracy (kontakty i wspó³praca z ciekawymi ludŸmi), mo¿liwoœæ samorealizacji, poczucie, ¿e robi siê coœ wa¿nego, u¿ytecznego spo³ecznie, samodzielnoœæ w wykonywaniu zadañ i odpowiedzialnoœæ za ich realizacjê,
mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia i sprawdzenia siê w pracy, wykonywanie
pracy ciekawej, nierutynowej oraz elastyczna organizacja czasu pracy.
M³odzi wskazywali jednak tak¿e na liczne wady zatrudnienia w trzecim sektorze, takie jak: niskie zarobki, niepewnoœæ zatrudnienia wynikaj¹ca z braku
stabilnego finansowania dzia³alnoœci organizacji, brak mo¿liwoœci awansu, czas
pracy znacznie d³u¿szy od za³o¿onego, zakres obowi¹zków czêsto przekraczaj¹cy obowi¹zki zwi¹zane ze stanowiskiem pracy, ba³agan organizacyjny
i nieprzewidywalnoœæ decyzji kierownictwa, charakter pracy zbli¿ony do
dzia³alnoœci wolontariackiej. Dlatego m³odzi ludzie uczestnicz¹cy w badaniach
na ogó³ nie wi¹zali swojej przysz³oœci zawodowej z trzecim sektorem. Podkreœlali, ¿e rozwa¿aj¹ takie warianty, jak: za³o¿enie w³asnej firmy (niektórzy prowadzili ju¿ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹), podjêcie pracy za granic¹ lub
u pracodawcy prywatnego. Wspominano tak¿e o za³o¿eniu w³asnej fundacji lub
stowarzyszenia. Swoje plany zawodowe uczestnicy dyskusji przedstawiali nastêpuj¹co:
– Je¿eli chcê prowadziæ niezale¿ne ¿ycie, czyli wyprowadziæ siê z domu, wynaj¹æ mieszkanie, kupiæ samochód czy za³o¿yæ rodzinê, to „w ¿yciu” nie star-
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–

–

–

–

czy nawet na sam wynajem mieszkania, nie mówi¹c ju¿ o jedzeniu, przynajmniej takie warunki, jak teraz s¹ na tej zasadzie. Chcê za³o¿yæ na razie
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Skoñczy³em studia, ju¿ nie jestem studentem. ¯eby dostawaæ pieni¹dze, nie
ma takiej mo¿liwoœci, ¿ebym zosta³ zatrudniony w stowarzyszeniu, bo je¿eli
zosta³bym zatrudniony, to tak naprawdê, to dwa razy tyle trzeba p³aciæ, kosztuje pracownik, wiêc i tak muszê za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ¿eby
byæ samozatrudniaj¹cym siê i wypisywaæ faktury na stowarzyszenie, to proste no, dlatego to jest taki absurd w absurdzie.
Dla mnie to jest ewidentnie etap, ale chcia³abym dalej, no najpierw bezpiecznie popracowaæ, napisaæ tê nieszczêsn¹ pracê [magistersk¹] (…). Je¿eli
w firmie bêdê mia³a mo¿liwoœæ w takim kierunku dzia³aæ, to czemu nie?
Równie¿ bardzo chêtnie, równie¿ komercyjne projekty, bardziej sprzeda¿
produktów, a nie jakichœ tam idei i takich innych.
Dla mnie to jest ewidentnie okres przejœciowy, wiêc ani nie ma ¿adnych zarobków, ani nie ma ¿adnej satysfakcji, ¿eby by³y jakieœ awanse, ani ¿adnego rozwoju. Ciê¿ka praca i nic poza tym, ci¹gle bez pieniêdzy, ¿adnej przysz³oœci.
W³aœciwie gdyby mama nie pomaga³a, to bym tutaj w Warszawie nie
wy¿y³a, w³aœciwie to jestem na takim etapie zmieniania pracy, bardzo bym
chcia³a zmieniæ pracê, z drugiej strony ma siê tê praktykê i ciê¿ko zmusiæ siê
do szukania tej nowej pracy, myœlê, ¿e bardzo du¿o siê tutaj w stowarzyszeniu nauczy³am (…), ale ju¿ co innego bym chcia³a robiæ, nie zale¿y mi, ¿eby
to by³ trzeci sektor; nie ma znaczenia.

Wnioski
Wyniki dyskusji grupowych wskazuj¹, ¿e obecnie trzeci sektor dla wielu
m³odych osób, bêd¹cych w trakcie nauki lub po studiach, spe³nia funkcjê
„wyd³u¿onych sta¿y zawodowych”. W odniesieniu do wolontariatu jest to zjawisko powszechne. Np. Galia Chimiak na podstawie badañ dotycz¹cych motywacji spo³eczników dzia³aj¹cych w organizacjach pozarz¹dowych stwierdzi³a, ¿e: „niektórzy m³odzi wolontariusze uwa¿aj¹ swoj¹ pracê za zajêcie
tymczasowe. Zapowiadaj¹, ¿e zrezygnuj¹ z tej dzia³alnoœci, gdy przyjdzie czas
zaj¹æ siê obowi¹zkami rodzinnymi i zawodowymi. Inni woleliby zostaæ w organizacji, choæ przyznawali, ¿e w d³u¿szej perspektywie bêdzie to uzale¿nione
od tego, czy ich praca bêdzie wynagradzana”5.
Analizuj¹c tak¿e sytuacjê m³odych osób otrzymuj¹cych regularne wynagrodzenie, nawet posiadaj¹cych typowy kontrakt pracowniczy, mo¿na stwierdziæ, ¿e ich stabilnoœæ zawodowa jest niewielka. Organizacje pozarz¹dowe nie
5

G. Chimiak: op. cit., s. 129.
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tworz¹ d³ugookresowych œcie¿ek kariery i awansu dla m³odych. Jest to skutkiem dominuj¹cego zatrudnienia „projektowego” w tym sektorze i wynikaj¹cego st¹d braku ci¹g³oœci finansowania. Ponadto m³ode osoby na ogó³ nie
s¹ zaliczane do grupy pracowników kluczowych dla organizacji. W zwi¹zku
z tym traktowane s¹ w sposób bardzo elastyczny, co skutkuje ³atwoœci¹ ich zatrudniania i zwalniania, ale tak¿e wi¹¿e siê z brakiem przemyœlanych dzia³añ
maj¹cych na celu wdro¿enie m³odych osób w obowi¹zki zawodowe i utrzymanie ich przy zatrudnieniu. Z wypowiedzi uczestników dyskusji mo¿na
wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e rola pracowników najemnych, czêsto nadmiernie eksploatowanych przez organizacje, w d³u¿szej perspektywie przestanie byæ dla
nich satysfakcjonuj¹ca. St¹d wiêkszoœæ m³odych osób bior¹cych udzia³ w badaniu traktowa³a swoje zatrudnienie w trzecim sektorze jako tymczasowe
miejsce pracy.
Wniosek o tymczasowoœci zatrudnienia m³odzie¿y w organizacjach pozarz¹dowych ma pewne ograniczenia ze wzglêdu na charakter omawianych
badañ. Zdajê sobie sprawê, ¿e uczestnicy dyskusji mogli prezentowaæ przypadkowe i jednostkowe pogl¹dy, które nie oddaj¹ ca³ej specyfiki zatrudnienia
m³odzie¿y w trzecim sektorze. Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e perspektywa rozwoju zatrudnienia w trzecim sektorze w Polsce nie przedstawia
siê optymistycznie. Z badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, ¿e w 2006
roku trzy czwarte organizacji pozarz¹dowych deklarowa³o, ¿e w ci¹gu najbli¿szych dwunastu miesiêcy nie zamierza wprowadzaæ ¿adnych zmian w poziomie zatrudnienia, 6% planowa³o jego zmniejszenie, a tylko 8% znacz¹cy
wzrost6. M³odzi ludzie, myœl¹c o swojej przysz³oœci zawodowej, zapewne
bior¹ pod uwagê realne perspektywy rozwoju trzeciego sektora. Wa¿ne jest
dla nich tak¿e uzyskanie niezale¿noœci finansowej. W literaturze przedmiotu
dotycz¹cej procesu przejœcia m³odego cz³owieka ze szko³y do pracy wskazuje
siê na d¹¿enie m³odych osób do uzyskania dziêki pracy samodzielnoœci ¿yciowej pozwalaj¹cej na wyprowadzenie siê od rodziców i za³o¿enie rodziny7.
Zatrudnienie w organizacjach pozarz¹dowych, mimo ¿e ³¹czy siê z du¿ym
poczuciem satysfakcji, przekonaniem o robieniu rzeczy u¿ytecznych spo³ecznie, nie jest na tyle atrakcyjne, aby zatrzymaæ m³odych ludzi w trzecim sektorze. Wchodzenie w role rodzinne i potrzeba stabilizacji ¿yciowej stawia wielu
z nich przed wyborem: trzeci sektor albo wiêksza stabilnoœæ finansowa i szanse na osi¹gniêcie pozycji zawodowej. Te mo¿liwoœci w wiêkszym stopniu zapewnia sektor prywatny, a nawet publiczny. Alternatyw¹ mo¿e byæ tak¿e
za³o¿enie w³asnej organizacji pozarz¹dowej.
6
M. Gumkowska, J. Herbst: Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport
z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 28.
7
Np. B. Coles: Youth and Social Policy. Youth Citizenship and Young Careers, University
College London Press, London 1995, s. 8.
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Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych
w trzecim sektorze
Wstêp
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na podstawie przeprowadzonych badañ empirycznych, najczêœciej wystêpuj¹cych form zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w organizacjach pozarz¹dowych, form
czasu pracy oraz preferencji organizacji w zakresie zatrudniania niepe³nosprawnych. W opracowaniu omówiono równie¿ drogi prowadz¹ce do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w trzecim sektorze, motywacje podjêcia
pracy, politykê personaln¹ wobec niepe³nosprawnych w organizacjach
pozarz¹dowych, jak równie¿ poruszono kwestie dyskryminacji osób niepe³nosprawnych oraz przedstawiono propozycje zmian odnoœnie do ich
zatrudniania.
Prezentowany problem badawczy stanowi czêœæ szerszego projektu, którego g³ównym celem jest analiza mo¿liwoœci upowszechnienia elastycznych
form zatrudnienia w organizacjach sektora obywatelskiego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem tworzenia miejsc pracy dla osób z grup marginalizowanych. Grupy zagro¿one marginalizacj¹ i wykluczeniem z rynku pracy,
które zosta³y objête badaniami, to: osoby niepe³nosprawne, m³odzie¿ ucz¹ca
siê i absolwenci, kobiety powracaj¹ce na rynek pracy po urlopie macierzyñskim i wychowawczym oraz osoby w wieku przedemerytalnym. Niniejszy
artyku³ dotyczy jednej z tych defaworyzowanych grup – osób niepe³nosprawnych.
Badania empiryczne zosta³y przeprowadzone w paŸdzierniku i listopadzie
2005 roku i mia³y charakter jakoœciowy. Technik¹ zogniskowanego wywiadu
grupowego zbadano trzy grupy osób niepe³nosprawnych pracuj¹cych w organizacjach pozarz¹dowych. Zogniskowany wywiad grupowy (ang. focus group
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interview, zwany te¿ group discussion) to technika badawcza, której podstaw¹
jest dyskusja prowadzona przez moderatora, w której uczestniczy kilka osób1.
Moderator ukierunkowuje wywiad w taki sposób, aby dowiedzieæ siê wiêcej
na temat, który jest przedmiotem badania. W przypadku omawianych badañ
dwie dyskusje fokusowe odby³y siê Warszawie, jedna w Katowicach. W Warszawie w pierwszej dyskusji wziê³o udzia³ osiem osób, w drugiej cztery osoby,
w Katowicach zaœ siedem osób. Do udzia³u w badaniach zaproszono osoby
z ró¿nym stopniem niepe³nosprawnoœci (za wyj¹tkiem powa¿nej dysfunkcji
mowy i s³uchu oraz niepe³nosprawnoœci psychicznej), zatrudnione w trzecim
sektorze zarówno na otwartym, jak i chronionym rynku pracy.

Droga do zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych
Osoby niepe³nosprawne bez w¹tpienia s¹ grup¹ defaworyzowan¹ na rynku
pracy. Z roku na rok roœnie ich biernoœæ zawodowa, tak¿e w wieku produkcyjnym, w efekcie s¹ grup¹ o niskim wskaŸniku aktywnoœci zawodowej2. W 2004
roku stopa bezrobocia osób niepe³nosprawnych wynosi³a ok. 19,6%. Szczególnie niepokoj¹ca jest stopa bezrobocia osób niepe³nosprawnych w wieku produkcyjnym, a w szczególnoœci osób w wieku 25-49 lat, która wynosi odpowiednio: 22,6% i 30,2%3.
Osoby niepe³nosprawne, które wziê³y udzia³ w badaniu, w ró¿ny sposób
trafia³y do pracy w trzecim sektorze. Czêsto mówiono o osobie, która zaanga¿owa³a ich w pracê w organizacjach pozarz¹dowych, na pocz¹tku zazwyczaj
na zasadzie wolontariatu. Czêsto by³ to lider, twórca organizacji, ktoœ, z kim
osoby niepe³nosprawne zetknê³y siê na swej drodze ¿yciowej:
– Prezes stowarzyszenia, która zawsze by³a za tym, abym podjê³a szko³ê dalej,
w zawodówce krawieckiej (…). Podjê³am szko³ê, liceum i teraz koñczê trzeci
semestr drugiej klasy. ¯ebym mog³a pracowaæ i mieæ pieni¹¿ki dodatkowo
i jeszcze za szko³ê zap³aciæ, pani prezes zatrudni³a mnie w stowarzyszeniu,
stowarzyszenie znam d³ugo, prawie od pocz¹tku, powstania (…).
– Miêdzy innymi ksi¹dz B¹k, który by³ jednym z za³o¿ycieli, nie wiem dok³adnie,
ale w³aœnie to by³ chyba jego pomys³ (…). Ja by³em jego ministrantem, w³aœnie opiekunem moim by³ ksi¹dz B¹k. I ja jakoœ zawsze by³em zwi¹zany z tym
oœrodkiem [Caritasu]. I tutaj nadarzy³a siê okazja, ¿eby podj¹æ pracê w oœrodku; tak siê te¿ sta³o.
1

D. Maison: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakoœciowa metoda badañ marketingowych, PWN, Warszawa 2001.
2
A. Iwanek: Wybrane informacje dotycz¹ce sytuacji osób niepe³nosprawnych na rynku
pracy w Polsce w latach 2003 i 2004, Pe³nomocnik Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych.
Ministerstwo Polityki Spo³ecznej, Warszawa.
3
Ibidem.
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– Pozna³am pani¹ prezes ze z stowarzyszenia naszego, które mi pomog³o (…),
potem stwierdzili, ¿e dobrze by by³o, jakbym by³a skarbnikiem, w ¿yciu siê
tego nie spodziewa³am.
Zdarza siê, ¿e ten napotkany na drodze ¿yciowej lider by³ przewodnikiem
po rynku pracy: Dopiero tutaj, dopiero pan Marek, zreszt¹ obecny tutaj prezes, na jednym z takich spotkañ poinformowa³, ¿e nie trzeba szukaæ pracy
w konkretnym zawodzie, tylko po prostu stopniowo, powoli.
Czêsto dla niepe³nosprawnych, zw³aszcza tych m³odych, praca w trzecim
sektorze by³a pierwsz¹ prac¹ – prac¹ w zak³adzie aktywnoœci zawodowej prowadzonym przez organizacjê pozarz¹dow¹. Koñcz¹c szko³ê, bezskutecznie
szukali pracy, znajduj¹c j¹ dopiero w tym zak³adzie. Oprócz zatrudnienia mieszkali w oœrodku prowadzonym przez to samo stowarzyszenie i nie musieli korzystaæ z transportu, który dla nich by³ szczególnie uci¹¿liwy:
– Ja ukoñczy³em policealne studium tutaj (…). I potem w³aœnie uczestniczy³em w warsztatach terapii zajêciowej (…). I po prostu potem pan dyrektor, wiedz¹c o tym, ¿e ja jestem wolnym s³uchaczem i nie mam po prostu
pracy, zaproponowa³ mi pracê w zak³adzie aktywnoœci zawodowej.
– Wczeœniej koñczy³em liceum medyczne (…), potem policealne studium dla
informatyków, bezskutecznie poszukiwa³em jakiejkolwiek po prostu pracy.
Dopiero tutaj…
Niektórzy niepe³nosprawni z klientów organizacji pozarz¹dowych, osób
poszukuj¹cych pomocy poprzez organizacje pozarz¹dowe staj¹ siê pracownikami organizacji, tak¿e czêsto przechodz¹c drogê wolontariatu. Przychodz¹
do organizacji pozarz¹dowej po pomoc po tragedii ¿yciowej, bo œwiat mi siê
zawali³ – powiedzia³ jeden z uczestników dyskusji:
– Na samym pocz¹tku by³am podopieczn¹. (…) w 98 roku pani prezes mi zaproponowa³a, ¿eby byæ wolontariuszem, (…) w 2001 roku kierownikiem zosta³am i te¿ nie wiem, jak do tej pory…
– By³em wczeœniej klientem stowarzyszenia. Przeszed³em terapiê alkoholow¹.
Po ukoñczeniu tej terapii pracowa³em jako wolontariusz. Moja praca odpowiada³a osobom, które kieruj¹ stowarzyszeniem, i zaproponowano mi umowê o pracê. I tak zosta³em.
Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w trzecim sektorze bywa³o czêsto
dzie³em przypadku, zwyk³ego zbiegu okolicznoœci, czy te¿ wynika³o okazji.
Niepe³nosprawni trafiali do organizacji pozarz¹dowych równie¿ z polecenia
czy dziêki informacjom od znajomych:
– Do stowarzyszenia trafi³am ca³kiem przypadkiem, bo wczeœniej pracowa³am w firmie prywatnej jako sekretarka, a tu znalaz³am w Internecie
og³oszenie.
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– Sam pomys³ pracy w zak³adzie aktywnoœci zawodowej to by³a chwila. Po
prostu zak³ad powsta³ i zbierali ludzi na stanowiska (…). Po prostu taka
okazja.
– Ja po prostu przyszed³em tu do pracy.
– Z rozmowy z jedn¹ z kole¿anek dowiedzia³am siê, ¿e ona pracuje w³aœnie
w takim stowarzyszeniu (…) i zaproponowa³a mi, czy nie chcia³abym tam
pracowaæ (…). I posz³am na spotkanie i zosta³am zatrudniona.

Trzeci sektor jak miejsce pracy docelowe lub przejœciowe
Badane osoby niepe³nosprawne mia³y zró¿nicowane zdanie na temat tego,
czy zatrudnienie w trzecim sektorze ma charakter docelowy czy przejœciowy.
Czêœæ badanych – pracuj¹cych w zak³adzie aktywnoœci zawodowej – w pe³ni
zdawa³o sobie sprawê, ¿e to tymczasowe miejsce pracy przygotowuj¹ce do wejœcia w rynek pracy, ¿e to okres na zbieranie doœwiadczeñ i uzyskiwanie wiedzy:
– Wydaje mi siê, ¿e sam zak³ad to jest takie miejsce, które ma nas przygotowaæ
do pracy na normalnym rynku pracy, ¿ebyœmy znaleŸli zatrudnienie (…).
Wiele osób niepe³nosprawnych te¿ musi, moim zdaniem, wyrobiæ sobie sam
nawyk pracy. I dlatego uwa¿am, ¿e zak³ad aktywnoœci zawodowej to bardzo
dobre miejsce dla takich osób.
– I najwa¿niejsze, ¿e nabiera siê doœwiadczenia i przygotowuje do podjêcia
ewentualnie innej pracy.
Dziêki zatrudnieniu w zak³adzie aktywnoœci zawodowej osoby niepe³nosprawne dostaj¹ mo¿liwoœæ uzyskania sta¿u, przepracowania kilku lat, by zdobyæ konieczne doœwiadczenie zawodowe: Na przyk³ad kiedy szuka³am ja pracy, to niektóre oferty mi siê podoba³y i osobom, u których sk³ada³am oferty ja
i moje wykszta³cenie równie¿. Z tym, ¿e wszyscy prosili o sta¿ (…). I zak³ad
aktywnoœci zawodowej to chyba najlepszy, czy ka¿dy inny zak³ad zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne, ¿e tak powiem, hurtowo, brzydko to nazywaj¹c, to takie najlepsze miejsce, ¿eby zdobyæ ten sta¿, ¿eby jakieœ mieæ doœwiadczenie.
Wœród innych badanych – zatrudnionych bezpoœrednio w organizacjach pozarz¹dowych – czêsto pojawia³y siê opinie, ¿e to praca na d³u¿ej, jako ¿e daje
du¿¹ satysfakcjê i zadowolenie:
– Na pewno praca na d³u¿ej, je¿eli komuœ zale¿y na takiej, wcale nie spokojniejszej pracy, ale ukierunkowanej, z ukierunkowanym odbiorc¹ i z konkretnym
dawc¹ informacji, to trzeci sektor jest tym, który satysfakcjonuje w pe³ni.
– Ja bym chcia³a jak najd³u¿ej zwi¹zaæ swoj¹ pracê ze stowarzyszeniem, ale
to nie ze wzglêdów formalnych, tylko ja uwielbiam tam byæ, od rana do wieczora siedzieæ. Ze wzglêdu na ludzi, na przyjació³.
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Rzadko pojawia³y siê opinie, ¿e to praca na ca³e ¿ycie; osoby niepe³nosprawne podkreœla³y, ¿e zdaj¹ sobie sprawê z niepewnoœci zatrudnienia. Dla niektórych praca w trzecim sektorze by³a satysfakcjonuj¹ca, ale w zwi¹zku z tym,
¿e ma³o p³atna, to wielu liczy³o siê z koniecznoœci¹ rezygnacji z niej w poszukiwaniu lepszych warunków finansowych.
Te osoby niepe³nosprawne, które maj¹ silne motywacje aksjologiczne, czêsto w dyskusji fokusowej deklarowa³y, ¿e nie zmieni³by swojej obecnej pracy
na ¿adn¹ inn¹. Mo¿na by³o us³yszeæ takie opinie, jak np.: Nie wyobra¿am sobie, jakby teraz poprzednia firma zadzwoni³a, dwa razy takie warunki – nie ma
takiej mo¿liwoœci, albo nawet tak zdecydowane: Nawet gdyby mi gdziekolwiek indziej oferowano wiêksze pieni¹dze – ¿adna trumna nie ma kieszeni. Ludzie siê zabijaj¹, nieprawoœci ró¿ne czyni¹, a przecie¿ rodzimy siê go³o, umieramy go³o; tylko tyle, ¿eby godnie przejœæ przez to ¿ycie. Tyle jesteœmy warci,
ile mo¿emy innym pomóc i uratowaæ choæ jedno ¿ycie ludzkie.

Motywacje zatrudnienia w trzecim sektorze
Przekonanie o docelowym czy tymczasowym charakterze zatrudnienia
w trzecim sektorze wi¹¿e siê tak¿e z opiniami na temat motywów podjêcia pracy w organizacjach pozarz¹dowych. Jak ju¿ zauwa¿ono, czêsto osoby deklaruj¹ce chêæ jak najd³u¿szej pracy w trzecim sektorze mia³y najsilniejsze motywacje idealistyczne i altruistyczne. Przy czym poziom tych motywacji by³
zró¿nicowany, od bardzo silnych: W ka¿dym cz³owieku mo¿na odnaleŸæ coœ
dobrego, to piêkne, jest to satysfakcja, nawet je¿eli ze stu osób pomogê tej jednej, to ju¿ jest dla mnie jak wygranie na loterii po trochê s³absze: Na pewno potrzeba robienia czegoœ sensownego, czegoœ potrzebnego.
Dla osób niepe³nosprawnych, co podkreœla³o wiele z nich, praca jest wartoœci¹ sam¹ w sobie. Po pierwsze z powodu olbrzymich trudnoœci ze znalezieniem przez nie pracy. St¹d takie opinie: Ten rynek pracy dla niepe³nosprawnych jest bardzo w¹ski, bo my tylko niewielkie stanowiska mo¿emy obstawiæ.
Bo jesteœmy niepe³nosprawni czy: Bardzo ciê¿ko na rynku pracy dla osób niepe³nosprawnych w ogóle, a bêdzie jeszcze gorzej. Po drugie praca jest form¹
terapii, pomaga przezwyciê¿aæ s³aboœci, podnosi poczucie w³asnej wartoœci:
Ja uwa¿am, ¿e akurat nam, niepe³nosprawnym, jest to potrzebne, bo wtedy ma
siê po co wstaæ, ma siê po co iœæ. I nie czuje siê cz³owiek taki za³amany. Po trzecie dlatego, ¿e dla du¿ej czêœci niepe³nosprawnych wartoœæ ma taka praca,
w której pomaga siê innym; daje im to silne poczucie satysfakcji, ¿e to w³aœnie
oni, niepe³nosprawni, czêsto sami potrzebuj¹cy pomocy, poprzez w³asn¹ pracê pomagaj¹ innym: Uwa¿a³am, ¿e je¿eli siedzê w domu, nic nie robi¹c, to po
prostu pójdê pomogê innym. Dziêki takiej pracy czuj¹ siê potrzebni i dowartoœ-
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ciowani. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e dla du¿ej czêœci badanych osób niepe³nosprawnych ta praca ma olbrzymi¹ wartoœæ.
Dla osób niepe³nosprawnych bardzo wa¿ne okaza³y siê te¿ motywacje finansowe: Poza tym wiadomo, ¿e warunki finansowe. Pracowa³y w trzecim sektorze po to, aby „dorobiæ” do skromnych rent. Pojawia³y siê jednak takie opinie, zw³aszcza wœród niepe³nosprawnych osób z wysokimi kwalifikacjami, ¿e
pomimo tego, ¿e pracuje im siê dobrze w organizacjach pozarz¹dowych (czêsto zgodnie ze swoim wykszta³ceniem i kwalifikacjami), to nie wykluczaj¹
przejœcia do innej pracy, w innym sektorze, z powodów finansowych: Natomiast je¿eli (…) by³aby praca gdzie indziej, np. lepiej p³atna, no to nie czujê siê
jakoœ tak, ¿e nie móg³bym odejœæ lub: U mnie jest tak, ¿e jak siê gdzie indziej
trafi zatrudnienie, to pójdê gdzie indziej; jak nie, to tu. W takich przypadkach
motywacja zmiany zatrudnienia zwi¹zana by³a równie¿ z posiadanymi kwalifikacjami: Realizujê jakby swoje zdolnoœci, umiejêtnoœci, predyspozycje.
Ujawni³y siê tak¿e motywacje odnosz¹ce siê do silnych wiêzi z odbiorc¹
us³ug wytwarzanych przez organizacje pozarz¹dowe, do charakterystycznego
dla takiej sytuacji braku anonimowoœci we wzajemnych kontaktach i do mo¿liwoœci bezpoœredniego reagowania na pojawiaj¹ce siê potrzeby. Ta ostatnia
motywacja odwo³uje siê do charakterystycznej dla trzeciego sektora – w opinii
niektórych osób niepe³nosprawnych – jakoœci pracy. Badani bardzo ceni¹ sobie bezpoœredni efekt, wp³yw swojej pracy w organizacji pozarz¹dowej na innych ludzi, mo¿liwoœæ rozwi¹zywania problemów konkretnych ludzi: W tej
pracy, któr¹ teraz wykonujê, mam wiêcej kontaktów z ludŸmi, te zadania, jakie
podejmujê, maj¹ jakby szybsze prze³o¿enie na realizacjê konkretnych potrzeb
konkretnych ludzi. I to jest mi jakoœ bli¿sze.
Generalnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e aksjologiczne motywacje pracy w trzecim
sektorze s¹ wœród osób niepe³nosprawnych dosyæ powszechne, choæ maj¹ zró¿nicowane natê¿enie. Stosunkowo silne wydaj¹ siê te¿ motywacje finansowe.

Zalety i wady pracy w organizacjach pozarz¹dowych
w opinii osób niepe³nosprawnych
Osoby niepe³nosprawne wskaza³y na szereg zalet zwi¹zanych z prac¹
w trzecim sektorze. Po pierwsze praca ta daje du¿o satysfakcji, wynikaj¹cej
przede wszystkim z mo¿liwoœci pomocy innym, dzia³ania na rzecz konkretnych ludzi. Te dzia³ania mia³y czêsto szybkie i wymierne efekty, co te¿ zwiêksza³o satysfakcjê z pracy w organizacjach pozarz¹dowych:
– Mimo ¿e ja z sam¹ terapi¹ nie mam praktycznie do czynienia, ale jak spotykam siê z kimœ, rozmawiam po jakimœ czasie, to widzê, ¿e jednak ta pomoc
mia³a sens.
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– (…) to jest w³aœnie to, ¿e bêd¹c w organizacji pozarz¹dowej, dzia³am na
rzecz konkretnych ludzi. Mogê widzieæ efekty tego.
Niepe³nosprawne osoby chwali³y przyjacielsk¹ atmosferê i stosunki w pracy oraz zgranie zespo³ów w organizacjach pozarz¹dowych: Wszyscy s¹ bardzo
serdeczni i otwarci czy: Jesteœmy grup¹ doœæ zgran¹ i dobrze nam siê pracuje
razem, wspólnie. Z dobr¹ atmosfer¹ w pracy wi¹za³ siê, zdaniem badanych,
brak – albo niski poziom – konkurencji i rywalizacji w pracy: Brak rywalizacji
(…), nie ma czegoœ takiego, wszyscy s¹ w takiej samej sytuacji (…), wyœcigu
szczurów nie ma (…), za ma³e pieni¹dze, nie ma mo¿liwoœci. Jeœli spotkano siê
z rywalizacj¹, to jednak w przyjacielskiej atmosferze i tylko dla w³asnej satysfakcji, gdy ludzie staraj¹ siê wykazaæ.
Z innych pozytywnych cech pracy w organizacjach pozarz¹dowych osoby
niepe³nosprawne wskazywa³y na du¿¹ partycypacjê w podejmowaniu decyzji
w organizacjach, otwartoœæ kadry zarz¹dzaj¹cej na uwagi i sugestie pracowników. Inne zalety to zmiennoœæ i niejednostajnoœæ pracy, czy te¿ – jak wyrazi³
siê jeden z badanych – du¿o terenów niezagospodarowanych.
Osoby niepe³nosprawne dostrzega³y du¿o problemów zwi¹zanych z prac¹
w organizacjach. Przede wszystkim problemy finansowe organizacji: Najwiêksz¹ przeszkod¹ s¹ ma³e œrodki finansowe na zaspokojenie potrzeb dla tych
ludzi. Braki finansowe s¹, zdaniem badanych, czêsto wynikiem coraz bardziej
skomplikowanych procedur pozyskiwania funduszy na dzia³alnoœæ organizacji: Coraz bardziej z³o¿one procedury pozyskiwania tych œrodków. One z roku
na rok staj¹ siê coraz trudniejsze. Wnioski staj¹ siê dwukrotnie grubsze, procedury coraz bardziej z³o¿one. Uwagi te dotyczy³y szczególnie publicznych
grantodawców. Dla badanych by³a to ci¹g³a walka o te œrodki dla nich, bez
przerwy, z urzêdami; przejœcie przez urzêdy jest najgorsze.
Osoby niepe³nosprawne dostrzega³y te¿ braki kadrowe w organizacjach,
twierdz¹c, ¿e jest coraz wiêcej pracy w organizacjach, a pracowników ci¹gle
za ma³o: Mamy coraz wiêcej pracy, i jakby szczup³oœæ nas, jest nas ma³o,
a pracy nam ci¹gle przybywa i jest jej du¿o lub: Tak, to prawda, ¿e za ma³o
osób pracuje w moim stowarzyszeniu. Obok braków kadrowych razi³y niedoinwestowane stanowiska pracy, brak komputerów, sprzêtu, s³abe warunki lokalowe i pewna prowizorycznoœæ stanowisk pracy.
Niepe³nosprawni zwracali uwagê na du¿¹ niestabilnoœæ organizacji pozarz¹dowych, zw³aszcza ma³ych, których sytuacja finansowa ulega powa¿nym wahaniom. W konsekwencji bardzo trudno jest zatrudniaæ czy planowaæ
zatrudnienie, jak równie¿ posiadaæ poczucie pewnoœci co do w³asnego zatrudnienia: W tej mniejszej organizacji, w której spo³ecznie dzia³am, widzê problemy funkcjonowania organizacji w trzecim sektorze. Bez porównania. Sta³oœæ
funduszy i pozyskiwanie œrodków nawet na tych ludzi, co w niej pracuj¹… Od
grantu do grantu, od wniosku do wniosku. Z drugiej strony – co wydaje siê
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dosyæ charakterystyczne dla wiêkszoœci badanych osób niepe³nosprawnych
– istnieje dosyæ du¿e poczucie pewnoœci zatrudnienia, jednak¿e ma ono specyficzny charakter. Otó¿ badani nie bali siê zwolnieñ w wyniku wewnêtrznych
dzia³añ, natomiast zauwa¿ali, ¿e przyczyny zwolnieñ i niepewnoœci zatrudnienia tkwi¹ na zewn¹trz organizacji, ¿e los zatrudnionych jest w rêkach darczyñców i grantodawców. Pewnoœæ zatrudnienia zale¿a³a od NFZ-u, z którym organizacja podpisuje kontrakt, od PFRON-u, samorz¹dów lub od tego, czy projekt nadal bêdzie finansowany. Czêsto badani deklarowali, ¿e prezesi organizacji bardzo zabiegaj¹ o mo¿liwoœæ przed³u¿ania im zatrudnienia i ¿e staraj¹
siê tak zorganizowaæ im pracê, by stworzyæ jak¹œ namiastkê pewnoœci zatrudnienia. Pojawia³y siê jednak w dyskusjach obawy przed konkurencj¹ ze strony
m³odych, zdrowych i dobrze wykszta³conych ludzi, którzy mog¹ odebraæ
pracê niepe³nosprawnym.
Stosunkowo du¿a czêœæ badanych mia³a jednak poczucie pewnoœci zatrudnienia w organizacjach obywatelskich. Pojawia³y siê zarazem opinie o wiêkszej pewnoœci zatrudnienia w trzecim sektorze ni¿ w pozosta³ych sektorach:
Chyba bym mia³a wiêksz¹ pewnoœæ zatrudnienia ni¿ w zak³adach prywatnych
czy w zak³adach pañstwowych (…); to jest tylko moje przekonanie, ale równie¿
opinie o mniejszej pewnoœci ni¿ w sektorze publicznym: Najstabilniej jest jednak w zak³adach pañstwowych. To stosunkowo wysokie poczucie pewnoœci
by³o jednak wysoce zaskakuj¹ce.
Badane osoby niepe³nosprawne nie czu³y siê w ¿aden sposób dyskryminowane w swoich organizacjach. Wrêcz przeciwnie: My ze sob¹ bardzo dobrze
wspó³pracujemy i nie zauwa¿y³em ¿adnej oznaki dyskryminacji. I to uwa¿am
za bardzo du¿y plus lub: U nas kierownik akurat k³adzie bardzo du¿y nacisk na
to, ¿eby nas traktowaæ bardzo dobrze.

Trzeci sektor na tle sektora publicznego i komercyjnego
Osoby niepe³nosprawne dokona³y tak¿e oceny trzeciego sektora na tle sektorów publicznego i prywatnego. Sektor publiczny scharakteryzowano jako:
monotonny, niezbyt prê¿ny, opóŸniony w rozwoju (lata szeœædziesi¹te), smutny, z du¿¹ iloœci¹ „papierkowej” roboty, ale jednoczeœnie jako daj¹cy mo¿liwoœæ spokojnego, beztroskiego i bezpiecznego ¿ycia (wszyscy w nim maj¹ po
równo). Co ciekawe, ocena sektora publicznego by³a stosunkowo spójna. Tylko jedna osoba powiedzia³a, ¿e umo¿liwia on podejmowanie w³asnych i ciekawych inicjatyw.
Opinie na temat sektora komercyjnego by³y bardziej zró¿nicowane. Wœród
badanych znaleŸli siê zarazem jego zwolennicy, jak i krytycy. Sektor komercyjny opisywano jako: konkurencyjny, postêpowy czy dynamiczny, gdzie redy-
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strybucja dóbr jest „najzdrowsza”, bo wiadomo, co komu potrzeba, ka¿dy pracuje, i ma. Inni opisywali go jako ziemiê bardzo podzielon¹, gdzie jest bardzo wyraŸne rozwarstwienie na bardzo bogatych i biednych, a cz³owiek jest zagoniony,
zapracowany i nie ma czasu na myœlenie o satysfakcji p³yn¹cej z pracy.
Jak wiêc na podstawie opinii osób niepe³nosprawnych przedstawia siê obraz sektora pozarz¹dowego? Dla czêœci badanych jest wrêcz idylliczny
– uœmiechniêci i zadowoleni, choæ ciê¿ko pracuj¹cy, ludzie. Mimo ¿e trzeci sektor jest najbiedniejszy, to zdaniem niektórych jest bogaty duchowo. Podkreœlano, ¿e jest obszarem silnego rozwoju, choæ ci¹gle jest to pocz¹tkowa faza,
z niewielkim jeszcze poczuciem wspólnoty i asymilacji, dlatego nie funkcjonuje siê w nim wcale ³atwo.
Czêœæ badanych uwa¿a³a, ¿e konieczna jest œwiadomoœæ wspó³istnienia
trzech sektorów oraz du¿ej zale¿noœci organizacji pozarz¹dowych od pieniêdzy publicznych: Pamiêtajmy, ¿e sektor pañstwowy, w którym mo¿na te¿ wiele
rzeczy ciekawych robiæ, te¿ od niego zale¿ymy, i komercja, która napêdza ró¿ne rzeczy, ró¿ne dziedziny ¿ycia decyduje o tym, ¿e sektor pozarz¹dowy mo¿e
jako tako istnieæ (…). Wszystkie trzy s¹ od siebie wspó³uzale¿nione, wszystkie
trzy s¹ razem, nie ulega w¹tpliwoœci.
Osoby niepe³nosprawne, zdaniem du¿ej czêœci badanych, mog³y dobrze
funkcjonowaæ we wszystkich sektorach. Zarówno w publicznym, gdy¿ mo¿na wieœæ ¿ycie spokojne i stabilne, jak i w pozarz¹dowym, gdy¿ do jego celów nale¿y w³aœnie m.in. pomoc niepe³nosprawnym. W sektorze prywatnym
tak¿e osoby niepe³nosprawne mog¹ siê czuæ spe³nione, gdy odnios¹ sukces
w biznesie.

Trzeci sektor jako rynek pracy dla osób niepe³nosprawnych
Trzeci sektor w Polsce zatrudnia osoby niepe³nosprawne zarówno bezpoœrednio, na otwartym rynku pracy, jak równie¿ poprzez organizowanie
zak³adów pracy chronionej i wspó³pracê z nimi oraz poprzez prowadzenie
zak³adów aktywnoœci zawodowej. Niepe³nosprawnych pracowników mo¿na
te¿ odnaleŸæ w organizacjach pozarz¹dowych prowadz¹cych warsztaty terapii
zajêciowej lub œwiadcz¹cych us³ugi osobom niepe³nosprawnym oraz podejmuj¹cych siê roli rzecznika w ich sprawach.
Osoby niepe³nosprawne, które wziê³y udzia³ w badaniu, wykonuj¹ ró¿ne
zadania na podstawie umów o pracê w organizacjach pozarz¹dowych: pomocnika kucharza, bufetowego, zaopatrzeniowca, kadrowej, informatyka, webmastera, sekretarki, fundraisera, szkoleniowca, g³ównej ksiêgowej, doradcy
i in. Du¿a czêœæ dosz³a do p³atnych form pracy od zadañ wykonywanych na
zasadzie wolontariatu.
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Wœród uczestników dyskusji wyraŸnie widaæ podzia³ na tych pracowników,
którzy zostali zatrudnieni na otwartym rynku pracy oraz na tych, którzy funkcjonuj¹ na chronionym rynku pracy w zak³adach aktywnoœci zawodowej lub
zak³adach pracy chronionej. Dlatego te¿ odmienny jest ich stosunek do tych
dwóch sposobów zatrudnienia. Osoby niepe³nosprawne zatrudnione w zak³adach aktywnoœci zawodowej obawiaj¹ siê zmian w systemie zatrudniania
osób niepe³nosprawnych. Z drugiej strony, wœród zatrudnionych na otwartym
rynku pracy pojawiaj¹ siê opinie, ¿e zamkniêty rynek pracy to getto stwarzaj¹ce sytuacjê w znacznej mierze patologiczn¹. Zdaniem czêœci badanych
niektóre zak³ady pracy chronionej kreuj¹ obraz pracowników niepe³nosprawnych jako niewydolnych i nieefektywnych, g³ównie po to, aby czerpaæ korzyœci z ich zatrudniania oraz budowaæ swój wizerunek jako tych, którzy jako
jedyni mog¹ zatrudniaæ osoby niepe³nosprawne.
Osoby niepe³nosprawne, które wziê³y udzia³ w badaniu wskazywa³y tak¿e
na kilka mitów, które naros³y wokó³ spraw dotycz¹cych ich zatrudnienia. Mity
te funkcjonuj¹, ich zdaniem, tak¿e w trzecim sektorze i nie pozostaj¹ bez
wp³ywu na sytuacjê finansow¹ osób niepe³nosprawnych – czêsto bowiem
p³aci siê im mniej ni¿ pe³nosprawnym, uzasadniaj¹c to posiadaniem przez nie
renty. Œwiadczenie rentowe staje siê w efekcie przyczyn¹ wynagradzania
w sposób nieadekwatny do kompetencji i wiedzy, a to mo¿e powodowaæ spadek chêci zdobywania wy¿szych kwalifikacji przez osoby niepe³nosprawne.
Drugi czêsto spotykany mit, który z kolei powoduje antagonizmy pomiêdzy
osobami bezrobotnymi a niepe³nosprawnymi, dotyczy faworyzowania na rynku pracy osób niepe³nosprawnych. Szczególnie kontrowersyjne wydaj¹ siê
og³oszenia w rodzaju: „zatrudniê inwalidê”. Chodzi tu czêsto o zatrudnienie
(bardzo op³acalne dla pracodawcy) na warunkach finansowych, które s¹ nie do
przyjêcia dla osób pe³nosprawnych, a relatywnie atrakcyjne (z powodu renty)
dla niepe³nosprawnych. Osoby niepe³nosprawne zatrudnione w trzecim sektorze twierdz¹, ¿e poprawa ich sytuacji na rynku pracy w g³ównej mierze zale¿y
od spadku stopy bezrobocia w Polsce.
Niepe³nosprawni wskazali na kilka najwiêkszych przeszkód w zatrudnianiu
ich w organizacjach pozarz¹dowych. Przede wszystkim s¹ to braki w wykszta³ceniu, które utrudniaj¹ podejmowanie zatrudnienia. Kolejny problem to
czasami ma³a wydajnoœæ osób niepe³nosprawnych, ograniczaj¹ca dostêp do
pracy. Czêsto bowiem nie s¹ one w stanie podj¹æ wyczerpuj¹cej pracy, która
coraz czêœciej jest charakterystyczna dla organizacji trzeciego sektora. Bardzo
du¿ym utrudnieniem jest, zdaniem niepe³nosprawnych, koniecznoœæ dotarcia
do miejsca pracy, a tak¿e nieprzystosowanie budynków i miejsc pracy do potrzeb niepe³nosprawnych. Za wa¿n¹ przeszkodê uznano te¿ brak rozpowszechnienia wzorców osób niepe³nosprawnych, którym siê uda³o i które
odnios³y sukces zawodowy.
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Formy zatrudnienia spotykane w trzecim sektorze
Badani zostali poproszeni o wskazanie tych form zatrudnienia, z którymi
spotkali siê w trzecim sektorze. Wskazano wszystkie formy zatrudnienia
(tabela 1) z wyj¹tkiem nietypowej formy zatrudnienia pracowniczego, jak¹
jest wypo¿yczanie pracownika, wynajmowania pracownika (poprzez agencjê
pracy tymczasowej)4 oraz z wyj¹tkiem umowy agencyjnej bêd¹cej umow¹ cywilno-prawn¹. Badani byli w wiêkszoœci zgodni co do tego, jakie formy zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych s¹ najczêstsze – wymieniano umowy
na czas okreœlony, umowy-zlecenia, umowy o dzie³o i umowy wolontariackie.
Badani czêsto spotykali siê te¿ z prac¹ w projektach, która przybiera ró¿ne
formy – terminowej umowy o pracê, umowy o dzie³o czy umowy-zlecenia.
Osoby niepe³nosprawne czêsto s¹ zadowolone z takiego rozwi¹zania, pomimo
du¿ej, w gruncie rzeczy, niepewnoœci zatrudnienia. Uczestnicy dyskusji mieli
du¿¹ znajomoœæ sposobów i form pracy w projekcie.

Formy zatrudnienia w ocenie osób niepe³nosprawnych
Osoby niepe³nosprawne, które wziê³y udzia³ w badaniu, zosta³y poproszone
o ocenê poszczególnych form zatrudnienia wystêpuj¹cych na polskim rynku
pracy oraz o wskazanie korzyœci i niedogodnoœci wynikaj¹cych dla osób niepe³nosprawnych z zatrudnienia na podstawie poszczególnych rodzajów
umów.
Badani potrafili wskazaæ zarówno wady, jak i zalety wiêkszoœci form zatrudnienia, za wyj¹tkiem takich, jak: wypo¿yczanie pracownika, wynajmowanie pracy i umowa agencyjna. Niepe³nosprawni stosunkowo dobrze oceniali
wiêkszoœæ elastycznych form zatrudnienia za wyj¹tkiem pracy na wezwanie,
która to forma jest, zadaniem badanych, zupe³nie niekorzystna dla osób
niepe³nosprawnych, gdy¿ wi¹¿e siê z du¿¹ dyspozycyjnoœci¹, trudn¹ do
osi¹gniêcia w ich sytuacji.
Niepe³nosprawni za najkorzystniejsze uznali dwie formy zatrudnienia pracowniczego: umowê na czas nieokreœlony w pe³nym wymiarze czasu pracy
oraz umowê o pracê na czas nieokreœlony w niepe³nym wymiarze czasu pracy
(np. pó³ etatu). Szczególnie ta ostatnia jest, zdaniem osób niepe³nosprawnych,
najkorzystniejsza dla nich, gdy¿ ma wszystkie zalety sta³ej umowy o pracê,
a jednoczeœnie daje mo¿liwoœæ zachowania renty i podejmowania innej
aktywnoœci.
4
To stosunkowo nowe formy zatrudnienia, które byæ mo¿e nie s¹ jeszcze dobrze znane
w organizacjach pozarz¹dowych.
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Stosunkowo s³abo znana badanym niepe³nosprawnym by³a telepraca, choæ
jest to raczej zrozumia³e, gdy¿ ta forma zatrudnienia nie jest zbyt popularna
w polskim trzecim sektorze, w którym nadal wystêpuj¹ k³opoty z infrastruktur¹ telekomunikacyjn¹. Z kolei bardzo dobrze oceniane s¹ takie elastyczne
formy zatrudnienia, jak grupowa organizacja pracy i podzia³ miejsca pracy.
Takie rozwi¹zania uznano za bardzo korzystne dla niepe³nosprawnych ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ wymiany informacji oraz – przy dobrym podziale pracy i obowi¹zków – mo¿liwoœæ uzyskania bardzo dobrych wyników pracy. Te
formy zatrudnienia s¹, zdaniem badanych, korzystne tak¿e w pracy w ramach
projektów.
Zaskakuj¹co wysoko niepe³nosprawni ocenili umowê o dzie³o, jako umo¿liwiaj¹c¹ im uzyskanie dobrych zarobków przy zachowaniu swobody pracy
oraz jako bardzo korzystn¹ w przypadku posiadania renty. Osoby niepe³nosprawne dostrzegaj¹ tak¿e – co nie jest zaskoczeniem – wiele korzyœci
p³yn¹cych z samozatrudnienia. Wynika to z wi¹¿¹cych siê z t¹ form¹ mo¿liwoœci zaci¹gniêcia umarzalnych kredytów, choæ pomimo zalet (praca dla siebie, swoboda, mo¿liwoœæ dawania komuœ pracy) badani s¹ te¿ œwiadomi jej
mankamentów, takich jak koniecznoœæ poszukiwania zleceñ i budowy wizerunku czy ryzyko bankructwa. Wœród badanych pojawia³y siê tak¿e g³osy
mówi¹ce o tym, ¿e gdyby byli pracodawcami, chêtnie staraliby siê o dofinansowanie do kosztów zatrudnienia pracownika niepe³nosprawnego.
Ambiwalentne s¹dy badani formu³owali na temat pracy nak³adczej, uznaj¹c
j¹ zarazem za korzystn¹, bo nie powoduje k³opotów z przemieszczaniem, i jednak niekorzystn¹, bo zagra¿a pog³êbieniem spo³ecznej izolacji osób niepe³nosprawnych. Ta forma zatrudnienia jest jednak, zdaniem badanych, rzadko spotykana w organizacjach pozarz¹dowych. Szczegó³ow¹ ocenê poszczególnych
form zatrudnienia prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Formy zatrudnienia w opiniach osób niepe³nosprawnych
Podstawa
zatrudnienia

Typowe
zatrudnienie
pracownicze

Forma zatrudnienia

Korzyœci i niekorzyœci w ocenie osób
niepe³nosprawnych

Umowa o pracê na Najkorzystniejsza, daje poczucie pewnoœci
czas nieokreœlony i bezpieczeñstwa, u³atwia zaci¹gniêcie kredytu. Zwi¹zany z ni¹ d³ugi okres wypowiedzenia
ma zarówno dobre, jak i z³e strony. Czasem
niekorzystna, bo wymaga pe³nego zaanga¿owania od osoby niepe³nosprawnej. Daje ubezpieczenia, prawo do urlopu, odprawê, wys³ugê lat. Powoduje przywi¹zanie siê do pracodawcy.

Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w trzecim sektorze
Podstawa
zatrudnienia

Zatrudnienie
pracownicze
zbli¿one
do typowego

Nietypowe
formy
zatrudnienia
pracowniczego

Forma zatrudnienia

Umowa na czas
próbny
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Korzyœci i niekorzyœci w ocenie osób
niepe³nosprawnych

Wi¹¿e siê z poczuciem niepewnoœci i ryzykiem
niedostania pracy. Dobra z uwagi na mo¿liwoœæ sprawdzenia, czy praca odpowiada danej
osobie i czy niepe³nosprawny poradzi sobie
jednoczeœnie z prac¹ i innymi zajêciami ¿yciowymi.
Umowa o pracê Prawie tak samo dobra jak umowa na czas niena czas okreœlony okreœlony, jednak¿e z koñcówk¹.
Umowa na czas Bardzo dobra dla pracodawcy. Brak mo¿liwowykonywania
œci awansu, ma³o rozwijaj¹ca, jednak daje du¿¹
okreœlonej pracy niezale¿noœæ i pewne œrodki finansowe.
Umowa na czas Bardzo dobra, szczególnie korzystna dla nienieokreœlony
pe³nosprawnych, bo zostawia czas na szko³ê,
w niepe³nym
studia, zajêcia rehabilitacyjne, wypoczynek.
wymiarze czasu Mo¿na dodatkowo zarobiæ, nie skutkuje zawiepracy
szeniem renty, ale dajê nisk¹ pensjê. Daje ubezpieczenia, prawo do urlopu.
Praca
Bardzo niekorzystna, brak mo¿liwoœci planona wezwanie
wania dnia i czasu, wymaga pe³nej dyspozycyjnoœci, rzadko mo¿liwa w przypadku osób niepe³nosprawnych.
Praca
Rzadko spotykana w organizacjach pozarz¹dona zastêpstwo
wych, czêsta natomiast w sektorze publicznym.
Czêœæ badanych nie rozumie jej zasad, traktuj¹c j¹ jako dodatkow¹ do sta³ych obowi¹zków, w zwi¹zku z czym nie mo¿e byæ
sta³ym Ÿród³em dochodów.
Wypo¿yczanie
Brak komentarzy na temat tej formy zatrudniepracownika
nia.
Podzia³ miejsca
Zdaje egzamin w organizacjach pozarz¹dopracy
wych, powoduje równomierne obci¹¿enia.
Efekty dodatkowe: konsultacje miêdzy pracownikami, dobre relacje w zespole. Bardzo
korzystna w sytuacji choroby. Dobra do prac
w ramach projektu.
Grupowa
Znana pracownikom organizacji pozarz¹doorganizacja pracy wych. Wymaga dobrego podzia³u obowi¹zków, niesie ryzyko niesatysfakcjonuj¹cego wykonania zadania. Bardzo korzystna
w sytuacji choroby. Dobra do prac w ramach
projektu.
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Forma zatrudnienia

Telepraca

Zatrudnienie za Wynajmowanie
poœrednictwem pracy
innego podmiotu
Zatrudnienie
Umowa-zlecenie
niepracownicze

Inne

Korzyœci i niekorzyœci w ocenie osób
niepe³nosprawnych

Stosunkowo niewielu badanych wyrazi³o opiniê na temat tej formy zatrudnienia. Dobra dla
osób niepe³nosprawnych ruchowo, bo komputer to bardzo dobre narzêdzie pracy. Powoduje
lêk przed odebraniem wynagrodzenia (brak fizycznego kontaktu z pracodawc¹). Brak nadzoru mo¿e byæ zarówno wad¹, jak i zalet¹.
Brak komentarzy na temat tej formy zatrudnienia.

Bardzo korzystna w przypadku posiadania podstawowego zatrudnienia. Niekorzystny brak
ochrony przez Kodeks Pracy (forma niepracownicza).
Umowa o dzie³o Dobrze p³atna, daje mo¿liwoœæ rozplanowania
i dobrego wykorzystania czasu, umo¿liwia
swobodê wykonywania pracy w czasie najbardziej odpowiednim (mo¿na j¹ wykonaæ szybciej). Widoczny efekt pracy. Wymaga aktywnoœci. Dobra jako dodatkowa praca (lub dla posiadacza renty). Brak œwiadczeñ. Dobrze oceniona przez niepe³nosprawnych: Pracujê, kiedy chcê, chcê urlopu, sam sobie go dajê.
Umowa
Brak komentarzy na temat tej formy zatrudnieagencyjna
nia.
Samozatrudnienie Zapewnia samodzielnoœæ podejmowania decyzji (sam jestem panem), powoduje koniecznoœæ
dbania o dobry wizerunek i zabiegania o klienta. Daje poczucie, ¿e w przysz³oœci mo¿na samemu daæ komuœ prace. Bardzo popularna
wœród osób niepe³nosprawnych (umarzane po¿yczki), choæ wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem
i konkurencj¹ (nie ma urlopu).
Praca w domu
Rzadko spotykana w organizacjach pozarz¹do(w tym nak³adcza) wych. Oceniana dwojako – trudna, niesatysfakcjonuj¹ca dla osób niepe³nosprawnych,
¿mudna, powoduj¹ca izolacjê, ale zarazem dobra, bo nie powoduje problemów z dojazdem
(bardzo dobra dla osób niepe³nosprawnych ruchowo), miejsce pracy w domu, ju¿ przystosowane. Propozycja pracy nak³adczej np. w kilka
osób w jednym miejscu.

Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w trzecim sektorze
Podstawa
zatrudnienia

Inne

Forma zatrudnienia

Umowa sta¿owa

Umowa
wolontariacka
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Korzyœci i niekorzyœci w ocenie osób
niepe³nosprawnych

Bardzo dobra dla m³odych ludzi, daje mo¿liwoœæ
zdobycia doœwiadczenia i szansê póŸniejszego
zatrudnienia. Korzystna dla pracodawców. Czêœæ
badanych nie rozumie jej zasad, twierdz¹c, ¿e
jest przeznaczona dla altruistów i spo³eczników5; dla niektórych jest zaprzeczeniem sta³oœci
i w konsekwencji uniemo¿liwia zatrudnienie.
Dobra dla m³odych osób, daje mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia, krótkoterminowa, œwiadczy o zaradnoœci i aktywnoœci, dobrze widziana
w CV, w konsekwencji mo¿e prowadziæ do zatrudnienia. Dla czêœci badanych to te¿ forma
pracy.

´
Zród³o:
opracowanie w³asne.

Ocena form czasu pracy
Badani zostali poproszeni tak¿e o dokonanie analizy elastycznych form
czasu pracy z punktu widzenia potrzeb i oczekiwañ osób niepe³nosprawnych.
Pomimo du¿ego zró¿nicowania grup fokusowych (zarówno pod wzglêdem
poziomu niepe³nosprawnoœci, jak i sytuacji zawodowej) elastyczne formy czasu pracy generalnie nie budz¹ sprzeciwu osób niepe³nosprawnych, choæ nie
zawsze i nie do koñca s¹ one œwiadome istnienia takich rozwi¹zañ i tego, ¿e ich
pracodawcy mog¹ je stosowaæ. Gdyby prosiæ badanych o wymienienie mo¿liwoœci organizowania czasu pracy, by³oby im zdecydowanie trudno. Pytani zaœ
o poszczególne formy maj¹ce zdecydowanie elastyczny charakter, z regu³y
odnosili siê do nich pozytywnie, chocia¿ zdarza³o siê, ¿e ocenê korzyœci z nich
p³yn¹cych odnosili do indywidualnej sytuacji ¿yciowej niepe³nosprawnych
(zob. tabela 2). Wed³ug uczestników badania najwiêcej zalet posiadaj¹ niepe³ny wymiar czasu pracy i zadaniowy czas pracy. Daj¹ one pracownikom niepe³nosprawnym wiêcej swobody ¿yciowej i mo¿liwoœci podejmowania innej
aktywnoœci. Mniej zalet w ich opinii ma równowa¿ny czas pracy – zdaniem
wielu zupe³nie niekorzystny i niemo¿liwy do zastosowania w pracy osób
niepe³nosprawnych – jak równie¿ ruchomy i przerywany czas pracy.
Na uwagê zas³uguj¹ te opinie niektórych badanych, którzy twierdzili, ¿e
przy wykonywaniu pracy, która nie pog³êbia dysfunkcji, czêœæ niepe³nosprawnych mog³aby pracowaæ w pe³nym wymiarze, czyli osiem godzin dziennie
i czterdzieœci godzin tygodniowo. Z drugiej strony niepe³nosprawni zatrudnieni w zak³adzie aktywizacji zawodowej czêsto obawiaj¹ siê likwidacji tych roz5
Byæ mo¿e jest to spowodowane tym, ¿e czêsto zdarzaj¹ siê przypadki przyjmowania na
bezp³atne sta¿e pracowników, st¹d ta forma umowy jest uto¿samiana z t¹ praktyk¹.
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wi¹zañ, twierdz¹, ¿e istnieje olbrzymia grupa niepe³nosprawnych wykazuj¹cych bardzo du¿¹ chêæ do podjêcia pracy, jednak nieprzystosowanych do
niej na otwartym rynku, ani nawet na stanowiskach przygotowanych specjalnie dla nich w normalnych zak³adach pracy. Bez w¹tpienia fakt, ¿e zak³ad
aktywnoœci zawodowej jest prowadzony przez organizacjê pozarz¹dow¹, jest
przez niepe³nosprawnych oceniany pozytywnie – maj¹ poczucie bezpieczeñstwa, uwa¿aj¹, ¿e dopóki nie nast¹pi jakiœ kataklizm, to oni bêd¹ mogli swobodnie uczyæ siê tam pracy. Z drugiej jednak strony badani wskazywali, ¿e
zdarza siê i tak, ¿e organizacja pozarz¹dowa uczestniczy w nieuczciwym wobec osób niepe³nosprawnych procederze (np. stowarzyszenie wspó³pracuje
z firm¹, która rotacyjnie zatrudnia osoby niepe³nosprawne, unikaj¹c
zatrudniania nie tylko na czas nieokreœlony, ale i na d³u¿szy czas okreœlony).
Tabela 2. Formy czasu pracy w opiniach osób niepe³nosprawnych
Forma czasu pracy

Zadaniowy czas pracy

Równowa¿ny czas pracy

Opis formy czasu pracy*

Ocena badanych osób
niepe³nosprawnych

Pracodawca nie musi prowadziæ ewidencji wykorzystania czasu pracy, a pracownikowi daje swobodê
w realizacji powierzonych
zadañ w dowolnej i dogodnej dla niego porze (pod warunkiem, ¿e czas jest adekwatny do powierzonych zadañ). Kodeks Pracy dopuszcza tak¹ formê, jednak nie
okreœla wobec jakich pracowników i do jakich zadañ
mo¿e byæ stosowana.
Wyd³u¿enie czasu pracy,
np. do dwunastu godzin,
jest rekompensowane skróceniem w innym dniu lub
dniem wolnym od pracy.

Oceniany ró¿nie. Przez jednych uznany za demotywuj¹cy (z uwagi na brak
kontroli niezbêdnej do wykonywania obowi¹zków),
przez innych za bardzo dobry, bo pozwala niepe³nosprawnym na du¿¹ swobodê. Dla niektórych osób niepe³nosprawnych kwesti¹
kluczow¹ jest okreœlenie
zadania (nie zawsze jest
sprawiedliwie).
Oceniany dwojako – dobry,
gdy¿ pozwala na rekompensowanie czasu pracy, natomiast mo¿e powodowaæ
trudnoœci z wytrzymaniem na
stanowisku pracy w przypadku osób niepe³nosprawnych
z dysfunkcjami; wed³ug niektórych niemo¿liwy do zastosowania przez osoby niepe³nosprawne. Bardzo korzystny na stanowiskach z ró¿nym
rozk³adem
obowi¹zków w ci¹gu tygodnia
czy miesi¹ca pracy.

Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w trzecim sektorze
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Opis formy czasu pracy*

Ocena badanych osób
niepe³nosprawnych

Przerywany czas pracy

Stosowany w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wymogów okreœlonych w Kodeksie Pracy
– ustalone przerwy w pracy
nie s¹ wliczane do czasu
pracy.

Ruchomy czas pracy

Ruchome, ale z góry okreœlone godziny rozpoczêcia
i zakoñczenia pracy.

Czêœæ badanych nie spotka³a siê z tak¹ form¹ organizacji czasu pracy i nie
wyrazi³a opinii na jej temat,
dla pozosta³ych by³ on niekorzystny z powodu braku
sta³ych terminów i braku
mo¿liwoœci planowania.
Ograniczaj¹cy
swobodê
i mo¿liwoœæ planowania,
przy za³o¿eniu, ¿e ruchomoœæ czasu pracy zale¿y
g³ównie od pracodawcy,
a nie pracownika oraz jeœli
pracodawca mo¿e dowolnie
zmieniaæ godziny czasu
pracy (a w rzeczywistoœci
powinien robiæ to pracownik). Wydaje siê najbardziej
niejasny dla badanych.
Siedem godzin to pe³ny
wymiar czasu pracy dla
osób niepe³nosprawnych.
Niepe³ny generalnie wywo³uje pozytywne reakcje,
gdy¿ pomimo mniejszych
zarobków daje wiêksz¹
swobodê ¿yciow¹. Inaczej
odbierany w sytuacji posiadania rodziny, a inaczej
w sytuacji posiadania innego sta³ego dochodu.

Forma czasu pracy

Niepe³ny wymiar czasu Praca o skróconym czasie
pracy
pracy, np. cztery godziny,
szeœæ czy siedem godzin
dziennie, w okreœlonych
godzinach.

*

Opisy form czasu pracy na podstawie: M. Jerzak: Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii
Europejskiej, NBP, Warszawa 2004.
´
Zród³o:
opracowanie w³asne.

Ocena polityki personalnej w trzecim sektorze
Badane osoby niepe³nosprawne zosta³y poproszone równie¿ o ocenê polityki personalnej, z któr¹ zetknê³y siê w organizacjach pozarz¹dowych.
Niepe³nosprawni odnieœli siê przede wszystkim do kwestii wynagrodzeñ,
które otrzymuj¹ za pracê. Zazwyczaj s¹ one bardzo niskie. Najczêœciej, zda-
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niem badanych, wystêpuje tylko pensja podstawowa. Zdarzaj¹ siê premie i dodatki sta¿owe – organizacje przewiduj¹ tê formê dodatkowego wynagradzania
pracownika, lecz czêsto nie ma z czego jej wyp³acaæ. Rzadko natomiast wystêpuj¹ nagrody. W zak³adzie pracy chronionej prowadzonym przez organizacjê
pozarz¹dow¹ s¹ takie dodatki socjalne, jak trzynasta pensja i wczasy pod
grusz¹. Organizacje, nie maj¹c mo¿liwoœci wyp³acania premii czy nagród,
czêsto w inny sposób dodatkowo wynagradzaj¹ pracowników niepe³nosprawnych – kupuj¹ leki (w moim przypadku, gdy jeszcze leki s¹ naprawdê drogie,
mnie na wszystkie leki po prostu nie staæ i naprawdê nagrodê dostanê, ¿e wykupi¹ mi dany lek, to jest dla mnie), dofinansowuj¹ studia czy kursy, organizuj¹ transport (co w przypadku osób niepe³nosprawnych ruchowo jest
niezmiernie wa¿ne). Zdarza siê tak¿e kombinowany sposób wynagradzania –
niska pensja plus dodatkowe wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia.
Dla osób niepe³nosprawnych kwestia wysokoœci zarobków nie jest tak istotna, posiadacze rent socjalnych czy inwalidzkich maj¹ bowiem limity wynagrodzeñ i niechêtnie chcieliby zawieszaæ te œwiadczenia, do czego zmusza³yby
ich wy¿sze zarobki. Jest to wiêc pewien paradoks – motywacyjne premie czy
wzrost wynagrodzenia mo¿e spowodowaæ utratê renty, co jest tym bardziej
niekorzystne, ¿e ponowne jej uzyskanie mo¿e byæ utrudnione: Ta koniecznoœæ
czujnoœci, jak nawet mi dadz¹ jak¹œ podwy¿kê, to czy nie wpadnê w jakieœ takie
wide³ki, ¿e tam renta zniknie albo zostanie okrojona. Dlatego czêœæ badanych
by³a zadowolona ze swoich wynagrodzeñ, nawet bardzo niskich.
Osoby niepe³nosprawne, które wziê³y udzia³ w badaniu, by³y motywowane
do pracy najczêœciej „dobrym s³owem”, które przyjmowa³o tak¿e formê pisemn¹. Dla niektórych badanych to dobre s³owo prezesa by³o bardzo wa¿ne,
podobnie jak emocjonalne wsparcie: U nas piêkn¹ form¹ jest, gdy ktoœ z nas
jest na jakimœ badaniu, to wtedy i modlitwa jest, i to jest piêkne, i to, ¿e jesteœmy razem. Tego nie przeliczy siê na ¿adne pieni¹dze. Zdarza³y siê tak¿e wyjazdy i imprezy integracyjne (organizowane ró¿ne wycieczki czy wyjazdy, czy
jakieœ zabawy).
Wiêkszoœæ uczestników badañ nie spotka³a siê z planowaniem ich kariery
w organizacji pozarz¹dowej. Tylko w przypadku zak³adu aktywnoœci zawodowej niepe³nosprawni mówili o staraniach dyrektora maj¹cych na celu podniesienie do pewnego poziomu ich kwalifikacji, które umo¿liwi³yby im opuszczenie zak³adu i wejœcie na otwarty rynek pracy: Pan dyrektor oœrodka stawia
na to, ¿eby gdzieœ tam powoli siê usprawniaæ. Bardzo wa¿ne jest wykszta³cenie
i jakieœ tam stopnie kwalifikacji te¿. Du¿a czeœæ badanych pojêcia kariery zawodowej nie odnosi³a do siebie, twierdz¹c, ¿e nie myœla³a o ¿adnej karierze
lub ¿e planowanie kariery to bardzo du¿e s³owo. Pojawi³y siê tak¿e opinie, ¿e
ciê¿ko planowaæ karierê w organizacji, gdy nie wiadomo, jak d³ugo
organizacja bêdzie funkcjonowaæ.
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Z planowaniem kariery w organizacjach wi¹¿¹ siê tak¿e mo¿liwoœci awansu. Zdaniem badanych jest on ograniczony przede wszystkim przez p³askie
struktury organizacyjne, ale mo¿liwy, zw³aszcza w organizacjach dzia³aj¹cych na rzecz niepe³nosprawnych, jak równie¿ ³atwiejszy ni¿ w sektorze
publicznym. Pojawi³y siê tak¿e opinie, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych, pierwszych latach powstawania organizacji, awans zawodowy by³ du¿o ³atwiejszy, a teraz trudno przeskoczyæ prezesa. Ci badani, którzy byli albo klientami
organizacji, albo startowali w nich jako wolontariusze, twierdzili, ¿e awans siê
zdarza, bo sami s¹ tego dowodem, choæ nie spodziewali siê tego na pocz¹tku,
przychodz¹c do organizacji. Niektórzy twierdzili, ¿e aby awansowaæ, po prostu musz¹ odejœæ. Czêœæ badanych nie chcia³a awansowaæ w organizacjach,
uwa¿a³a bowiem, ¿e pracuje na odpowiednim i satysfakcjonuj¹cym stanowisku: Nie chcia³abym, to, co robiê, jest satysfakcjonuj¹ce dla mnie, i to jest docelowe dla mnie stanowisko.
Osoby niepe³nosprawne wyrazi³y sporo opinii na temat szkoleñ, z jakim
spotka³y siê w organizacjach pozarz¹dowych. Mia³y jednak bardzo zró¿nicowane zdanie na temat ich przydatnoœci i jakoœci. Wiêkszoœæ badanych mia³a
podstawowe szkolenia w miejscu pracy, lecz potem, w trakcie pracy, nie by³o
ich zbyt wiele i nie by³y wystarczaj¹ce. Wydaje siê jednak, ¿e poziom oczekiwañ wzglêdem szkoleñ by³ zwi¹zany z poziomem wykszta³cenia i zajmowanymi stanowiskami w organizacjach. Pracownicy o ni¿szych kwalifikacjach
byli w³aœciwie usatysfakcjonowani ka¿d¹ form¹ szkoleñ, natomiast ci badani,
którzy posiadali wysokie kwalifikacje, byli zdecydowanie mniej zadowoleni.
Ich zdaniem czêœæ kursów czy szkoleñ nie mia³a wiêkszego sensu, nie s³u¿y³a
ani im, ani organizacjom, a dostarcza³a powierzchownej wiedzy.
Szkolenia organizowane przez organizacje by³y bardzo ró¿norodne – od takich, jak kurs bezwzrokowego pisania, poprzez kursy komputerowe, po szkolenia dotycz¹ce PR czy pozyskiwania œrodków.

Wnioski i rekomendacje
Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e zatrudnienie w trzecim sektorze wi¹¿e siê z tym,
co nazywam efektami mno¿nikowymi. S¹ to pewne bonusy zatrudnienia w organizacji pozarz¹dowej – w miejscu o sprzyjaj¹cym „klimacie”, œwietnej atmosferze, poczuciu wspólnoty i spe³nienia. Z drugiej jednak strony w³aœnie
ten sprzyjaj¹cy „klimat” i zaanga¿owanie mog¹ nie byæ przez pracodawcê
w³aœciwie wykorzystywane. Zdarzaj¹ siê praktyki niejasnego i nieuczciwego
zatrudniania. Jednoczeœnie osoby niepe³nosprawne dostrzegaj¹ wady
zwi¹zane z zatrudnieniem w trzecim sektorze – niestabilnoœæ finansow¹,
ba³agan organizacyjny czy braki kadrowe.
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Wydaje siê, ¿e trzeci sektor jako miejsce zatrudnienia jest przyjazny osobom niepe³nosprawnym. Przede wszystkim dlatego, ¿e coraz czêœciej staje siê
organizatorem zak³adów aktywnoœci zawodowej, zak³adów pracy chronionej
i coraz czêœciej prowadzi warsztaty terapii zajêciowej. Taki sposób wpierania
aktywnoœci i rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych mo¿e byæ efektywny zarazem ekonomicznie, jak i spo³ecznie. Prowadzenie przez organizacje non profit zak³adów pracy chronionej i aktywnoœci zawodowej nale¿y uznaæ za najlepszy sposób na racjonalizacjê wydatków zwi¹zanych z wspieraniem aktywnoœci zawodowej niepe³nosprawnych. Za przyk³ad niech w tym
miejscu pos³u¿y wspólna inicjatywa kilku organizacji pozarz¹dowych i instytucji samorz¹dowych w Krakowie – „U Pana Cogito”6, która prócz modelowej
wspó³pracy miêdzysektorowej pokazuje mo¿liwoœci zatrudnienia tych niepe³nosprawnych, którzy w³aœciwie nie maj¹ ¿adnych szans na zatrudnienie,
tj. osób chorych psychicznie. Ten zak³ad aktywnoœci zawodowej jest dowodem na to, ¿e organizacje pozarz¹dowe mog¹ z powodzeniem prowadziæ tak¹
dzia³alnoœæ, byæ inicjatorami nowych rozwi¹zañ i jednoczeœnie efektywnie
znajdowaæ ró¿nych partnerów wspomagaj¹cych. Z drugiej strony organizacje
pozarz¹dowe raczej nie wyró¿niaj¹ osób niepe³nosprawnych, czêsto traktuj¹
je tak, jak innych zatrudnionych, czyli zatrudniaj¹ na podstawie umów podobnych do tych, które wystêpuj¹ przy zatrudnianiu przedstawicieli innych grup
spo³ecznych w trzecim sektorze. Wydaje siê, ¿e organizacje pozarz¹dowe traktuj¹ niepe³nosprawnych w wiêkszym stopniu jako grupê docelow¹ swych
us³ug i dzia³añ ni¿ jako potencjalnych pracowników. Przy ograniczonych zasobach zatrudnianie osób niepe³nosprawnych mo¿e byæ jednak bardzo efektywne ekonomicznie dla organizacji pozarz¹dowych, a jednoczeœnie korzystne
dla osób niepe³nosprawnych. Pracuj¹c w organizacjach, maj¹ mo¿liwoœæ zetkniêcia siê z problemami innych, mog¹ te¿ pracowaæ w zgranych zespo³ach wytwarzaj¹cych bliskie wiêzi. Trzeci sektor to w opinii osób niepe³nosprawnych
dobry pracodawca – mo¿e niezbyt hojny, lecz w du¿ej mierze daj¹cy pewne
i stabilne zatrudnienie.
Organizacje pozarz¹dowe chêtnie stosuj¹ niepracownicze elastyczne formy
zatrudnienia, takie jak umowa o dzie³o i umowa-zlecenie. Zdecydowanie rzadziej zaœ siêga siê po takie rozwi¹zania, jak: umowa na zastêpstwo, telepraca
czy podzia³ miejsca pracy. Trudno siê jednak oprzeæ wra¿eniu, ¿e wynika to
z niewiedzy i przyzwyczajenia zarówno pracodawców, jak i samych osób niepe³nosprawnych zatrudnionych w trzecim sektorze. Byæ mo¿e czêœæ umów
niepracowniczych mo¿na by³oby zast¹piæ umowami elastycznymi, a zarazem
6
„U Pana Cogito” to inicjatywa organizacji pozarz¹dowych, wsparta pomoc¹ instytucji
publicznych, ma formê zak³adu aktywnoœci zawodowej, jej ide¹ jest zatrudnianie osób po powa¿nych kryzysach psychicznych. Osoby niepe³nosprawne prowadz¹ trzygwiazdkowy hotel
oraz restauracjê w Krakowie.
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pracowniczymi. Takie rozwi¹zania s¹ przez osoby niepe³nosprawne czêsto
bardzo dobrze oceniane. Ich popularyzacja mo¿e byæ korzystna zarówno dla
niepe³nosprawnych, jak i dla zatrudniaj¹cych ich organizacji.
Zdaniem osób niepe³nosprawnych stosunkowo s³aba jest polityka personalna w organizacjach pozarz¹dowych. Niewielkie wynagrodzenia, powielanie
systemów wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych z sektora komercyjnego,
brak szkoleñ podnosz¹cych kwalifikacje, planowania karier, brak awansów
i systemów motywacyjnych (jeœli siê pojawiaj¹, to bazuj¹ g³ównie na
altruistycznym nastawieniu pracowników).
Bardzo wyraŸnie trzeba podkreœliæ wynikaj¹c¹ jako wniosek z badañ koniecznoœæ stworzenia czegoœ w rodzaju platformy wymiany pracy w trzecim
sektorze czy – jak nazwa³a to jedna z badanych osób niepe³nosprawnych –
agencji pracy osób niepe³nosprawnych w organizacjach pozarz¹dowych. Takie przedsiêwziêcie mia³oby na celu tworzenie baz danych tych niepe³nosprawnych, którzy szukaj¹ pracy, jak równie¿ pozyskiwanie ofert pracy w trzecim
sektorze. Kolejnym zadaniem by³aby promocja ró¿norodnych (elastycznych)
form zatrudnienia ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb i oczekiwañ osób
niepe³nosprawnych. Swój udzia³ w tych dzia³aniach mog³yby mieæ tak¿e organizacje pozarz¹dowe wspieraj¹ce poszczególne grupy niepe³nosprawnych.
Takie bazy, powstaj¹ce oczywiœcie przy udziale samych niepe³nosprawnych,
mog³yby mieæ kszta³t portalu internetowego, ale zapewne nie tylko. Bo chocia¿ takie formy poœrednictwa pracy dla niepe³nosprawnych istniej¹ na ró¿nych portalach internetowych, to jednak zdecydowanie brakuje zjednoczenia
si³ w tej sprawie.

Anna Kwiatkiewicz

Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze
w opinii kadry zarz¹dzaj¹cej
Jedn¹ z kluczowych kwestii dla rozwoju trzeciego sektora w Polsce wydaje
siê zatrudnianie p³atnego personelu. Mo¿liwoœæ zatrudniania pracowników
czêsto zale¿y nie tylko od zapotrzebowania organizacji, ale tak¿e od warunków stawianych przez sponsorów. O uwarunkowania zatrudniania p³atnego
personelu w trzecim sektorze zdecydowaliœmy siê zapytaæ przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej organizacji pozarz¹dowych w trzech badaniach fokusowych
przeprowadzonych w dniach 15-23 listopada 2005 roku na terenie Warszawy
(dwa spotkania) i Krakowa (jedno spotkanie).

Tworzenie nowych miejsc pracy i ich finansowanie
Miejsca pracy w trzecim sektorze s¹ tworzone na ogó³ w zwi¹zku z rozpoczêciem realizacji nowego projektu: Zazwyczaj nowe miejsca pracy tworzymy wtedy, kiedy realizujemy jakiœ nowy projekt, który ze wzglêdu na swoj¹
specyfikê i na wymogi merytoryczne wymaga zatrudnienia nowych osób.
Osoby te s¹ najczêœciej zatrudniane na stanowisku koordynatora projektu lub
kierownika projektu, czyli na stanowiskach, które wymagaj¹ sta³ego zaanga¿owania. Osoby pe³ni¹ce funkcjê eksperta zewnêtrznego s¹ najczêœciej anga¿owane do pracy przy projekcie na podstawie umowy o dzie³o lub umowy-zlecenia.
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Oszczêdne tworzenie nowych miejsc pracy
W przypadku rozpoczynania realizacji nowego projektu pierwszym
dzia³aniem organizacji jest analiza jej zasobów ludzkich i finansowych w kontekœcie nowych zadañ. Je¿eli pokazuje ona, ¿e obecnie zatrudnione osoby nie
s¹ w stanie podo³aæ nowym obowi¹zkom, zwykle tworzone jest nowe miejsce
pracy – zawsze na czas okreœlony w wymiarze, na jaki pozwalaj¹ œrodki dostêpne na finansowanie tego stanowiska pracy. Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e decyzja o stworzeniu nowego miejsca pracy i zatrudnieniu nowej osoby nie wynika
z planowanej ekspansji organizacyjnej – zazwyczaj tworzy siê mniej miejsc
pracy, ni¿ organizacje potrzebuj¹: Wszystkie organizacje zatrudniaj¹ tak zwane minimum – tyle, ile musz¹. Powodem tej sytuacji wydaj¹ siê ograniczenia finansowe oraz anachroniczne prawo pracy, które nie jest przystosowane do
promocji elastycznych form zatrudnienia, takich jak samozatrudnienie, czy te¿
telepraca.
Czasami nowe miejsca pracy powstaj¹ w wyniku pracy wolontariusza, który wykonuje okreœlon¹ pracê, a potem zapotrzebowanie na ni¹ jest wpisywane
do powstaj¹cego projektu. Z chwil¹ pozyskania finansów na taki projekt wolontariusz jest zatrudniany, najczêœciej na umowê-zlecenie. W tym przypadku
miejsce pracy jest stworzone, zanim znajd¹ siê œrodki na jego finansowanie,
a w chwili pozyskania œrodków zmienia siê tylko jego charakter ze stanowiska
nieop³acanego na stanowisko op³acane.
£atwiejsze tworzenie miejsc pracy z funduszy europejskich
W kwestii tworzenia nowych miejsc pracy respondenci uwa¿aj¹, ¿e zdecydowanie „³atwiejsze” s¹ pieni¹dze europejskie, np. dotacje z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (EFS): Myœlê, ¿e europejskie œrodki s¹ pod tym wzglêdem ³atwiejsze, ¿e s¹ bardziej elastyczne. Z mojego doœwiadczenia wynika, ¿e
je¿eli pieni¹dze by³y potrzebne na umowê-zlecenie, to nie by³oby problemu,
a je¿eli ta praca mia³aby charakter sta³y i by³yby potrzebne pieni¹dze na sta³y
etat – to te¿ nie by³oby problemu.
Kryteria stosowane w tych programach s¹ przejrzyste i stabilne – co pozwala na planowanie zatrudnienia – w przeciwieñstwie do labilnych kryteriów
programów finansowanych z bud¿etu pañstwa. Projekty dofinansowywane
z funduszy europejskich uwzglêdniaj¹ koniecznoœæ zatrudnienia ludzi do realizacji projektu w faktycznej wysokoœci kosztów zwi¹zanych z tym przedsiêwziêciem. Kilku respondentów zwróci³o uwagê, ¿e dziêki œrodkom z EFS
uda³o siê organizacjom zwiêkszyæ liczebnoœæ pracowników etatowych. Jednoczeœnie podkreœlano, ¿e nie wszystkie organizacje mog¹ pozwoliæ sobie na pozyskiwanie œrodków z EFS – takie mo¿liwoœci maj¹ raczej wiêksze organiza-
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cje. Respondenci zwracali uwagê, ¿e zdobycie dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych podlega czasem pod ustawê o zamówieniach publicznych i wówczas, np. aby zape³niæ wakat na stanowisku koordynatora, konieczne jest wszczêcie procedury przetargowej. W wyniku takiej procedury nie zawsze wybierane s¹ te osoby, z którymi organizacja chcia³aby pracowaæ. Miejsca pracy dofinansowywane z EFS powstaj¹ na okreœlony czas, najczêœciej na
okres dwóch-trzech lat i ich trwa³oœæ po zakoñczeniu projektu jest niepewna.
W odniesieniu do merytorycznego zakresu projektu trudno jednoznacznie
wskazaæ, jakie typy projektów pozwalaj¹ na tworzenie nowych miejsc pracy.
W du¿ej mierze zale¿y to od grantodawcy.
Zawi³oœci kontraktów wieloletnich
Respondenci zgodzili siê, ¿e ³atwiejsze jest tworzenie nowych miejsc pracy
w przypadku wieloletnich kontraktów, które pozwalaj¹ planowaæ zatrudnienie. Jednak¿e w praktyce okazuje siê, ¿e wieloletnie kontrakty s¹ obarczone
pewnym ryzykiem – zakontraktowane œrodki wp³ywaj¹ z du¿ym opóŸnieniem, a to stawia organizacje w bardzo trudnej sytuacji, poniewa¿ koszty
zwi¹zane z zatrudnieniem s¹ kosztami sta³ymi i s¹ ponoszone niezale¿nie od
faktu wp³yniêcia œrodków na konto organizacji: Nie mogê sobie pozwoliæ, aby
pracowaæ w trybie czysto projektowym: robiê projekt, zatrudniam ludzi, bêd¹
œrodki – zostaj¹, nie bêdzie – zwalniam. Nie mogê tak funkcjonowaæ, bo nikt by
mi nie uwierzy³ i nie zaanga¿owa³by siê w nowy projekt, bo posz³aby fama, ¿e
moja organizacja nie gwarantuje ¿adnej stabilnoœci.
Zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e przez kilka miesiêcy organizacja nie ma œrodków
na wyp³atê pensji dla pracowników zatrudnionych na etacie. Dzieje siê tak np.
w organizacjach pomocy spo³ecznej, gdzie pieni¹dze wp³ywaj¹ na konto organizacji dopiero w marcu, a pensje styczniowe i lutowe s¹ wyp³acane z opóŸnieniem. Nieoficjalne rozwi¹zanie sytuacji powtarzaj¹cej siê co roku polega na
tym, ¿e wyp³ata za zaleg³e miesi¹ce odbywa siê na podstawie dodatkowych
umów-zleceñ podpisywanych w terminie póŸniejszym, bo te zaleg³oœci nie
mog¹ byæ uregulowane w oficjalny sposób. Takie rozwi¹zanie jest mo¿liwe
wy³¹cznie dziêki specyfice ludzi pracuj¹cych w sektorze – ich gotowoœci do
poœwiêceñ i zaanga¿owaniu w sprawê oraz dziêki zaufaniu, jakim obdarzaj¹
organizacjê. Innym rozwi¹zaniem jest przerwanie stosunku pracy i ponowne
zatrudnienie danej osoby w momencie otrzymania œrodków. Wówczas oferuje
siê jej przez pewien czas, np. szeœæ miesiêcy, wy¿sze wynagrodzenie, które ma
zrekompensowaæ pracê „na czarno” w miesi¹cach, kiedy nie by³a z t¹ osob¹
zawarta umowa o pracê.
Respondenci zwracali uwagê, ¿e zdarzaj¹ siê ograniczenia w kontraktach,
które nie pozwalaj¹ zastosowaæ wariantu „wy¿szego wynagrodzenia”, lub te¿
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dodatkowego wynagrodzenia w innej formie i wówczas organizacje s¹ zmuszone zwróciæ niewykorzystane œrodki: Je¿eli ja muszê potem te pieni¹dze oddaæ, no to jaki jest sens przyznawania takiej kwoty na wynagrodzenia? – Sponsorzy s¹ nieszczêœliwi i ja jestem nieszczêœliwa, i ci ludzie, którzy siê napracowali, s¹ nieszczêœliwi, bo tak naprawdê najczêœciej i tak zawsze ten projekt jakoœ siê toczy, bo w jakimœ momencie dostajemy na to pieni¹dze.
Respondenci zauwa¿aj¹ te¿, ¿e taka sytuacja czêsto powoduje, ¿e decyduj¹
siê zatrudniaæ na umowê o dzie³o albo umowê-zlecenie zamiast na umowê
o prace: Problem polega na tym, ¿e mo¿na wyt³umaczyæ cz³owiekowi: s³uchaj,
dostaniesz, za dwa-trzy miesi¹ce pieni¹dze, ale ZUS-owi siê nie wyt³umaczy
i w momencie, gdy podpisuje siê umowê o pracê, powstaje zobowi¹zanie
wobec ZUS-u.
Krytyka objê³a tak¿e programy wieloletnie, np. programy realizowane na
podstawie umów podpisywanych z urzêdem miasta. Ich „wieloletnioœæ” wydaje siê pozorna, tzn. co roku trzeba sk³adaæ deklaracje, aby œrodki zosta³y
przekazane organizacji, wiêc de facto bardzo trudno jest planowaæ zatrudnienie w d³u¿szym okresie, a zaplanowanie rozwoju pracowników i nabywanie
przez nich doœwiadczenia – kwestie tak istotne w pracy spo³ecznej – jest praktycznie niemo¿liwe. Mocno krytykowane s¹ tak¿e projekty finansowane
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), który nie przewiduje œrodków na
wynagradzanie pracowników etatowych. Przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oceniaj¹ tê sytuacjê szczególnie negatywnie – ze wzglêdu na umocowanie FIO w trzecim sektorze mo¿na by siê spodziewaæ rozs¹dniejszych
rozwi¹zañ w zakresie finansowania projektów.
Nowe miejsca pracy a poda¿ kwalifikacji
Jeden z respondentów zwróci³ uwagê na fakt, ¿e tworzenie nowych miejsc
pracy jest zwi¹zane nie tylko z potrzebami trzeciego sektora, ale tak¿e z dostêpnoœci¹ pracowników, którzy mogliby na tych stanowiskach pracowaæ. Jako
przyk³ad zosta³y podane stanowiska z sektora IT, gdzie zapotrzebowanie na
tego typu prace w trzecim sektorze jest bardzo du¿e, ale wszyscy specjaliœci IT
s¹ „wysysani” przez rynek komercyjny, który proponuje im wy¿sze wynagrodzenie. W zwi¹zku z tym mo¿liwoœæ tworzenia nowych miejsc pracy jest determinowana przez poda¿ kwalifikacji.
Sponsorzy redukuj¹ bud¿ety projektów
Czêsto sponsor decyduje siê na zredukowanie bud¿etu projektu, co stawia
realizatorów w trudnej sytuacji, poniewa¿ bud¿ety przedstawiane przez organizacje pozarz¹dowe s¹ bud¿etami faktycznymi, a nie bud¿etami komercyj-
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nych, które pozostawiaj¹ margines do negocjacji: Ciê¿ko nauczyæ sponsorów,
¿e jak mniejsze pieni¹dze, to i mniejszy zakres realizacji, bo my wystêpujemy
o pieni¹dze dlatego, ¿e ich nie mamy lub mamy ich zdecydowanie za ma³o,
a nie dlatego, ¿e mamy ich nadmiar. A proponujemy „chude” bud¿ety, bo nie
mamy takich zarobków, jak specjaliœci np. na rynku komercyjnym – dlatego jesteœmy konkurencyjni.
Organizacje staraj¹ siê uœwiadamiaæ grantodawcom, ¿e projekty nie realizuj¹ siê samoczynnie, lecz potrzebni s¹ do tego pracownicy, na których wynagrodzenie musz¹ byæ œrodki. Tê swoist¹ „akcjê edukacyjn¹” organizacje prowadz¹ poprzez spotkania ze sponsorami, rozmowy i prezentowanie wyników
zrealizowanych projektów.
Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e sponsorzy odmiennie podchodz¹ do kwestii finansowania zatrudnienia personelu merytorycznego (np. koordynator projektu) i administracyjnego (np. ksiêgowy). Uwa¿aj¹, ¿e najtrudniej jest pozyskaæ
œrodki na finansowanie kosztów zwi¹zanych z personelem administracyjnym.
Nawet w dotacjach europejskich pojawiaj¹ siê ograniczenia, tzn. okreœlone
jest, jaki procent dotacji mo¿e byæ przeznaczony na ten cel. Mimo to respondenci uwa¿aj¹, ¿e te kryteria s¹ daleko bardziej przejrzyste ni¿ kryteria dotacji
przyznawanych z bud¿etu pañstwa.
Ograniczenia w finansowaniu zatrudnienia
Ograniczenia, jakie s¹ nak³adane na organizacje w zakresie zatrudniania
pracowników, dotycz¹ kilku aspektów, m.in. formy zatrudnienia, wysokoœci
wynagrodzeñ, mog¹ te¿ polegaæ na wymogu zagwarantowania wk³adu
w³asnego.
W rzeczywistoœci funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych okazuje siê,
¿e kadra zarz¹dzaj¹ca tych organizacji nie ma pe³nej wolnoœci w podejmowaniu
decyzji co do form zatrudnienia pracowników: Czêsto sponsorzy narzucaj¹ rozwi¹zanie i precyzyjnie okreœlaj¹ formê, w jakiej pracownik mo¿e byæ zatrudniany. Mo¿e byæ to tylko umowa-zlecenie na przyk³ad, albo mo¿e byæ tylko umowa
o pracê – to oczywiœcie zdarza siê rzadziej. Respondenci zgadzaj¹ siê, ¿e w wiêkszoœci przypadków sponsorzy nie chc¹ finansowaæ sta³ych etatów.
Poza preferencjami co do formy zatrudnienia umowy zawierane ze sponsorami charakteryzuje sztywnoœæ raz przyjêtych ustaleñ. Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e bardzo ciê¿ko jest zmieniæ zapisan¹ w umowie formê zatrudnienia;
w razie potrzeby przeprowadzenia takiej zmiany konieczna jest indeksacja
umowy. Wydaje siê to szczególnie uci¹¿liwe w przypadku kontraktów wieloletnich, których warunki realizacji mog¹ siê zmieniaæ, a to z kolei mo¿e
wp³ywaæ na zmianê optymalnej formy zatrudnienia osób zaanga¿owanych
w projekt.
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Respondenci krytykowali labilnoœæ rozwi¹zañ proponowanych w ramach
konkursów og³aszanych przez administracjê pañstwow¹ – przekazywanie
w ró¿nych miastach ró¿nych komunikatów dotycz¹cych tego samego konkursu – co utrudnia dzia³anie, szczególnie w przypadku sieci organizacji
maj¹cych oddzia³y w ró¿nych miastach w Polsce. Przedstawiciele kadry
zarz¹dzaj¹cej organizacji pozarz¹dowych zauwa¿yli, ¿e ograniczenia finansowe, brak przejrzystoœci oraz nadmierna ingerencja w sposób finansowania zatrudnienia mo¿e prowadziæ do posi³kowania siê rozwi¹zaniami na granicy
prawa.
Ograniczenie dotycz¹ce finansowania wynagrodzenia pracownika przybiera formê finansowania wynagrodzenia do okreœlonej wysokoœci, lub te¿ finansowania tylko wynagrodzenia netto. W tym drugim przypadku organizacje
najczêœciej rezygnuj¹ z dotacji, argumentuj¹c to tak, ¿e szukanie brakuj¹cej
czêœci finansów na pokrycie ca³kowitych kosztów pracy jest z góry skazane na
niepowodzenie i bardziej efektywnym rozwi¹zaniem jest pozyskanie dofinansowania pokrywaj¹cego ca³oœæ tych kosztów.
Czasami sponsorzy nak³adaj¹ na organizacje ograniczenie w zakresie pokrywania kosztów wynagrodzenia osób z zarz¹du. Ten warunek respondenci
uwa¿aj¹ za zgodny z zachodnim modelem funkcjonowania organizacji, lecz
nie do koñca przystaj¹cy do polskich realiów, w których zarz¹d organizacji
czêsto aktywnie uczestniczy w realizacji projektów: U nas jest tak, ¿e wszyscy
cz³onkowie zarz¹du – mamy jednego wolontariusza wœród cz³onków zarz¹du –
realizuj¹ jakieœ normalne zadania pracy koordynacyjnej i projektowej i myœlê,
¿e przy ci¹g³ym niedoborze zatrudnienia, przy ogromie prac, które trzeba wykonaæ, absurdem jest twierdzenie, ¿e istnieje organizacja pozarz¹dowa, w której cz³onkowie zarz¹du s¹ tylko cz³onkami zarz¹du.
Respondenci przychylaj¹ siê do opinii, ¿e ograniczenia dotycz¹ce wysokoœci wynagrodzeñ, jakie zgadza siê finansowaæ samorz¹d, mog¹ byæ dowodem
na prawdziwoœæ tezy, ¿e samorz¹d obawia siê, ¿e organizacje pozarz¹dowe zabior¹ mu pracê. Aby temu przeciwdzia³aæ, samorz¹d przekazuje organizacjom
œrodki w takiej wysokoœci, by nie dopuœciæ do stworzenia trwa³ego miejsca
pracy.
Kolejnym ograniczeniem, na jakie napotykaj¹ organizacje chc¹ce stworzyæ
nowe miejsce pracy, jest wymóg wykazania wk³adu w³asnego w bud¿ecie projektu. Ten wymóg dotyczy zarówno projektów unijnych, jak i bud¿etowych.
W takiej sytuacji czasami wk³adem w³asnym staje siê w³aœnie wynagrodzenie
osób zaanga¿owanych w projekt po to, aby z pozyskanych funduszy mog³y
byæ pokryte inne koszty zwi¹zane z realizacj¹ projektu. Organizacje wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e i tak w jakiœ sposób bêd¹ musia³y zdobyæ finansowanie
na ten cel. Innym wariantem jest sytuacja, gdy koszty wynagrodzenia osoby s¹
finansowane ze œrodków projektu, a ta osoba dodatkowo wykonuje zadania,
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na których finansowanie nie pozyskano œrodków. Kolejnym wariantem jest
sytuacja, w której na potrzeby finansowania wynagrodzeñ zwi¹zanych z projektem w bud¿et projektu wpisane zostaj¹ wy¿sze stawki ni¿ te, które s¹ faktycznie pracownikom wyp³acane, a zaoszczêdzone fundusze s¹ przeznaczane na
cele organizacji.
Poniewa¿ uzale¿nienie od niewielu, jednego lub dwóch, Ÿróde³ finansowania, czasami dodatkowo niezbyt stabilnych, os³abia organizacje i ustawia je
w s³abej pozycji przetargowej, a niekiedy wrêcz zmusza do akceptowania niekorzystnych warunków, niektóre organizacje staraj¹ siê samodzielnie pozyskiwaæ œrodki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników. Czyni¹ to m.in.
poprzez prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – najczêœciej s¹ to szkolenia
lub wydawnictwo. Organizacje zauwa¿aj¹, ¿e przy stanie zatrudnienia powy¿ej dwudziestu osób takie „balansowanie” finansowe jest bardzo trudne,
a brak sta³ego Ÿród³a finansowania stanowi barierê dalszego rozwoju: Nieci¹g³oœæ œrodków w sektorze pozarz¹dowym stwarza taki problem, ¿e zatrudnienie kogoœ od nowa wymaga jakichœ szczególnych warunków i decyzji tej
osoby na niepewnoœæ zatrudnienia.
Niejednoznaczne procedury
Te wszystkie ograniczenia, wrêcz „egzotyczne” wymagania finansowe mo¿na wyt³umaczyæ faktem, ¿e grantodawcy niejako eksperymentuj¹ na trzecim
sektorze, a organizacje s¹ za s³abe, aby protestowaæ i akceptuj¹ trudne warunki
pozyskiwania œrodków finansowych. Ponadto spektrum mo¿liwych do zaproponowania procedur jest tak szerokie, ¿e organizacjom pozarz¹dowym trudno
jest sformu³owaæ spójne stanowisko w tej sprawie. Jednoczeœnie przedstawiciele organizacji proponuj¹ jako jedno z mo¿liwych wyjœæ wykorzystanie procedur
unijnych, postrzeganych przez respondentów jako w miarê obiektywne i pozbawione protekcjonalizmu. W ich przekonaniu powinny byæ one dostosowane do
polskich realiów: W sytuacji takiego zamieszania nie staæ nas nawet na wypracowanie jakiegoœ rozwi¹zania i przedstawienie go jako propozycji nowych procedur. Myœlê, ¿e mo¿emy siê odwo³aæ do jakiegoœ wzorca – ja najchêtniej bym
siê odwo³a³ do procedur unijnych, dlatego ¿e po pierwsze maj¹ one charakter
ponadlokalny, a po drugie, bo by³y konfrontowane z ró¿nymi wartoœciami.
Respondenci zwracaj¹ tak¿e uwagê na zagro¿enie zwi¹zane z prób¹ przenoszenia (w formie wytycznych) z³ych rozwi¹zañ z administracji publicznej do
organizacji pozarz¹dowych. Uwa¿aj¹, ¿e takie propozycje powinny byæ odrzucone en bloc: [Jest to] zabijanie naszej wolnoœci i naszych praw.
Reasumuj¹c, nowe miejsca pracy s¹ zwykle tworzone w przypadku uzyskania œrodków na realizacjê nowych projektów, a czas, na jaki s¹ tworzone, jest
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najczêœciej determinowany przewidzianym horyzontem finansowania kosztów tworzonego stanowiska pracy. W celu umo¿liwienia optymalnego wykorzystania zasobów przedstawiciele kadry zarz¹dzaj¹cej organizacji pozarz¹dowych postuluj¹ pozostawienie organizacjom swobody co do form zatrudnienia osób realizuj¹cych projekt. Jednoczeœnie respondenci zgadzaj¹ siê,
¿e bardzo trudno jest okreœliæ w³aœciw¹ proporcjê kosztów pracy w stosunku
do wartoœci projektu, dlatego te¿ ka¿dy projekt powinien byæ analizowany
indywidualnie. Respondenci zwracali ponadto uwagê na to, ¿e zdolnoœæ organizacji do tworzenia nowych miejsc pracy jest czêsto ograniczona przez nieci¹g³oœæ œrodków finansowych, co zniechêca do zatrudniania pracowników na
umowê o pracê.

Zatrudnianie grup marginalizowanych
Organizacje pozarz¹dowe realizuj¹ czasem projekty, które maj¹ doprowadziæ
do stworzenia miejsc pracy dla osób marginalizowanych, s¹ to m.in. projekty finansowane z funduszy europejskich. Celem tych projektów jest uwra¿liwienie
pracodawców na potrzeby grup defaworyzowanych oraz doprowadzenie do ich
zatrudnienia. Jest to jednak¿e „wyprowadzanie” ludzi poza trzeci sektor, niejako
poœrednictwo, lub te¿ pomoc w tworzeniu miejsc pracy w podmiotach nale¿¹cych do innych sektorów. Respondenci zwracaj¹ uwagê, ¿e czasami projekty adresowane do grup marginalizowanych s¹ tak skonstruowane, ¿e niemo¿liwe jest zatrudnienie osób z tych grup. Przyk³adowo, koszt zatrudnienia do realizacji projektu osób z grupy beneficjantów jest postrzegany jako koszt niekwalifikowalny, lub te¿ brakuje œrodków na przeszkolenie osób z grup defaworyzowanych w celu przygotowania ich do pracy przy projekcie.
Same organizacje najczêœciej nie tworz¹ miejsc pracy dla grup marginalizowanych i deklaruj¹, ¿e kryterium zatrudnienia danej osoby s¹ jej kwalifikacje:
Nie mamy wypracowanej strategii dotycz¹cej preferowanych kategorii zatrudnianych osób, szukamy specjalistów w danej dziedzinie, osób, które najlepiej wykonaj¹ zadania, które przed nami stawia grantodawca, i to jest najwa¿niejsze kryterium. Czasami nowe miejsce pracy tworzone jest z inicjatywy
ostatecznego beneficjenta projektu realizowanego przez organizacjê pozarz¹dow¹, np. w organizacji dzia³aj¹cej na rzecz osób g³uchoniemych osoba
niepe³nosprawna pos³uguj¹ca siê jêzykiem migowym z³o¿y³a ofertê pomocy
w komunikacji z osobami g³uchoniemymi. Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e stosunkowo du¿o miejsc pracy, czy te¿ po prostu zadañ do wykonania, dla przedstawicieli grup marginalizowanych znajduje siê w organizacjach typu samopomocowego, które s¹ mniej sformalizowane, a czasem nawet niezarejestrowane.
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Sponsorzy najczêœciej nie wymagaj¹ zatrudniania osób niepe³nosprawnych
do realizacji projektu, który finansuj¹. Jedynym warunkiem, jaki siê pojawia,
jest zalecenie zachowania równowagi miêdzy p³ciami, co wed³ug respondentów jest rozwi¹zaniem standardowym w projektach europejskich.
Grupy defaworyzowane a kwalifikacje
Czêœæ uczestników dyskusji zauwa¿a, ¿e rozwój nowych technologii, koniecznoœæ znajomoœci jêzyków obcych oraz ogólnie wy¿sze wymagania wobec
pracowników eliminuj¹ z rynku pracy czêœæ osób z grup marginalizowanych.
Wówczas to nie fakt przynale¿noœci do grupy defaworyzowanej, lecz brak kwalifikacji decyduje o tym, ¿e te osoby nie s¹ zatrudniane. Respondenci podkreœlaj¹, ¿e praca w sektorze organizacji pozarz¹dowych jest trudna i ciê¿ka i mo¿e
byæ nazbyt obci¹¿aj¹ca dla osób defaworyzowanych: Te grupy, o których tutaj
rozmawiamy – osoby starsze, niepe³nosprawne itd., te osoby s¹, czy te¿ mog¹
byæ mniej odporne na te wszystkie stresy, zadania, te wszystkie problemy, z którymi nam przychodzi siê borykaæ na co dzieñ. To jest chyba kluczowe i to decyduje o tym, ¿e te osoby bardziej s¹ podmiotem dzia³añ tych organizacji.
W przypadku osób niepe³nosprawnych kolejnym wyzwaniem jest koszt
przystosowania dla nich miejsca pracy, czy te¿ odpowiedniej organizacji pracy: Jako organizacja pozarz¹dowa czujemy siê w obowi¹zku myœleæ o tym,
¿eby zatrudniaæ osoby, które w jakiœ sposób s¹ defaworyzowane, ale zawsze
mamy problemy techniczne i organizacyjne we w³¹czeniu tych osób do dzia³alnoœci organizacji. (…) Dlatego teoretycznie, projektuj¹c organizacjê, ci¹gle
myœlimy o takich osobach, ale muszê przyznaæ, ¿e niepe³nosprawni ci¹gle nam
siê „nie udaj¹”.
Jedna z badanych organizacji usi³owa³a nawi¹zaæ wspó³pracê z dwiema
osobami niepe³nosprawnymi z polecenia stowarzyszenia zrzeszaj¹cego osoby
z takim typem niepe³nosprawnoœci, lecz to przedsiêwziêcie nie powiod³o siê:
Ch³opak przesta³ przychodziæ bardzo szybko, bo myœla³, ¿e to bêdzie
wygl¹da³o zupe³nie inaczej, ¿e bêdzie objêty jakimœ parasolem ochronnym i ¿e
bêdzie musia³ robiæ o wiele mniej. Druga osoba to by³a dziewczyna, równoczeœnie studentka, wytrwa³a trochê d³u¿ej, natomiast ona nie radzi³a sobie z podstawow¹ obs³ug¹ komputera i pomimo naszej pomocy nie potrafi³a tego
prze³amaæ, tak jakby ten komputer ca³y czas j¹ przera¿a³. I to raczej wynika³o
z jej przekonañ, a nie z tego, ¿e jest niepe³nosprawna.
Powroty kobiet po urlopach macierzyñskich s¹ powszechne w organizacjach,
ale na ogó³ maj¹ miejsce wtedy, gdy kobiety ju¿ wczeœniej w organizacji pracowa³y i by³y docenianymi pracownikami, zwykle by³y zatrudnione na stanowisku koordynatora projektu. Przedstawiciele organizacji zgodnie twierdz¹, ¿e
trzeba sobie zas³u¿yæ na to, aby mieæ gdzie wróciæ i w wiêkszoœci przypadków
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zgadzaj¹ siê, ¿e w momencie zatrudniania kryteria s¹ podobne jak w biznesie
– przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych w podobnym stopniu obawiaj¹ siê
kandydatury matki z ma³ym dzieckiem. Natomiast w wiêkszoœci przypadków
ju¿ po powrocie z urlopu macierzyñskiego mo¿liwa jest bardziej elastyczna organizacja czasu pracy ni¿ w innych sektorach gospodarki.
Reasumuj¹c, zatrudnianie osób z grup defaworyzowanych nie jest postrzegane przez organizacje pozarz¹dowe jako jeden z priorytetów. Przedstawiciele
organizacji zwracaj¹ uwagê, ¿e najczêstszym problemem zwi¹zanym z zatrudnianiem tych osób nie jest ich przynale¿noœæ do grup defaworyzowanych, lecz
brak odpowiednich kwalifikacji. Dodatkowo, analizuj¹c typ projektów adresowanych do osób defaworyzowanych, zauwa¿a siê pewn¹ jednostronnoœæ
– ustawianie tych osób w roli odbiorców produktów projektów, a nie aktywizowanie ich w ramach tych projektów. Na nik³e zatrudnianie osób z tych grup
ma wp³yw tak¿e aktualna sytuacja organizacji pozarz¹dowych, które swoje
funkcjonowanie opisuj¹ jako „walkê o przetrwanie”. W tym kontekœcie zatrudnianie osób defaworyzowanych mo¿e siê jawiæ jako dodatkowy ciê¿ar,
którego organizacje nie s¹ w stanie na siebie wzi¹æ, np. pod wzglêdem finansowym, organizacyjnym, a czasem ze wzglêdu na warunki, np. lokalizacjê nieprzystosowan¹ do osób niepe³nosprawnych. Warto zauwa¿yæ, ¿e spoœród grup
defaworyzowanych najmniej „dyskryminowan¹” grup¹ wydaj¹ siê studenci.
Znajduj¹ oni zatrudnienie w organizacjach ze wzglêdu na swoje kwalifikacje,
chêæ zdobywania doœwiadczenia i niewygórowane oczekiwania finansowe.

Trzeci sektor jako pracodawca
Rynek pracy trzeciego sektora jest w pewien sposób niezwyk³y. Po pierwsze
opiera siê na niskokosztowych miejscach pracy, wymagaj¹cych niewielkich
inwestycji, anga¿uje ludzi wra¿liwych i w wiêkszoœci zaanga¿owanych w tê
pracê, anga¿uje te¿ osoby, które w pewien sposób s¹ na granicy wykluczenia
spo³ecznego, jeœli chodzi o rynek pracy. Jednoczeœnie trzeci sektor ma wszystkie z³e cechy rynku pracy nagromadzone do potêgi.
W wiêkszoœci przypadków respondenci uwa¿aj¹, ¿e rynek trzeciego sektora
jest rynkiem otwartym i dostêpnym dla osób z zewn¹trz, choæ wskazuj¹ na bariery zatrudnienia w sektorze pozarz¹dowym, np. na niestabilnoœæ. Pozyskiwanie pracowników do pracy w organizacjach pozarz¹dowych jest ograniczone warunkami finansowymi, jakie oferuje trzeci sektor. Oprócz pieniêdzy do
pracy w organizacjach pozarz¹dowych motywuj¹ tak¿e wartoœci pozamaterialne: Te etaty to jest te¿ misja zmieniania œwiata, a tego nie da siê konkretnie
wyceniæ. W zwi¹zku z tym rynek trzeciego sektora mo¿e wydawaæ siê herme-
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tyczny – trafiaj¹ tutaj osoby, które s¹ w stanie zaakceptowaæ relatywnie niskie
zarobki i dla których misja trzeciego sektora jest wa¿na i które chc¹ w niej
uczestniczyæ: Jest taka bariera w zatrudnianiu osób z zewn¹trz, ta bariera jest
wrêcz namacalna – mamy za ma³o do zaproponowania, ale jednoczeœnie boimy siê zatrudniaæ osoby z zewn¹trz, bo boimy siê, czy oni zechc¹ wejœæ w taki
uk³ad, w którym my jesteœmy. W konsekwencji preferowane s¹ na ogó³ osoby
z doœwiadczeniem z sektora organizacji pozarz¹dowych, poniewa¿ znaj¹ ju¿
jego specyfikê. Respondenci zauwa¿yli tak¿e, ¿e szczególny rodzaj rekrutacji
– bardziej otwartej dla kandydatów z rynku zewnêtrznego – by³ i jest stosowany w przypadku projektów finansowanych przez EFS, czy te¿ organizacji zajmuj¹cych siê przekazywaniem œrodków z EFS innym organizacjom, np.
takich jak Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Przemieszczenia miêdzy sektorami
Najczêstszy rodzaj przejœæ to przejœcia z sektora pozarz¹dowego do sektora
komercyjnego. Mo¿liwoœæ przemieszczania siê miêdzy sektorami zale¿y od
kwalifikacji danej osoby, a sama decyzja czêsto wynika z sytuacji finansowej.
Pracownika mo¿e nie byæ staæ na pracê w sektorze organizacji pozarz¹dowych, zw³aszcza je¿eli na jego utrzymaniu pozostaj¹ inne osoby. Respondenci
uwa¿aj¹, ¿e pracownik organizacji pozarz¹dowej przechodz¹cy do pracy w biznesie ma wiêksze szanse na samorealizacjê i uzyskanie satysfakcji zawodowej w sektorze MSP ni¿ w sektorze biznesu korporacyjnego.
Kolejnym kierunkiem przemieszczeñ osób z sektora organizacji pozarz¹dowych jest sektor administracji publicznej, najczêœciej do zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
Najrzadsze przypadki przemieszczeñ to przejœcie z sektora biznesu do sektora organizacji pozarz¹dowych. Staje siê to mo¿liwe, gdy dana osoba ma stabiln¹ sytuacjê finansow¹ i na ogó³ dobre wykszta³cenie oraz jeœli charakteryzuje siê wra¿liwoœci¹ spo³eczn¹ i ma chêæ dokonywania zmian.
W ostatnich kilku latach obserwuje siê coraz wiêcej przemieszczeñ pomiêdzy sektorami, choæ najrzadziej z biznesu do organizacji pozarz¹dowych. Najczêœciej zmiany pracy nastêpuj¹ jednak wewn¹trz sektora organizacji pozarz¹dowych. Wed³ug osób badanych powodem tej sytuacji nie jest obawa
przed prac¹ – bo ludzie w organizacjach pozarz¹dowych pracuj¹ du¿o – ale
obawa przed nieprzyjazn¹ atmosfer¹ i „wyœcigiem szczurów”.
Profil osoby poszukuj¹cej pracy w trzecim sektorze
Warto zauwa¿yæ, ¿e ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê na polskim rynku pracy
coraz wiêcej osób poszukuj¹cych pracy w organizacjach pozarz¹dowych trak-
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tuje ten sektor jako jeszcze jedno z miejsc, gdzie mo¿na znaleŸæ zatrudnienie:
Du¿o mówiliœmy o misji i o tym, ¿e to specjalne osoby przychodz¹ do organizacji. Ja tak nie do koñca bym siê z tym zgodzi³a. Z moich obserwacji wynika, ¿e
coraz czêœciej rynek pracy w organizacjach pozarz¹dowych jest rynkiem pracy jak ka¿dy inny sektor.
Zatrudnienie w sektorze organizacji pozarz¹dowych jest atrakcyjne, poniewa¿ pozwala zdobyæ doœwiadczenie zawodowe, a po dwóch-trzech latach
u³atwia otrzymanie pracy w biznesie. Respondenci oceniaj¹ tê sytuacje jako
naturaln¹ kolej rzeczy: Ja uwa¿am, ¿e je¿eli s¹ ludzie, którzy przychodz¹, bo
uto¿samiaj¹ siê z misj¹, to znakomicie. Je¿eli s¹ inni, którzy traktuj¹ to jako
miejsce pracy, a s¹ dobrymi specjalistami, to jeszcze lepiej. Bo niby dlaczego
nie? Tak jak powiedzia³am, to œrodowisko ma siê doskonaliæ, ma podwy¿szaæ
swoje kwalifikacje.
Na podstawie wypowiedzi uczestników dyskusji mo¿na postawiæ tezê, ¿e
uleg³ zmianie profil osoby poszukuj¹cej pracy w trzecim sektorze. Poza osobami, które szukaj¹ w tym sektorze zatrudnienia z uwagi misjê organizacji,
jest te¿ grupa specjalistów, którzy traktuj¹ to zatrudnienie jak pracê w ka¿dym
innym sektorze. Powoduje to zmianê w relacji: pracodawca – pracownik, która
staje siê relacj¹ oparta na zbiorze wzajemnych praw i zobowi¹zañ. Respondenci uwa¿aj¹, ¿e naturalne jest, ¿e wraz z dojrzewaniem sektora pojawiaj¹ siê
oczekiwania co do pewnych standardów w zakresie zatrudniania, np. odpowiednich warunków pracy, czy te¿ godzin pracy. Obecnie trudno oczekiwaæ
od pracowników takiego entuzjazmu jak w czasach powstawania sektora, gdy
zdarza³o siê, ¿e ludzie pracowali o wiele wiêcej, ni¿ wynika³oby to z zakresu
zadañ okreœlonego umow¹ o pracê i nie oczekiwali w zamian dodatkowego
wynagrodzenia.
Warto zauwa¿yæ, ¿e ta sytuacja jest czasami trudna do zaakceptowania dla
„ojców za³o¿ycieli” trzeciego sektora – osób, które tworzy³y sektor i pracuj¹
w nim od lat. Osoby te podœwiadomie oczekuj¹ takiego samego zaanga¿owania od „nowych”, przychodz¹cych do pracy w sektorze, a domaganie siê przez
nich odpowiednich warunków wykonywania pracy uwa¿aj¹ za wygórowane
¿¹dania i dowód braku uto¿samiania siê z misj¹ organizacji. Respondenci
przewiduj¹, ¿e trend „normalizowania siê” sposobu pracy w trzecim sektorze
utrzyma siê: Misja i to wszystko jest szalenie wa¿ne, ale musi byæ po prostu jakaœ zdrowa równowaga, ¿eby nie przesadziæ, bo ludzie to widz¹, i to po prostu
nie jest dobre. I dodaj¹, ¿e nadmierne eksploatowanie znaczenia misji i „podpieranie siê” ni¹ przy jednoczesnej eskalacji wymagañ wzglêdem pracownika
nie jest uczciwe.
Cech¹ charakterystyczna trzeciego sektora wydaje siê wiêksza mo¿liwoœæ
bezkolizyjnego ³¹czenia ¿ycia zawodowego z prywatnym. W tym sektorze nie
jest to takie niew³aœciwe jak w sektorze biznesu.
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Reasumuj¹c, rynek pracy trzeciego sektora wydaje siê rynkiem otwartym,
choæ preferowane s¹ osoby maj¹ce ju¿ doœwiadczenie z pracy w organizacjach
pozarz¹dowych. Jednoczeœnie zauwa¿a siê wiêkszy nap³yw osób z zewn¹trz,
co jest spowodowane trudn¹ sytuacj¹ na rynku pracy w Polsce oraz koniecznoœci¹ zatrudniania osób z wysokimi kwalifikacjami przy realizacji projektów
europejskich. W zwi¹zku z powy¿szym zmienia siê relacja: pracownik – pracodawca, która w niektórych przypadkach zaczyna siê opieraæ na wzajemnych
prawach i obowi¹zkach i na egzekwowaniu ich, a nie na pó³prywatnym uk³adzie przyjacielskim i wzajemnym zaufaniu.

Rekrutacja pracowników do organizacji pozarz¹dowych
Warunki, w jakich zarz¹dza siê pracownikami, w tym podejmuje decyzje
dotycz¹ce rekrutacji, s¹ okreœlane przez organizacje jako wysoce niekomfortowe: WyobraŸmy sobie pracodawcê, który ma odebrane takie kompetencje,
jak stabilnoœæ zatrudniania, mo¿liwoœæ wykorzystywania finansowych metod
wynagradzania w zale¿noœci od efektywnoœci pracownika, czy te¿ zdolnoœæ
motywowania, a zatrudnia 40 osób (…) i na dodatek – jeœli chodzi o po³owê ludzi – za trzy miesi¹ce koñczy siê finansowanie. Respondenci zwracaj¹ te¿ uwagê, ¿e ograniczenia finansowe i „przykrêcanie œruby” przez grantodawców
mog¹ siê zakoñczyæ „wepchniêciem” organizacji w pu³apkê zatrudniania osób
o gorszych kwalifikacjach z powodu ograniczonych œrodków na ich wynagrodzenia. Respondenci podkreœlaj¹ potrzebê rozszerzania rynku trzeciego sektora i s¹ przeciwne wszelkim dzia³aniom, które mog¹ go zawê¿aæ. Ponadto
przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych zwracali uwagê, ¿e niekonkurencyjnoœæ trzeciego sektora na rynku, czy te¿ brak zdolnoœci do œwiadczenia
pewnych us³ug wynika z braku zasobów ludzkich w ogóle, lub te¿ zasobów ludzkich o odpowiednich kwalifikacjach. Respondenci zgodnie przyznali, ¿e
pracownicy organizacji pozarz¹dowych s¹ ich jedynym zasobem i kapita³em,
a paradoks polega na tym, ¿e mo¿liwoœci pozyskania tego kapita³u i zainwestowania weñ s¹ praktycznie ¿adne.
Kryteria doboru
Organizacje pozarz¹dowe w procesie rekrutacji stosuj¹ specyficzny „miks”
kryteriów. Z jednej strony za wa¿ne uznaj¹ kwalifikacje, ale z drugiej zwracaj¹
du¿¹ uwagê na wyczuwane intuicyjnie dopasowanie kandydata do organizacji, na jego wra¿liwoœæ spo³eczn¹ i gotowoœci do poœwiêceñ. Wœród kryteriów
za wa¿ne respondenci uznali wykszta³cenie, lecz zgodzili siê, ¿e nie jest to kryterium decyduj¹ce. Respondenci podali przyk³ad znanych pracowników sek-
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tora, którzy nie maj¹ stopnia magistra. Do pracy chêtnie przyjmowane s¹ osoby z doœwiadczeniem, a tak¿e elastyczne, z umiejêtnoœci¹ dostosowywania siê
do ró¿nych sytuacji.
Faktycznym kryterium doboru jest tak¿e kryterium finansowe. Najczêœciej
w organizacjach pracuj¹ osoby o ma³ych wymaganiach finansowych (studenci), lub te¿ osoby, które na to staæ. W wiêkszoœci przypadków ktoœ, kto ma na
utrzymaniu inne osoby, nie jest w stanie „pozwoliæ sobie” na pracê w organizacjach pozarz¹dowych. Jest to powód znacznego sfeminizowania trzeciego
sektora w Polsce – w kraju, gdzie przewa¿a tradycyjny model zwi¹zku, w którym mê¿czyzna jest odpowiedzialny za utrzymanie rodziny.
Czasami organizacje maj¹ problem z rekrutacj¹ osób o w³aœciwych kwalifikacjach. Ten problem dotyka np. organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce siê pedagogik¹: Stosunkowo ³atwo jest nam znaleŸæ dodatkowe osoby do pracy, które mog³yby byæ zatrudnione do zadañ koordynacyjno-organizacyjnych, natomiast bardzo trudno znaleŸæ osoby, które maj¹ dobre przygotowanie pedagogiczne i które chcia³yby siê zwi¹zaæ z sektorem.
´
Zród³a rekrutacji
Naturalnym sposobem pozyskiwania pracowników jest zatrudnianie wolontariuszy wspó³pracuj¹cych z organizacj¹. Dzieje siê tak, gdy pojawi¹ siê
dodatkowe mo¿liwoœci finansowe. Podobnie jest w przypadku osób pracuj¹cych na podstawie umowy o dzie³o, czy te¿ umowy-zlecenia: Zatrudniamy coraz wiêcej osób, które s¹ zwi¹zane z organizacjami, które wczeœniej pracowa³y na zasadzie wolontariatu lub na umowê-zlecenie i w ramach krótkoterminowych projektów.
Pracowników rekrutuje siê tak¿e spoœród studentów uczelni wy¿szych. Jedna z organizacji na sta³e wspó³pracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Collegium Civitas: Regularnie najlepsi studenci kierunków humanistycznych s¹
kierowani do nas na praktyki przez wyk³adowców, najczêœciej po tych praktykach zostaj¹ u nas na sta¿ach. Potem najlepsi ze sta¿ystów zostaj¹ przy jakichœ
projektach, potem najlepsi z tych projektów zostaj¹ d³u¿ej.
W przypadku koniecznoœci pozyskania eksperta do dodatkowych zadañ organizacje stosuj¹ rekrutacjê wewnêtrzn¹, chocia¿ mo¿liwoœæ zatrudniania pracowników organizacji jest ograniczona przez nadmierne obci¹¿enie sk³adkami
na ZUS. W porównaniu z kosztami dodatkowego zatrudnienia (na umowê-zlecenie lub umowê o dzie³o), celem wykonania konkretnego zadania, osób ju¿
pracuj¹cych na etacie bardziej efektywne kosztowo jest zatrudnianie ekspertów zewnêtrznych. Taka praktyka mo¿e powodowaæ pewne napiêcia w organizacji, jako ¿e dodatkowa praca nie jest proponowana etatowemu pracownikowi pobieraj¹cemu skromne wynagrodzenie, lecz wynajmuje siê osobê
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z zewn¹trz, nierzadko o gorszych kwalifikacjach: Myœlê, ¿e czasami oburza to
osoby wspó³pracuj¹ce, ¿e wolimy i czasami zatrudniamy kogoœ z zewn¹trz,
a nie w³asnego pracownika, bo nie mamy tyle pieniêdzy, aby op³aciæ ca³oœæ
kosztów pracy, bo 30% idzie na ZUS. Dla czêœci osób pracuj¹cych w trzecim
sektorze w niepe³nym wymiarze godzin i pobieraj¹cych relatywnie niskie wynagrodzenia ka¿da mo¿liwoœæ „dorobienia” jest atrakcyjna, jednak¿e w œwietle obecnych przepisów nie mo¿e byæ ona wykorzystywana przez organizacje
pozarz¹dowe, poniewa¿ dodatkowe zatrudnianie w³asnego pracownika jest
dla nich zbyt kosztowne.
W wiêkszoœci przypadków respondenci zgodzili siê, ¿e urzêdy pracy nie s¹
dobrym Ÿród³em pozyskiwania pracowników. Wed³ug nich bardziej efektywne, nawet w przypadku miejsc dotowanych, jest „dogadanie siê” z konkretn¹
osob¹ i zatrudnienie jej za poœrednictwem urzêdu pracy ni¿ zatrudnienie kandydatów kierowanych do organizacji przez urz¹d pracy.
Profesjonalizm rekrutacji zale¿y w du¿ej mierze od osób, które je przeprowadzaj¹. Zdarzaj¹ siê rekrutacje profesjonalne, wielostopniowe, które w znacznym stopniu s¹ podobne do rekrutacji przeprowadzanych w sektorze prywatnym, ale s¹ te¿ rekrutacje przeprowadzane po amatorsku. Nieoceniona jest te¿
rola „rozsy³ania wici” – nawet w przypadku rekrutacji prowadzanych w sposób otwarty, poniewa¿ poszukiwani s¹ kandydaci, którzy „czuj¹ sektor”. Respondenci zwracaj¹ uwagê, ¿e organizacje odnosz¹ du¿e sukcesy na polu
chwilowego „przyci¹gania” wspó³pracownika: Organizacje posiadaj¹ umiejêtnoœæ zauroczenia, przyci¹gniêcia na chwilê, bo ktoœ chce siê czegoœ dowiedzieæ. Dlaczego to potrafi¹ robiæ? Dlatego ¿e operuj¹ takimi narzêdziami, jak:
tworzenie grupy, budowanie misji, budowanie liderstwa i tymi wszystkimi
emocjonalnymi komunikatami. Wed³ug przedstawicieli organizacji problemy
z zatrzymywaniem pracowników zaczynaj¹ siê na wy¿szym poziomie rozwoju organizacji – po przekroczeniu poziomu organizacji samopomocowej,
a wiêc w momencie wdra¿ania procedur zarz¹dzania zasobami ludzkimi oraz
zatrudniania zgodnie z przepisami prawnymi.
Reasumuj¹c, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków organizacje pozarz¹dowe uznaj¹ pracowników za swój najwiêkszy kapita³ i ubolewaj¹, ¿e nie
maj¹ wystarczaj¹cych mo¿liwoœci – przede wszystkim finansowych – pozyskiwania odpowiednich zasobów ludzkich i póŸniejszych w nie inwestycji.
Najczêœciej zatrudniane s¹ osoby wczeœniej wspó³pracuj¹ce z organizacj¹
w ramach wolontariatu lub umowy o dzie³o, czy te¿ umowy-zlecenia. Przedstawiciele badanych organizacji bardzo negatywnie oceniaj¹ du¿e obci¹¿enie
sk³adkami na ubezpieczenie spo³eczne w przypadku zatrudniania w³asnych
pracowników do dodatkowych zadañ, co powoduje, ¿e z przyczyn ekonomicznych organizacje siêgaj¹ do zasobów z zewn¹trz.
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Formy zatrudnienia
Jeden z respondentów podkreœla znaczenie kultury zatrudnienia, której wyrazem jest system zatrudniania pracowników w danej instytucji i która definiuje narzêdzia stosowane w procesie zatrudniania. Ten system mo¿e przybraæ formê procedur zatrudniania, a jego przejrzystoœæ i sta³oœæ s¹ istotne dla stabilnoœci firmy.
Najczêstsze formy zatrudnienia to: umowa o pracê oraz umowa o dzie³o
i umowa-zlecenie. Te dwie ostatnie formy s¹ czêsto stosowane nawet w stosunku do takich zadañ, które powinny byæ wykonywane w ramach umowy
o pracê. Te formy pozwalaj¹ na spe³nienie wymogu grantodawcy, czyli na
unikniêcie kosztów pe³nych etatów, co w przypadku zatrudnienie na umowê
o pracê nie jest mo¿liwe. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e czêsto umowa o dzie³o
jest zawierana w takich sytuacjach, gdzie w³aœciwsz¹ form¹ by³aby umowa
o pracê albo umowa-zlecenie. Umowa o dzie³o dopuszcza piêædziesiêcioprocentowe koszty zatrudnienia, co pozwala na wyp³acenie pracownikowi wy¿szego wynagrodzenia: Bardzo czêsto w organizacjach pozarz¹dowych s¹
podpisywane umowy o dzie³o, a nie umowy-zlecenia, chocia¿ tak naprawdê,
z punktu widzenia prawa, jest to ewidentnie umowa-zlecenie. A jakie to
dzie³o, je¿eli ten cz³owiek jest koordynatorem projektu? – On systematycznie
przychodzi do pracy.
Organizacje coraz czêœciej wykorzystuj¹ p³atne sta¿e i praktyki, np. finansowane ze œrodków programu „Pierwsza praca”. S¹ to najczêœciej sta¿e szeœciomiesiêczne, które mog¹ byæ przed³u¿one do dwunastu miesiêcy, ale potem
organizacje maj¹ „k³opot”, co z tak¹ osob¹ zrobiæ: Za³ó¿my, ¿e ta osoba bêdzie dobra, bêdzie chcia³a zostaæ, wykona³a dobr¹ robotê przez ten rok,
stworzy³a stanowisko pracy, a tak naprawdê stworzy³a now¹ jakoœæ pracy
w organizacji, czyli popchnê³a tê organizacjê do przodu. Nam jej bêdzie
szkoda, bo ona powinna zostaæ, a nie jesteœmy do tego przygotowani i nie
mamy jej co zaproponowaæ.
Zdarzaj¹ siê ju¿ przypadki, ¿e organizacje oczekuj¹ od wiêkszoœci swego
personelu samozatrudnienia. Ponadto organizacje pozarz¹dowe czêsto korzystaj¹ z us³ug outsourcingowych, ale jest to na ogó³ sytuacja kupowania
us³ugi od podmiotu zewnêtrznego, np. us³ug ksiêgowych, a nie wydzielania
czêœci organizacji jako osobnego podmiotu. Podkreœlenia wymaga to, ¿e
samozatrudnienie, czy te¿ outsourcing zmieniaj¹ korzystnie strukturê kosztów organizacji, s¹ to bowiem koszty us³ugi, a nie koszty osobowe. Mimo
tej zmiany osoby, od których s¹ kupowane us³ugi, funkcjonuj¹ najczêœciej
w œwiadomoœci organizacji jako zwykli pracownicy, a nie dostawcy us³ug.

Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarz¹dzaj¹cej 199

Ograniczenia elastycznego zatrudniania
Respondenci zwracaj¹ uwagê na znaczenie silnej wewnêtrznej wiêzi miêdzy cz³onkami zespo³u, która pozwala na efektywne jego funkcjonowanie. Zarówno w przypadku outsourcingu, jak i samozatrudnienia ta wewnêtrzna spójnoœæ mo¿e ulec zachwianiu, dlatego te¿ czasami organizacje rezygnuj¹ z „pozornej efektywnoœci” – czyli czystej efektywnoœci kosztowej – po to, aby
utrzymaæ silny, zintegrowany zespó³ zdolny do wykonywania ró¿norodnych
zadañ.
W obecnej chwili organizacje staj¹ przed dylematem: albo utrzymywaæ
sta³y zespó³, co jest zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ finansow¹ za jego wynagradzanie, albo „odchudzaæ” organizacjê i zmniejszaæ odpowiedzialnoœæ za
zespó³: S¹ dwie mo¿liwoœci. Albo decydujemy siê na siln¹ instytucjê ze sta³ym
zespo³em, który jest dyspozycyjny, podlega zarz¹dowi i dzia³a; jednoczeœnie
mamy odpowiedzialnoœæ, któr¹ bierzemy za ten zespó³. Albo dzia³amy z bardzo
niewielkim zespo³em, tym podstawowym, plus ca³a otoczka: zespó³ sta³ych
specjalistów, ekspertów, którzy s¹ dyspozycyjni w takim zakresie, w jakim to
pasuje do ich w³asnych planów. Wtedy mamy do czynienia z sytuacj¹, kiedy
znacznie trudniej jest planowaæ przysz³oœæ takiej instytucji, ale te¿ nie mamy
tej odpowiedzialnoœci za tych ludzi. Respondenci zgadzaj¹ siê, ¿e decyzje co
do relacji miêdzy sta³ymi pracownikami i osobami zapraszanymi do wspó³pracy powinny byæ podejmowane na zasadzie rozwi¹zañ funkcjonalnych, odpowiadaj¹cych specyfice organizacji, a nie wy³¹cznie na podstawie przes³anek
oszczêdnoœciowych.
Przedstawiciele kadry zarz¹dzaj¹cej zgadzaj¹ siê, ¿e nie wszystkie stanowiska pracy mog¹ byæ w ³atwy sposób „outsourcowane”. Przyk³adem mo¿e byæ
zakres zadañ wykonywanych na stanowisku PR w jednej z organizacji: Promocjê robi nam dziewczyna, która sama jest z organizacji pozarz¹dowej, która
œwietnie czuje organizacje, jest szalenie im oddana, ma te¿ bardzo dobre kwalifikacje, i ona u mnie jest fizycznie jeden dzieñ. Natomiast wa¿ne jest to, ¿e ona
jest i ¿e mo¿emy z ni¹ ró¿ne rzeczy przegadywaæ. Jestem przekonana, ¿e akurat
PR-u to bym nie chcia³a mieæ zewnêtrznego. Dla mnie to jest istotne, ¿ebym
mia³a kogoœ od promocji, kto ¿yje tak naprawdê ¿yciem naszej organizacji,
a nie jest z zewn¹trz i robi bardzo profesjonalny produkt. Mo¿na postawiæ
tezê, ¿e czêœæ zadañ w ogóle nie mo¿e byæ „outsourcowana” bez szkody dla jakoœci ich wykonania, poniewa¿ tak blisko ³¹cz¹ siê z codziennym funkcjonowanie organizacji. Dlatego te¿ osoby pracuj¹ce na tych stanowiskach powinny
byæ zatrudniane na podstawie umowy o pracê.
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Formy organizacji czasu pracy
Respondenci zgadzaj¹ siê, ¿e praca w trzecim sektorze pozwala na ogó³ na
znacznie wiêksz¹ swobodê w organizacji czasu pracy ni¿ w przypadku pracy
w innych sektorach. Wœród czêsto spotykanych form jest praca na niepe³ny
etat – bardzo czêsto stosowana w przypadku kobiet powracaj¹cych z urlopu
macierzyñskiego. Czêsto tak¿e, w sposób mniej lub bardzie formalny, organizacje zgadzaj¹ siê na pracê w domu. Ten sposób organizacji czasu pracy mo¿e
wynikaæ z potrzeb pracownika, ale mo¿e byæ tak¿e powodowany warunkami
pracy, np. gdy trzeba pracowaæ koncepcyjnie, a w organizacji jest za du¿y ruch
i nie ma warunków do skupienia siê, akceptowane jest wykonywanie zadania
w domu. Praca w domu pracowników organizacji pozarz¹dowych ró¿ni siê od
klasycznej telepracy tym, ¿e pracownik najczêœciej nie ma zorganizowanego
stanowiska pracy w domu, choæ najczêœciej ma dostêp do Internetu i za jego
pomoc¹ oraz telefonu kontaktuje siê z organizacj¹.
Reasumuj¹c, najczêœciej stosowanymi formami zatrudnienia w trzecim sektorze s¹: umowa o pracê oraz umowa o dzie³o i umowa-zlecenie. Czêsto, ze
wzglêdów oszczêdnoœciowych, pracownicy s¹ zatrudniani w ramach umowy
o dzie³o, mimo ¿e nie jest to w³aœciwa forma zatrudnienia w przypadku wykonywania zadañ ci¹g³ych, np. pracy na stanowisku koordynatora projektu.
Uczestnicy dyskusji podkreœlaj¹, ¿e elastyczne formy pracy mog¹ wp³ywaæ
pozytywnie na sytuacjê finansow¹ organizacji, ale efektem ubocznym takiej
polityki zatrudniania mo¿e byæ os³abianie zespo³u pracowników. Ponadto
przedstawiciele badanych organizacji stali na stanowisku, ¿e nie wszystkie
stanowiska pracy mog¹ byæ „outsourcowane” bez szkody dla jakoœci wykonania zadañ przypisanych do tych stanowisk. W wiêkszoœci przypadków trzeci
sektor oferuje bardziej elastyczn¹ formê organizacji pracy ni¿ sektor biznesu
czy administracji pañstwowej.

Wolontariat
Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e w œwiadomoœci grantodawców funkcjonuje pomieszanie pojêæ wolontariusza, pracownika organizacji pozarz¹dowej i osoby
wykonuj¹cej pracê spo³eczn¹. W konsekwencji opóŸnianie wyp³at transz dotacji nie jest traktowane jako powa¿ny problem, poniewa¿ powszechny jest
s¹d, ¿e organizacje maj¹ wolontariuszy, wiêc „jakoœ sobie poradz¹”. Obraz ten
dodatkowo komplikuje nierzadka sytuacja, gdy cz³onek organizacji pracuje
w organizacji pozarz¹dowej. Wówczas granice miêdzy prac¹ spo³eczn¹
a prac¹ wynagradzan¹ zaczynaj¹ byæ wyj¹tkowo p³ynne: Doprowadzamy do
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sytuacji, gdy zaufanie pomiêdzy pracownikiem a pracodawc¹ siê niszczy, poniewa¿ nastêpuje pomieszanie roli organizacji pozarz¹dowej, organizacji
typu samopomocowego oraz pracy spo³ecznej.
Warto zauwa¿yæ, ¿e sami przedstawiciele organizacji bardzo czêsto u¿ywaj¹ okreœlenia „zatrudnianie wolontariuszy”, co stanowi pewn¹ pu³apkê. Pozwala to bowiem na sformu³owanie tezy, ¿e wolontariusze s¹ traktowania jak
stali pracownicy – powstaje wówczas pytanie, czy we wszystkich aspektach.
Organizacje u¿ywaj¹ te¿ sformu³owania, ¿e praca wolontariusza jest „wynagradzana”, ale potem doprecyzowuj¹, ¿e nie chodzi o wynagradzanie finansowe, tylko o mo¿liwoœæ nauki i zdobycia doœwiadczenia zawodowego. Niemniej takie praktyki nazewnicze zaciemniaj¹ obraz sytuacji zatrudnienia w organizacjach.
W wiêkszoœci przypadków wolontariusze nie s¹ zatrudniani automatycznie,
musz¹ bowiem siê sprawdziæ, mieæ pewne doœwiadczenie, a wspó³praca z organizacj¹ musi siê dobrze uk³adaæ. Wolontariusz jest zwykle równoprawnym
cz³onkiem zespo³u, dlatego te¿ organizacje staraj¹ siê stwarzaæ podobne warunki dla pracowników sta³ych i wolontariuszy, choæ czasem wolontariusze
nie maj¹ dostêpu do Internetu, czy te¿ maj¹ ograniczony dostêp do zasobów
sieciowych.
Jeden z respondentów uwa¿a, ¿e wolontariusz mo¿e pe³niæ ró¿ne funkcje
w organizacji, pocz¹wszy od stanowiska najni¿szego w strukturze do stanowisk najwy¿szych, np. dyrektora organizacji. Warunki ka¿dej wspó³pracy
musz¹ zostaæ zdefiniowane. Zdarza siê, ¿e doœwiadczeni wolontariusze mog¹
samodzielnie koordynowaæ realizacjê projektu, choæ organizacje raczej nie zatrudniaj¹ wolontariuszy do prac obarczonych du¿¹ odpowiedzialnoœci¹, np.
w dziale ksiêgowoœci.
Respondenci podkreœlaj¹, ¿e w chwili obecnej istnieje potrzeba pozyskiwania wolontariuszy o wy¿szych kwalifikacjach do bardziej z³o¿onych zadañ ni¿
proste prace asystenckie. Przy tej okazji warto zauwa¿yæ, ¿e przypadki wolontariatu pracowniczego s¹ zjawiskiem marginalnym.
Czêœæ organizacji prowadzi regularne rekrutacje na stanowiska wolontariuszy (np. cztery razy do roku) i na podstawie analizy przes³anych dokumentów
wybieranych jest kilka (cztery czy piêæ) osób, które zgodnie z zadeklarowanymi przez siebie preferencjami s¹ kierowane do pracy przy konkretnych
programach.
Czynniki sukcesu wspó³pracy z wolontariuszami
Bardzo wa¿ne jest, aby funkcja wolontariusza by³a jasno okreœlona i aby by³
on traktowany jako pe³noprawny cz³onek organizacji. Nale¿y wiêc postawiæ
takie same wymagania wolontariuszowi, jak i pracownikom i jasno okreœliæ
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zakres zadañ – w jednej z badanych organizacji funkcjonuje tzw. „indywidualny program woluntarystyczny”. Czasami po¿¹dane jest przypisanie do konkretnego zespo³u, choæ bezpoœrednia wspó³praca z osobami zarz¹dzaj¹cymi
organizacj¹ nie jest najlepszym rozwi¹zaniem, poniewa¿ najprawdopodobniej
nie bêd¹ mia³y czasu zaj¹æ siê wolontariuszem. Konieczne jest tak¿e przypisanie wolontariuszowi „opiekuna” oraz fizyczne zorganizowanie przestrzeni –
miejsca do pracy. Respondenci proponuj¹ wydawanie ka¿demu wolontariuszowi opinii na koniec wspó³pracy.
Przedstawiciele organizacji pozytywnie oceniaj¹ zwyczaj podpisywania
umów z wolontariuszami, poniewa¿ to porz¹dkuje sposób pracy z nimi. Czasami wraz z umow¹ pojawiaj¹ siê specyficzne okreœlenia opisuj¹ce pracê wolontariusza, np. w jednej z organizacji „wolontariusz przychodzi na s³u¿bê do
organizacji”. Jednoczeœnie respondenci zwracaj¹ uwagê, ¿e obecne uregulowania dotycz¹ce pracy wolontariuszy wynikaj¹ce z ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie s¹ niekorzystne dla organizacji i wrêcz
powstrzymuj¹ organizacje od formalizowania wspó³pracy z wolontariuszami.
Wœród wolontariuszy zdarzaj¹ siê osoby powy¿ej piêædziesi¹tego pi¹tego
roku ¿ycia, „m³odzi emeryci”, czêsto o wysokich kwalifikacjach, którzy chc¹
pomagaæ organizacjom. Najczêœciej s¹ to osoby, które wczeœniej nie pracowa³y w organizacjach pozarz¹dowych. Czêœæ z nich mimo wysokich kwalifikacji chce wykonywaæ proste czynnoœci, mo¿na wiêc wnioskowaæ, ¿e praca
wolontariacka jest ich sposobem na pozostanie aktywnym i na zapewnienie
sobie kontaktu z ludŸmi.
Je¿eli chodzi o innych przedstawicieli grup defaworyzowanych, to respondenci wskazuj¹ na nisk¹ motywacjê do pracy osób d³ugotrwale bezrobotnych
i dlatego chêtniej przyjmuj¹ do organizacji wolontariuszy studentów ni¿ wolontariuszy bezrobotnych.
Reasumuj¹c, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych zwracaj¹ uwagê
na koniecznoœæ rozgraniczenia wolontariatu, pracy spo³ecznej i pracy wykonywanej przez p³atny personel. W przypadku umowy wolontariackiej negatywnie oceniaj¹ koniecznoœæ op³aty sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.

Rozwój kariery
Organizacje dzia³aj¹ce w trzecim sektorze s¹ pracodawc¹, który stawia na
elastycznoœæ. Antycypuj¹c niestabilnoœæ oferowanego zatrudnienia, nieregularnoœæ pozyskiwania œrodków na koszty wynagrodzeñ, czy te¿ uzale¿nienie
od jednego grantodawcy, poszukuj¹ takich form wspó³pracy, które bêd¹ minimalizowa³y zagro¿enie zwi¹zane z brakiem œrodków na wyp³atê wynagro-
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dzeñ: Wypracowaliœmy metodê, która pozwala nam sobie z tym radziæ. Du¿a
czêœæ zespo³u to s¹ m³odzi ludzie, którzy koñcz¹ studia i mo¿emy z nimi prowadziæ tak¹ wspó³pracê doœæ elastyczn¹ – raz oni s¹ z nami, raz ich nie ma, pojawiaj¹ siê nowi.
Wspó³praca taka jest mo¿liwa, gdy w organizacji funkcjonuje sta³y zespó³
sk³adaj¹cy siê z osób o du¿ym doœwiadczeniu i d³ugim sta¿u pracy, którego
cz³onkowie s¹ najczêœciej zatrudnieni na etacie. Dodatkowo organizacja dysponuje krêgiem ekspertów, z którymi na mniej lub bardziej sta³ych zasadach
wspó³pracuje. Czêstotliwoœæ wspó³pracy zale¿y od realizowanych projektów
i od dostêpnych œrodków finansowych.
Œcie¿ka kariery
Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e budowanie œcie¿ki kariery w ramach organizacji pozarz¹dowych jest praktycznie niemo¿liwe: W wiêkszoœci organizacji po¿ytku publicznego nie mo¿emy sobie pozwoliæ, aby wewn¹trz instytucji budowaæ œcie¿kê kariery, my musimy stworzyæ system równoleg³ego budowania tej
jakby kariery, tzn. od razu musimy siê umówiæ, ¿e jest punkt wejœcia i wyjœcia
z organizacji i jaki ta droga ma przebieg, gdzie ta osoba siê póŸniej znajdzie
i jak to ma od strony procesu wygl¹daæ. Sytuacja taka ma miejsce, poniewa¿
mo¿liwoœci motywowania finansowego pracowników s¹ ograniczone. Ponadto ograniczone s¹ mo¿liwoœci awansu z powodu p³askiej struktury organizacji.
Respondenci zwracaj¹ uwagê, ¿e praca w organizacjach pozarz¹dowych daje
szanse zdobycia bardzo zró¿nicowanego doœwiadczenia, dziêki któremu osoby odchodz¹ce z organizacji mog¹ zdobyæ dobr¹ pracê, niekonieczne w trzecim sektorze. To bogate doœwiadczenie mo¿e byæ postrzegane jako jeden z elementów budowania kariery, która w tym przypadku polega na zdobywaniu
nowych kwalifikacji.
Koordynator projektu i fundraiser
W trzecim sektorze mo¿e byæ realizowana alternatywna œcie¿ka kariery
– tworzenie i realizowanie w³asnych projektów. Respondenci zwracaj¹ uwagê, ¿e osoby chc¹ce realizowaæ w³asne pomys³y musz¹ najczêœciej oprócz roli
koordynatora projektu przyj¹æ na siebie rolê fundraisera – osoby pozyskuj¹cej
fundusze na jego realizacjê. Czêœæ organizacji wrêcz oczekuje takiego „uniezale¿niania” siê pracownika od organizacji, które manifestuje siê zdolnoœci¹
pozyskiwania funduszy na swoje projekty i, co wa¿ne, na swoje wynagrodzenie: Zak³adamy, ¿e te osoby z czasem bêd¹ siê samozatrudniaæ, w tym sensie,
¿e bêd¹ po prostu autorami kolejnych pomys³ów, projektów, wejd¹ w rolê fundraiserów i bêd¹ zdobywaæ na siebie œrodki, a przy tym na organizacjê.
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Respondenci zwracaj¹ uwagê na delikatn¹ granicê miêdzy dwoma aspektami takiej kariery i na podwójnoœæ motywacji takich osób. Z jednej strony
mamy do czynienia z wymyœlaniem nowych projektów, realizowaniem ich
i zdobywaniem na nie pieniêdzy, a z drugiej – ze zdobywaniem pieniêdzy na
utrzymanie w³asnego etatu. Wydaje siê, ¿e jest to problem dotykaj¹cy wielu
organizacji. Zdobywa siê dostêpne fundusze, aby utrzymaæ etaty, w konsekwencji czego strategia organizacji mo¿e ulec rozmyciu, poniewa¿ realizowane projekty nie pozostaj¹ z ni¹ w zgodzie, lecz ich celem jest g³ównie zapewnienie dop³ywu œrodków finansowych.
Respondenci uwa¿aj¹, ¿e to, czy pracownik bêdzie musia³ w pewnym momencie zacz¹æ pozyskiwaæ œrodki na swoje wynagrodzenie i czêœciowo na organizacjê, zale¿y od strategii wybranej przez organizacjê. W praktyce funkcjonuj¹ dwa sposoby budowania organizacji: pozyskiwanie pracowników
w zewn¹trz (samozatrudnienie, outsourcing) – wówczas funkcjê fundraisera
spe³niaj¹ osoby specjalnie do tego wyznaczone – lub te¿ budowanie mocnego
zespo³u, wielofunkcyjnego, w którym ka¿dy z pracowników merytorycznych
w jakimœ stopniu bêdzie pe³ni³ funkcjê fundraisera: S¹ dwie ró¿ne koncepcje
budowania organizacji i miejsca ludzi w organizacji. Rozumiem, ¿e w tej chwili mówimy o organizacji, która stawia na outsourcing, ale mo¿na sobie œwietnie wyobraziæ tak¹ organizacjê, któr¹ siê buduje z ludzi maj¹cych pewne zaplecze merytoryczne, którzy w pewnym sensie bior¹ na siebie odpowiedzialnoœæ za finanse firmy.
Jeden z respondentów zwróci³ uwagê na fakt, ¿e wewn¹trz sektora mo¿na
realizowaæ pewn¹ œcie¿kê kariery poprzez podejmowanie zatrudnienia w ró¿nych organizacjach. Typowy przebieg takiej kariery to zdobycie doœwiadczenia w organizacji charytatywnej, np. pozyskuj¹cej i dystrybuuj¹cej dary, a potem kontynuowanie w organizacjach specjalistycznych, np. z sektora edukacji. Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e naturalne jest, ¿e dobrzy pracownicy bêd¹ obserwowali rynek pracy i szukali mo¿liwoœci ciekawego zatrudnienie, tak¿e
w innym sektorze, ale strategia zatrzymywania ich w organizacji polega na
szukaniu atrakcyjnych dla nich zajêæ, niekoniecznie w pe³nym wymiarze czasu pracy, pozwalaj¹cych na zró¿nicowan¹ aktywnoœæ.
Typowa œcie¿ka kariery
Œcie¿ka kariery w organizacjach pozarz¹dowych jest stosunkowo krótka,
jako ¿e struktura organizacji pozarz¹dowych jest p³aska. Na ogó³ pracownik
zaczyna pracê w charakterze wolontariusza lub sta¿ysty, potem staje siê pracownikiem zespo³u projektowego, w koñcu jego koordynatorem, a potem osi¹ga
stan ca³kowitej degeneracji i zostaje prezesem organizacji. Gdy koordynator
projektu ma za du¿o pracy, zostaje mu przydzielony wolontariusz do pomocy,
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którego potem zwykle zatrudnia siê na umowê-zlecenie, potem dokooptowuje
jeszcze jedn¹ osobê do pomocy i w ten sposób koordynator staje siê kierownikiem dwu- czy trzyosobowego zespo³u. Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e stosunkowo czêsto zdarzaj¹ siê osoby, które przeszed³szy te szczeble kariery w organizacji, odchodz¹, aby za³o¿yæ w³asn¹ organizacjê. Czasami te¿ pracê w jednej
organizacji ³¹cz¹ z prac¹ spo³eczn¹ w innej.
Cech¹ odró¿niaj¹c¹ organizacje pozarz¹dowe od organizacji stricte komercyjnych jest to, ¿e w trzecim sektorze nie ma tak wielu chêtnych do zajmowania stanowisk kierowniczych, czy te¿ zasiadania w zarz¹dzie: Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e w organizacjach pozarz¹dowych wcale nie ma tak wielu chêtnych
do zasiadania w zarz¹dach. Wrêcz przeciwnie, czasami trzeba wskazywaæ palcem czy wyci¹gaæ z szeregu osoby, które mog³yby pe³niæ takie funkcje. Podobnie ma siê sytuacja w przypadku funkcji dyrektora organizacji czy kierownika.
Jest to praca (…) na tyle niewdziêczna, pracoch³onna i stresuj¹ca, ¿e po prostu nikomu siê tego nie chce robiæ. Ka¿dy wola³by usadowiæ siê w roli koordynatora ciekawego projektu, który pe³ni funkcje zarz¹dcze: kontroluje finanse
projektu, ma osoby, z którymi wspó³pracuje, realizuje jakieœ kampanie promocyjne czy informacyjne etc. Czuje siê spe³niony, a jednoczeœnie nie musi myœleæ, sk¹d wzi¹æ na telefon, czynsz czy pr¹d. Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e o wiele ciekawsza jest praca koordynatora projektu i ¿e czêsto osoby obarczone
funkcj¹ administracyjn¹, staraj¹ siê uczestniczyæ choæby w minimalnym
stopniu w pracy merytorycznej.
Respondenci zauwa¿aj¹, ¿e du¿¹ trudnoœci¹ dla organizacji pozarz¹dowych
s¹ pracownicy, którzy siê nie chc¹ rozwijaæ. Tacy, którzy traktuj¹ pracê w organizacji pozarz¹dowej jako stabiln¹, bezpieczn¹ i w której nie za wiele siê od
pracownika wymaga. Organizacje znajduj¹ siê w wyj¹tkowo trudnej sytuacji,
gdy maja do czynienia z wolontariuszem, który nie chce odejœæ, mimo ¿e siê
nie rozwija i coraz mniej pomaga, a w skrajnych przypadkach nawet zaczyna
przeszkadzaæ. Dodatkowa trudnoœæ w tym przypadku polega na tym, ¿e nie ma
podstaw do przerwania tej wspó³pracy.
Odejœcia pracowników
Pracownicy odchodz¹ z organizacji pozarz¹dowych najczêœciej z przyczyn
finansowych. Tak jak to by³o wspomniane, trzeci sektor jest sfeminizowany,
w du¿ej mierze pracuj¹ w nim kobiety pozostaj¹ce w zwi¹zkach, w których partner jest odpowiedzialny za utrzymanie rodziny.
Kolejnym powodem odejœcia, który nierzadko wystêpuje równoczeœnie
z powodem finansowym, jest wypalenie. Pracownicy w pewnym momencie
maj¹ doœæ niepewnoœci wynagrodzenia, ogromu pracy i ograniczonych mo¿liwoœci robienia kariery, wiêc decyduj¹ siê na odejœcie z sektora: Oni po kilku
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latach odchodz¹, i to jest naturalne. Oczywiœcie jakaœ czêœæ zostaje, ale wiêkszoœæ musi siê przez tê organizacjê przeci¹gn¹æ, otrzaskaæ, uzyskaæ status
koordynatora samodzielnego projektu i nie ma sensu trzymaæ ciep³ego fotela,
œwiat dooko³a jest bardzo ciekawy, to jest m³ody cz³owiek i niech szuka czegoœ
dalej. Doprowadzilibyœmy do rozpadu organizacji, gdybyœmy ich tak
asymilowali wewn¹trz.
Reasumuj¹c, rozwój kariery w organizacjach pozarz¹dowych jest ograniczony ich p³ask¹ struktur¹. Jednoczeœnie praca w trzecim sektorze pozwala na
zdobycie bardzo zró¿nicowanego doœwiadczenia zawodowego w stosunkowo
krótkim czasie. W odró¿nieniu od pozosta³ych sektorów nie obserwuje siê
„pêdu do w³adzy”, wiêkszoœæ pracowników woli bowiem merytoryczn¹ pracê
koordynatora projektu ni¿ administracyjne i finansowe zadania dyrektora organizacji. Uczestnicy dyskusji zwracaj¹ uwagê, ¿e czasem w procesie zdobywania œrodków na funkcjonowanie organizacji pojawia siê niebezpieczeñstwo
rozmycia strategii, poniewa¿ pieni¹dze zdobywa siê „gdzie siê da”, a nie
wy³¹cznie na realizacjê projektów wpisuj¹cych siê w strategiê organizacji.
Wydaje siê, ¿e najczêstsz¹ przyczyn¹ odchodzenia pracowników s¹ niskie zarobki i wypalenie.

Motywowanie pracowników
Przedstawiciele badanych organizacji zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e organizacje pozarz¹dowe maj¹ bardzo ograniczone mo¿liwoœci finansowego motywowania pracowników. Wynagrodzenia s¹ w wiêkszoœci przypadków skromne,
a prawie nigdy nie ma œrodków na premie czy nagrody – takich kosztów sponsorzy nie chc¹ finansowaæ, podobnie jak urlopów macierzyñskich. Respondenci zwrócili uwagê na sytuacjê wspó³pracy organizacji z firm¹ komercyjn¹,
np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego promowanego przez niektórych sponsorów. Wówczas rozbie¿noœæ miêdzy zarobkami mo¿liwymi do
uzyskania przez pracowników obu tych podmiotów jest uderzaj¹ca. Jednoczeœnie organizacje uwa¿aj¹, ¿e pewnego rodzaju ograniczenia wysokoœci pensji
w programach spo³ecznych s¹ uzasadnione – istotne jest tylko to, aby by³y one
dobrze uzasadnione.
W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ wa¿ne staj¹ siê motywatory pozafinansowe. Wœród motywatorów wymienianych przez wszystkich respondentów znalaz³y siê: wiêksza swoboda organizacji pracy, wiêksze urozmaicenie wykonywanych zadañ, ró¿norodnoœæ projektowa, mo¿liwoœæ dobierania wspó³pracowników oraz szansa na wypróbowanie ró¿nych umiejêtnoœci w przyjaznym
œrodowisku. Przedstawiciele kadry zarz¹dzaj¹cej zwracaj¹ uwagê, ¿e w orga-
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nizacjach pozarz¹dowych odpowiedzialnoœæ za nowe przedsiêwziêcia wi¹¿e
siê z mniejszym ni¿ w innych sektorach ryzykiem – pracownicy maj¹ mo¿liwoœæ zdobywania doœwiadczenia w „warunkach cieplarnianych”, a konsekwencje ewentualnych b³êdów s¹ co prawda ponoszone, ale pracownicy s¹ traktowani w sposób bardziej wyrozumia³y i maj¹ zapewniony pewien margines
na naukê. Badani zauwa¿aj¹, ¿e wiêkszoœæ miejsc pracy w trzecim sektorze
jest ciekawsza ni¿ w sektorze komercyjnym.
Istotnym motywatorem pozafinansowym jawi siê misja organizacji, czyli
szczytny cel, do którego organizacja d¹¿y. Pozwala to uwierzyæ ludziom, ¿e
ich praca ma g³êbszy sens ni¿ tylko wypracowywanie zysku. Zatem do pracy
motywuje wysoki stopieñ uto¿samiania siê z organizacj¹: Du¿o ³atwiej jest
osobom pracuj¹cym w organizacji powiedzieæ: „moja fundacja”, „moje stowarzyszenie” ni¿: „moja firma” w przypadku du¿ej korporacji; czy ju¿ w ogóle nie spotykam siê ze stwierdzeniem: „mój urz¹d”.
Wa¿nym aspektem motywacyjnym jest towarzyska natura tej pracy – w organizacjach zawarto wiele przyjaŸni, a praca odbywa siê w ma³ych, kameralnych zespo³ach. Poza tym osobiste kontakty znakomicie wp³ywaj¹ na efektywnoœæ dzia³ania i redukuj¹ biurokracjê.
Reasumuj¹c, mimo ograniczonych mo¿liwoœci motywowania finansowego
organizacje posiadaj¹ spore mo¿liwoœci motywowania pozafinansowego. Mo¿liwoœci te s¹ ró¿norodne, a ludzie pracuj¹cy w organizacjach s¹ na nie podatni. Doceniaj¹ elastyczn¹ organizacjê pracy, pracê w niepe³nym wymiarze godzin, czy te¿ mo¿liwoœæ pracy w ramach projektów. W konsekwencji po¿¹dane by³oby, aby organizacje z wiêksz¹ uwag¹ przygl¹da³y siê tym mo¿liwoœciom motywowania i wykorzystywa³y je w wiêkszym stopniu, aby zwiêkszyæ satysfakcjê z pracy swoich pracowników.

Wnioski i rekomendacje
Wydaje siê, ¿e kwesti¹ priorytetow¹ dla organizacji pozarz¹dowych jest pozyskiwanie œrodków na zadania statutowe. W tym kontekœcie kwestie zatrudnienia to problem wtórny, który zawsze jest pochodn¹ dostêpnych œrodków finansowych. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e kwestie zatrudniania w trzecim sektorze
s¹ determinowane przez dostêpne œrodki: Ja nie s³ysza³em o debacie wœród organizacji pozarz¹dowych, w których by siê mówi³o o prawie pracy. Zdecydowanie kluczem s¹ koszty administracyjne.
Wszyscy respondenci s¹ zgodni, ¿e bardzo trudno jest zdobywaæ œrodki na
pokrycie kosztów wynagrodzeñ osób zaanga¿owanych w realizacjê projektów. Dlatego te¿ organizacje uciekaj¹ siê do elastycznych form zatrudnienia
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(umowa o dzie³o, umowa-zlecenie), aby unikn¹æ sta³ych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy o pracê. W niektórych przypadkach taka strategia os³abia
organizacje i nie pozwala budowaæ trwa³ego, efektywnie dzia³aj¹cego zespo³u: Granice rozwoju instytucjonalnego organizacji i granice rozwoju zasobów ludzkich s¹ narzucone ograniczeniami finansowania kosztów administracyjnych. Do pewnego pu³apu organizacja mo¿e funkcjonowaæ na zasadzie rodzinnej firmy, nie posiadaj¹c tych wszystkich umiejêtnoœci. Ale w pewnym momencie organizacje nie s¹ w stanie przekroczyæ progu, kiedy trzeba nabywaæ
us³ugi z zewn¹trz, a darczyñcy nie s¹ w stanie zrozumieæ, ¿e bez zainwestowania w zasoby ludzkie organizacji jej rozwój jest upoœledzony. Myœlê, ¿e to jest
jedna z barier trzeciego sektora i powinniœmy biæ siê o te pieni¹dze, nie dlatego, ¿eby mieæ wysokie pensje, tylko ¿eby zapewniæ coraz wiêkszy udzia³ kosztów administracyjnych, abyœmy mogli dzia³aæ coraz sprawniej. Respondenci
postuluj¹ wiêksz¹ ci¹g³oœæ dotacji oraz obiektywnoœæ i przejrzystoœæ kryteriów wydawania œrodków. Kolejne postulaty dotycz¹ elastycznoœci rozwi¹zañ
– ka¿dy projekt powinien byæ traktowany indywidualnie, a terminowe
wyp³aty poszczególnych transz dotacji pozwoli³by zwiêkszyæ pewnoœæ
zatrudnienia.
Zatrudnianiu w trzecim sektorze nie sprzyjaj¹ tak¿e wysokie koszty pracy.
Respondenci postuluj¹ koniecznoœæ zmian systemowych, np. wysokoœci
sk³adek na ZUS, zw³aszcza w przypadku dodatkowych zleceñ dla pracowników organizacji. W przeciwnym wypadku zdolnoœæ organizacji do pozyskiwania i utrzymywania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach jest
znacznie os³abiona.
Uczestnicy dyskusji zauwa¿aj¹, ¿e w trzecim sektorze, gdzie pracuje
ok. 100 tysiêcy osób, brak jest choæby jednej instytucji szkoleniowo-doradczej z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi, dopasowanej do potrzeb tego
sektora. Ponadto najczêœciej osoby odpowiedzialne za zatrudnianie w organizacji i zarz¹dzanie personelem pracuj¹ jako koordynatorzy programów,
a kwestiami personalnymi zajmuj¹ siê dodatkowo. Zazwyczaj te zadania nie
znajduj¹ odzwierciedlenia w zakresie ich obowi¹zków, s¹ traktowane jako
z³o konieczne i redukowane wy³¹cznie do wymiaru administracyjnego.
Przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych zwracaj¹ uwagê, ¿e brak jest kadry o odpowiednich kwalifikacjach do zarz¹dzania zasobami ludzkimi: Po
prostu organizacje nie posiadaj¹ kadry, która zarz¹dza³aby umiejêtnie zespo³em. Jak jest ktoœ, kto zna siê na ZUS-ie, potrafi prawid³owo zg³osiæ osoby zatrudniane do ubezpieczenia spo³ecznego i wie, w którym momencie nale¿y podpisaæ umowê o dzie³o, a kiedy umowê-zlecenie, to ju¿ jest hitem rynkowym w trzecim sektorze. To pokazuje, ¿e ca³oœæ zagadnienia zarz¹dzania
zasobami ludzkim, w tym zatrudniania w trzecim sektorze, pozostaje kwesti¹
marginaln¹ i trudno oczekiwaæ stosowania nowoczesnych metod zatrudnia-
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nia, czy te¿ organizacji pracy poza tymi rozwi¹zaniami, które pozwalaj¹ na
jak najefektywniejsze wykorzystanie pozyskanych z trudem œrodków finansowych.
Postulaty organizacji
Sponsorzy powinni przeznaczaæ wiêcej funduszy na zatrudnianie pracowników, a wybór formy zatrudnienia powinien pozostawaæ w gestii organizacji
i byæ podyktowany funkcjonalnoœci¹ rozwi¹zania, a nie oszczêdnoœci¹. Lepsze warunki finansowe pozwoli³yby na zapewnienie pracownikom godziwych
p³ac, a ich wysokoœæ powinna byæ okreœlana w drodze benchmarku.
Bardzo istotna jest terminowoœæ przekazywania œrodków oraz wiêksza
elastycznoœæ umów wieloletnich, która pozwoli na szybsze i ³atwiejsze dostosowywanie siê do zmieniaj¹cych siê warunków funkcjonowania organizacji.
Nie istnieje jeden wzorzec zatrudnienia w trzecim sektorze obowi¹zuj¹cy
wszystkie organizacje. Wybór sposobu zatrudniania powinien byæ dokonywany na podstawie analizy charakteru organizacji, otoczenia, w jakim ona dzia³a
oraz typu realizowanych przez ni¹ programów. Podstawowym kryterium wyboru powinna byæ funkcjonalnoœæ przyjmowanego rozwi¹zania.
Obni¿enie zagregowanych kosztów pracy – g³ównie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne – wp³ynê³oby korzystnie na mo¿liwoœci zatrudniania przez
organizacje pozarz¹dowe. Ten postulat dotyczy przede wszystkim zatrudniania w³asnych pracowników do dodatkowych prac, a tak¿e kosztów wynikaj¹cych z podpisania umowy wolontariackiej.

Scenariusze wywiadów grupowych
z pracownikami organizacji pozarz¹dowych
Osoby w wieku przedemerytalnym
(Przed rozmow¹ respondenci wype³niaj¹ metryczki)
Proszê teraz, aby ka¿dy z Pañstwa powiedzia³, jak ma na imiê, jaki zawód wykonuje,
od jak dawna pracuje w trzecim sektorze, czym siê tam zajmuje i jak siê nazywa organizacja.
1. Motywy zatrudnienia:
a) Czy pracowali Pañstwo w innych sektorach (prywatny, pañstwowy) przed podjêciem pracy w trzecim sektorze? Jakie tam mieli Pañstwo umowy o pracê? Czy
byli Pañstwo w jakichœ okresach swojego ¿ycia bez pracy? A jeœli tak, to
dlaczego?
b) Jak to siê sta³o, ¿e podjêli Pañstwo pracê w organizacjach pozarz¹dowych?
c) Co na to wp³ynê³o? Jakieœ kontakty nieformalne, wolontariat, trudnoœci ze zdobyciem pracy w innych sektorach, ³atwoœæ zdobycia pracy w trzecim sektorze?
d) Sk¹d czerpali Pañstwo informacje o pracy w trzecim sektorze?
e) Czy podejmuj¹c pracê w trzecim sektorze, uwa¿ali Pañstwo, ¿e to praca na
chwilê czy na d³u¿ej, a mo¿e na zawsze? Dlaczego?
f) Dlaczego podjêli Pañstwo pracê w trzecim sektorze? Proszê podaæ trzy g³ówne
motywy (tablica)
g) Jak Pañstwu siê pracuje w trzecim sektorze? Dobrze czy Ÿle? Co przeszkadza,
a co jest fajne?
h) Czy chc¹ Pañstwo dalej pracowaæ w trzecim sektorze? Jeœli tak, to jak d³ugo i dlaczego? Jeœli nie, to w jakim sektorze zamierzaj¹ Pañstwo znaleŸæ pracê i dlaczego?
i) Czy czuj¹ Pañstwo, ¿e s¹ potrzebni w swojej organizacji? Co organizacje maj¹
z tego, ¿e zatrudniaj¹ Pañstwa grupê (tak¿e kobiety z ma³ymi dzieæmi, niepe³nosprawnych itd.)?
2. Polityka personalna – kariera:
a) Z czego sk³ada siê Pañstwa wynagrodzenie za pracê: pensja, dodatki, nagrody,
premie?
b) Co Pañstwa motywuje do pracy oprócz zarobków?
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c) Czy system oceniania swojej pracy uwa¿aj¹ Pañstwo za sprawiedliwy? Dlaczego?
d) Czy praca w trzecim sektorze daje poczucie bezpieczeñstwa czy niepewnoœci?
Dlaczego?
e) Co dla Pañstwa oznacza pewnoœæ zatrudnienia? Czy jest to dla Pañstwa wa¿ne?
f) Czy s¹ dla Pañstwa wa¿ne ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne? Czy wa¿niejsza jest wy¿sza pensja? Które formy ubezpieczenia spo³ecznego uznaj¹ Pañstwo za niezbêdne? Brak których ubezpieczeñ jest patologi¹?
g) Czy spotkali siê Pañstwo z planowaniem kariery w trzecim sektorze? Czy ktoœ
planowa³ Pañstwa karierê, albo Pañstwa znajomych, w trzecim sektorze? Jeœli
tak, to na czym polega³o to planowanie?
h) Czy czuj¹ siê Pañstwo w jakiœ sposób dyskryminowani ze wzglêdu na to, ¿e s¹
Pañstwo starsi? Jeœli tak, to czym siê ta dyskryminacja przejawia? Czy odnosi
siê np. do zarobków, mo¿liwoœci awansu, czasu pracy, dostêpu do szkoleñ?
Czy podejmowali Pañstwo jakieœ dzia³ania przeciw dyskryminacji? Jeœli tak, to
jakie to by³y dzia³ania?
i) Jaka jest atmosfera w pracy w trzecim sektorze? Czy czuje siê konkurencjê, czy
te¿ raczej ka¿dy ka¿demu pomaga?
3. Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych (25 minut):
a) Patrz¹c na tabelê nr 1, proszê powiedzieæ, z jakimi formami zatrudnienia spotkali siê Pañstwo w trzecim sektorze.
b) Korzystaj¹c z tabeli nr 1, proszê oceniæ poszczególne formy zatrudnienia, podaj¹c ich zalety i wady. (tablica)
c) Tabela nr 2 prezentuje formy elastycznej organizacji czasu pracy. Które z nich
uwa¿aj¹ Pañstwo za korzystne dla siebie, a które nie i dlaczego? (tablica)
d) Czy Pañstwa wiek wp³ywa na Pañstwa obowi¹zki zawodowe lub na charakter
zlecanych Pañstwu zadañ (problemy elastycznoœci miejsca i czasu – ewentualne koniecznoœci przemieszczania siê i nieregularne godziny pracy)?
e) Proszê wymieniæ inne, oprócz deklarowanej p³atnej pracy, formy swojej aktywnoœci spo³ecznej (aktywnoœæ na polu spo³ecznym w ramach trzeciego sektora,
ale nie w ramach stosunku pracy).
4. Rekomendacje i propozycje zmian regulacji prawnych (20 minut):
a) Jak oceniaj¹ Pañstwo swoje obecne warunki zatrudnienia i na jakie chcieliby
Pañstwo je zmieniæ? Proszê wymieniæ wady i zalety w³asnej umowy o pracê
i wskazaæ potrzeby zmian z perspektywy specyfiki w³asnej sytuacji i organizacji.
b) Co trzeba by zrobiæ, by Pañstwo w sytuacji elastycznego zatrudnienia czuli siê
dobrze i bezpiecznie w pracy? (wyjaœniæ, które z form organizacji pracy s¹ elastyczne)
c) Czy i jakie rozwi¹zania prawne (w kwestii ubezpieczeñ spo³ecznych, form czasu pracy, wspierania powstawania okreœlonych stanowisk itd.) zwi¹zane
z prac¹ Pañstwa grupy spo³ecznej w organizacjach pozarz¹dowych powinny
ulec zmianie?
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d) Jakie stanowiska pracy mog¹ byæ korzystne (wskazane) dla Pañstwa w organizacjach pozarz¹dowych? Proszê podaæ przyk³ady.
e) Co powinno siê zmieniæ i jakie przepisy nale¿a³oby wprowadziæ, aby organizacje pozarz¹dowe chêtniej i czêœciej zatrudnia³y starszych?
f) Które z warunków Pañstwa pracy (wysokoœæ wynagrodzeñ, pewnoœæ zatrudnienia, mo¿liwoœci nabycia uprawnieñ emerytalnych) winny ulec zmianie?
5. Technika projekcyjna:
Proszê sobie wyobraziæ trzy planety. Jedna to organizacje pozarz¹dowe, na drugiej
¿yj¹ ludzie pracuj¹cy w sektorze prywatnym, a na trzeciej – w sektorze pañstwowym.
a) Jak wygl¹da ¿ycie na ka¿dej z nich? Jak siê na nich ¿yje? Dobrze czy Ÿle? Dlaczego?
b) Kto – tzn. jakie grupy spo³eczne i zawodowe – ¿yje na ka¿dej z nich? Jak im siê
¿yje, komu najlepiej, a komu najgorzej? A jak siê ¿yje Pañstwa grupie (tak¿e
kobietom z ma³ymi dzieæmi itd.)?
c) Która planeta najlepiej sobie radzi, jest najbogatsza? Która jest najszczêœliwsza? Dlaczego? Na której ¿yje siê najciekawiej?
d) Jak bêdzie wygl¹da³o ¿ycie na tych planetach za dziesiêæ lat? Tak samo czy coœ
siê zmieni³o? A jak siê ¿yje Pañstwa grupie?
6. Projekcje przysz³oœci:
a) Czy dziêki pracy maj¹ Pañstwo wiêcej znajomych, przyjació³? Czy dziêki pracy
maj¹ Pañstwo bogatsze ¿ycie towarzyskie?
b) Czy spodziewaj¹ siê Pañstwo jakichœ trudnoœci zwi¹zanych ze swoj¹ prac¹
w przysz³oœci (np. wiêksza konkurencja; konkurencja osób m³odych lub m³odszych)?

Osoby niepe³nosprawne
(Przed rozmow¹ respondenci wype³niaj¹ metryczki)
Proszê teraz, aby ka¿dy z Pañstwa powiedzia³, jak ma na imiê, jaki zawód wykonuje,
od jak dawna pracuje w trzecim sektorze, czym siê tam zajmuje i jak siê nazywa organizacja.
1. Motywy zatrudnienia:
a) Czy pracowali Pañstwo w innych sektorach (prywatny, pañstwowy) przed podjêciem pracy w trzecim sektorze? Jakie tam mieli Pañstwo umowy o pracê?
b) Jak to siê sta³o, ¿e podjêli Pañstwo pracê w organizacjach pozarz¹dowych?
c) Co na to wp³ynê³o? Jakieœ kontakty nieformalne, wolontariat, trudnoœci ze zdobyciem pracy w innych sektorach, ³atwoœæ zdobycia pracy w trzecim sektorze?
d) Sk¹d czerpali Pañstwo informacje o pracy w trzecim sektorze?
e) Czy podejmuj¹c pracê w trzecim sektorze, uwa¿ali Pañstwo, ¿e to praca na
chwilê czy na d³u¿ej, a mo¿e na zawsze? Dlaczego?
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f) Dlaczego podjêli Pañstwo pracê w trzecim sektorze? Proszê podaæ trzy g³ówne
motywy. (tablica)
g) Jak Pañstwu siê pracuje w trzecim sektorze? Dobrze czy Ÿle? Co przeszkadza,
a co jest fajne?
h) Czy chc¹ Pañstwo dalej pracowaæ w trzecim sektorze? Jeœli tak, to jak d³ugo i dlaczego? Jeœli nie, to w jakim sektorze zamierzaj¹ Pañstwo znaleŸæ pracê i dlaczego?
i) Czy czuj¹ Pañstwo, ¿e s¹ potrzebni w swojej organizacji? Co organizacje maj¹
z tego, ¿e zatrudniaj¹ Pañstwa grupê (tak¿e kobiety z ma³ymi dzieæmi itd.)?
2. Polityka personalna – kariera:
a) Z czego sk³ada siê Pañstwa wynagrodzenie za pracê: pensja, dodatki, nagrody,
premie?
b) Co Pañstwa motywuje do pracy oprócz zarobków?
c) Czy system oceniania swojej pracy uwa¿aj¹ Pañstwo za sprawiedliwy? Dlaczego?
d) Czy praca w trzecim sektorze daje poczucie bezpieczeñstwa czy niepewnoœci?
Dlaczego?
e) Co dla Pañstwa oznacza pewnoœæ zatrudnienia? Czy jest to dla Pañstwa wa¿ne?
f) Czy s¹ dla Pañstwa wa¿ne ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne? Czy wa¿niejsza jest wy¿sza pensja? Które formy ubezpieczenia spo³ecznego uznaj¹ Pañstwo za niezbêdne? Brak których ubezpieczeñ jest patologi¹?
g) Czy spotkali siê Pañstwo z planowaniem kariery w trzecim sektorze? Czy ktoœ
planowa³ Pañstwa karierê, albo Pañstwa znajomych, w trzecim sektorze? Jeœli
tak, to na czym polega³o to planowanie?
h) Proszê przestawiæ kilka typowych œcie¿ek kariery osób niepe³nosprawnych
w organizacjach pozarz¹dowych. Proszê podaæ konkretne przyk³ady (w tym
w³asnych œcie¿ek kariery).
i) Jak wygl¹daj¹ mo¿liwoœci awansu zawodowego osób niepe³nosprawnych w organizacjach pozarz¹dowych? Czy uzyskanie awansu jest ³atwe, czy trudne?
Czy s¹ ró¿nice pomiêdzy pracownikami niepe³nosprawnymi w organizacjach
a innymi grupami? Proszê podaæ przyk³ady.
j) Czy funkcjonuj¹ w organizacjach pozarz¹dowych plany szkoleñ i podnoszenia
kwalifikacji pracowników niepe³nosprawnych, systemy szkoleñ wewnêtrznych i zewnêtrznych itd.? Proszê podaæ przyk³ady podejmowanych w tym zakresie dzia³añ.
k) Czy plany szkoleniowe i systemy szkoleñ uwzglêdniaj¹ niepe³nosprawnoœæ
pracowników? Jeœli tak, to jakie s¹ to plany?
l) Czy czuj¹ siê Pañstwo w jakiœ sposób dyskryminowani ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ? Jeœli tak, to czym siê ta dyskryminacja przejawia? Czy odnosi siê
np. do zarobków, mo¿liwoœci awansu, czasu pracy, dostêpu do szkoleñ? Czy
podejmowali Pañstwo jakieœ dzia³ania przeciw dyskryminacji? Jeœli tak, to jakie to by³y dzia³ania?
m) Jaka jest atmosfera w pracy w trzecim sektorze? Czy czuje siê konkurencjê, czy
te¿ raczej ka¿dy ka¿demu pomaga?
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3. Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych (25 minut):
a) Patrz¹c na tabelê nr 1, proszê powiedzieæ, z jakimi formami zatrudnienia spotkali siê Pañstwo w trzecim sektorze.
b) Korzystaj¹c z tabeli nr 1, proszê oceniæ poszczególne formy zatrudnienia, podaj¹c ich zalety i wady. (tablica)
c) Które z wymienionych form zatrudnienia (patrz za³¹czona tabela nr 1) spotyka³y siê lub spotykaj¹ z akceptacj¹ niepe³nosprawnych i dlaczego? Proszê podaæ konkretne przyk³ady.
d) Które z wymienionych form zatrudnienia (patrz za³¹czona tabela nr 1) wywo³ywa³y lub wywo³uj¹ niezadowolenie niepe³nosprawnych i dlaczego? Proszê
podaæ konkretne przyk³ady.
e) Tabela nr 2 prezentuje formy elastycznej organizacji czasu pracy. Które z nich
uwa¿aj¹ Pañstwo za korzystne dla siebie, a które nie i dlaczego? (tablica)
4. Rekomendacje i propozycje zmian regulacji prawnych (20 minut):
a) Jak oceniaj¹ Pañstwo swoje obecne warunki zatrudnienia i na jakie chcieliby
Pañstwo je zmieniæ? Proszê wymieniæ wady i zalety w³asnej umowy o pracê
i wskazaæ potrzeby zmian z perspektywy specyfiki w³asnej sytuacji i organizacji. Co najbardziej przeszkadza w zatrudnianiu pracowników niepe³nosprawnych w organizacjach pozarz¹dowych?
b) Co trzeba by zrobiæ, by Pañstwo w sytuacji elastycznego zatrudnienia czuli siê
dobrze i bezpiecznie w pracy? (wyjaœniæ, które z form organizacji pracy s¹ elastyczne)
c) Czy i jakie rozwi¹zania prawne (w kwestii ubezpieczeñ spo³ecznych, form czasu pracy, wspierania powstawania okreœlonych stanowisk itd.) zwi¹zane
z prac¹ Pañstwa grupy spo³ecznej w organizacjach pozarz¹dowych powinny
ulec zmianie?
d) Jakie stanowiska pracy mog¹ byæ korzystne (wskazane) dla Pañstwa w organizacjach pozarz¹dowych? Proszê podaæ przyk³ady.
e) Co powinno siê zmieniæ i jakie przepisy nale¿a³oby wprowadziæ, aby organizacje pozarz¹dowe chêtniej i czêœciej zatrudnia³y niepe³nosprawnych?
5. Technika projekcyjna:
Proszê sobie wyobraziæ trzy planety. Jedna to organizacje pozarz¹dowe, na drugiej
¿yj¹ ludzie pracuj¹cy w sektorze prywatnym, a na trzeciej – w sektorze pañstwowym.
a) Jak wygl¹da ¿ycie na ka¿dej z nich? Jak siê na nich ¿yje? Dobrze czy Ÿle? Dlaczego?
b) Kto – tzn. jakie grupy spo³eczne i zawodowe – ¿yje na ka¿dej z nich? Jak im siê
¿yje, komu najlepiej, a komu najgorzej? A jak siê ¿yje Pañstwa grupie (tak¿e
kobietom z ma³ymi dzieæmi itd.)?
c) Która planeta najlepiej sobie radzi, jest najbogatsza? Która jest najszczêœliwsza? Dlaczego? Na której ¿yje siê najciekawiej?
d) Jak bêdzie wygl¹da³o ¿ycie na tych planetach za dziesiêæ lat? Tak samo czy coœ
siê zmieni³o? A jak siê ¿yje Pañstwa grupie?
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6. Projekcje przysz³oœci:
a) Czy spodziewaj¹ siê Pañstwo jakichœ trudnoœci zwi¹zanych ze swoj¹ prac¹
w przysz³oœci (np. bezrobocie, zwiêkszona konkurencja)?
b) Jak widz¹ Pañstwo siebie za kilka lat? Czy nadal pracuj¹ Pañstwo w trzecim sektorze w tej samej organizacji? Co Pañstwo robi¹?
c) Czy przeszli Pañstwo jakieœ szkolenia albo awansowali?
d) Czy praca jest bardziej dostosowana do Pañstwa potrzeb?

Kobiety wracaj¹ce na rynek pracy po urlopie macierzyñskim
lub wychowawczym
(Przed rozmow¹ respondenci wype³niaj¹ metryczki)
Proszê teraz, aby ka¿da z Pañ powiedzia³a, jak ma na imiê, jaki zawód wykonuje, od jak
dawna pracuje w trzecim sektorze, czym siê tam zajmuje i jak siê nazywa organizacja.
1. Motywy zatrudnienia:
a) Czy pracowa³y Panie w innych sektorach (prywatny, pañstwowy) przed podjêciem pracy w trzecim sektorze? Jakie tam mia³y Panie umowy o pracê?
b) Jak to siê sta³o, ¿e podjê³y Panie pracê w organizacjach pozarz¹dowych?
c) Co na to wp³ynê³o? Jakieœ kontakty nieformalne, wolontariat, trudnoœci ze
zdobyciem pracy w innych sektorach, ³atwoœæ zdobycia pracy w trzecim sektorze?
d) Sk¹d czerpa³y Panie informacje o pracy w trzecim sektorze?
e) Czy podejmuj¹c pracê w trzecim sektorze, uwa¿a³y Panie, ¿e to praca na chwilê
czy na d³u¿ej, a mo¿e na zawsze? Dlaczego?
f) Dlaczego podjê³y Panie pracê w trzecim sektorze? Proszê podaæ trzy g³ówne
motywy. (tablica)
g) Jak Paniom siê pracuje w trzecim sektorze? Dobrze czy Ÿle? Co przeszkadza,
a co jest fajne?
h) Czy chc¹ Panie dalej pracowaæ w trzecim sektorze? Jeœli tak, to jak d³ugo i dlaczego? Jeœli nie, to w jakim sektorze zamierzaj¹ Panie znaleŸæ pracê i dlaczego?
i) Czy czuj¹ Panie, ¿e s¹ potrzebne w swojej organizacji? Co organizacje maj¹ z tego, ¿e zatrudniaj¹ grupê, do której Panie nale¿¹ (tak¿e niepe³nosprawnych itd.)?
j) (tylko w przypadku powrotu do pracy bezpoœrednio po urlopie macierzyñskim)
Czy któraœ z Pañ zdecydowa³a siê na powrót do pracy od razu po urlopie macierzyñskim i dlaczego? Czy wi¹za³y siê z tym jakieœ trudnoœci?
k) Czy wracaj¹c z urlopu wychowawczego, natrafi³y Panie na jakieœ utrudnienia
(zajêty etat, propozycja zmiany stanowiska, zmniejszenie etatu, np. do jednej
drugiej czy trzech czwartych, zmniejszenie wynagrodzenia lub inne)?
l) (tylko w przypadku samotnego macierzyñstwa) Czy ze wzglêdu na samotne macierzyñstwo spotka³a siê Pani z jakimikolwiek utrudnieniami w powrocie do
pracy w organizacji pozarz¹dowej? Czy powrót nast¹pi³ po urlopie macierzyñskim, czy po wychowawczym?
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2. Polityka personalna – kariera:
a) Z czego sk³ada siê Pañ wynagrodzenie za pracê: pensja, dodatki, nagrody, premie?
b) Co Panie motywuje do pracy oprócz zarobków?
c) Czy system oceniania swojej pracy uwa¿aj¹ Panie za sprawiedliwy? Dlaczego?
d) Czy praca w trzecim sektorze daje poczucie bezpieczeñstwa czy niepewnoœci?
Dlaczego?
e) Co dla Pañ oznacza pewnoœæ zatrudnienia? Czy jest to dla Pañ wa¿ne?
f) Czy s¹ dla Pañ wa¿ne ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne? Czy wa¿niejsza
jest wy¿sza pensja? Które formy ubezpieczenia spo³ecznego uznaj¹ Panie za
niezbêdne? Brak których ubezpieczeñ jest patologi¹?
g) Czy spotka³y siê Panie z planowaniem kariery w trzecim sektorze? Czy ktoœ planowa³ karierê Pañ, albo Pañ znajomych, w trzecim sektorze? Jeœli tak, to na
czym polega³o to planowanie?
h) Czy czuj¹ siê Panie w jakiœ sposób dyskryminowane ze wzglêdu na to, ¿e s¹ Panie m³odymi matkami? Jeœli tak, to czym siê ta dyskryminacja przejawia? Czy
odnosi siê np. do zarobków, mo¿liwoœci awansu, czasu pracy, dostêpu do szkoleñ? Czy podejmowa³y Panie jakieœ dzia³ania przeciw dyskryminacji? Jeœli tak,
to jakie to by³y dzia³ania?
i) Jaka jest atmosfera w pracy w trzecim sektorze? Czy czuje siê konkurencjê, czy
te¿ raczej ka¿dy ka¿demu pomaga?
3. Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych (25 minut):
a) Patrz¹c na tabelê nr 1, proszê powiedzieæ, z jakimi formami zatrudnienia spotka³y siê Panie w trzecim sektorze.
b) Korzystaj¹c z tabeli nr 1, proszê oceniæ poszczególne formy zatrudnienia, podaj¹c ich zalety i wady. (tablica)
c) Tabela nr 2 prezentuje formy elastycznej organizacji czasu pracy. Które z nich
uwa¿aj¹ Panie za korzystne dla siebie, a które nie i dlaczego? (tablica)
d) Czy w pracy Pañ pojawiaj¹ siê problemy zwi¹zane z koniecznoœci¹ d³ugotrwa³ych dojazdów, czêstymi delegacjami, wyd³u¿onym czasem pracy? Czy
powoduje to utrudnienia w wychowaniu dziecka (np. przy niedostatkach opieki
instytucjonalnej, braku mo¿liwoœci skorzystania z pomocy rodziny przy
dziecku itp.)?
e) Czy korzysta³y Panie w pracy z jakichœ praw wynikaj¹cych z posiadania ma³ego
dziecka (np. ze skróconego czasu pracy ze wzglêdu na karmienie dziecka piersi¹, z dni opieki nad dzieckiem, zwolnieñ lekarskich)? Jeœli tak, to czy by³o to
przyczyn¹ nieprzyjemnoœci w miejscu pracy?
4. Rekomendacje i propozycje zmian regulacji prawnych (20 minut):
a) Jak oceniaj¹ Panie swoje obecne warunki zatrudnienia i na jakie chcia³yby Panie je zmieniæ? Proszê wymieniæ wady i zalety w³asnej umowy o pracê i wskazaæ potrzeby zmian z perspektywy specyfiki w³asnej sytuacji i organizacji.
b) Co trzeba by zrobiæ, by Panie w sytuacji elastycznego zatrudnienia czu³y siê dobrze
i bezpiecznie w pracy? (wyjaœniæ, które z form organizacji pracy s¹ elastyczne)
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c) Czy i jakie rozwi¹zania prawne (w kwestii ubezpieczeñ spo³ecznych, form czasu pracy, wspierania powstawania okreœlonych stanowisk itd.) zwi¹zane
z prac¹ w organizacjach pozarz¹dowych grupy spo³ecznej, do której Panie nale¿¹, powinny ulec zmianie?
d) Jakie stanowiska pracy mog¹ byæ korzystne (wskazane) dla Pañ w organizacjach pozarz¹dowych? Proszê podaæ przyk³ady.
e) Co powinno siê zmieniæ i jakie przepisy nale¿a³oby wprowadziæ, aby organizacje pozarz¹dowe chêtniej i czêœciej zatrudnia³y pracowników nale¿¹cych do
grupy kobiet posiadaj¹cych ma³e dzieci?
f) Co nale¿a³oby zmieniæ, by powrót kobiet do pracy po urlopie macierzyñskim
lub wychowawczym sta³ siê ³atwiejszy? Proszê opowiedzieæ o negatywnych
doœwiadczeniach w³asnych i przedstawiæ propozycje zmian – wskazaæ trzy,
zdaniem Pañ, najwa¿niejsze czynniki. Czy po urlopie wychowawczym powraca siê do pracy trudniej ni¿ bezpoœrednio po macierzyñskimi?
g) Jak oceniaj¹ Panie pewnoœæ swojego zatrudnienia w trzecim sektorze? Czy istnieje groŸba utraty pracy w przewidywalnej przysz³oœci? Co mo¿e byæ jej przyczyn¹?
h) Czy i jakie nale¿a³oby podj¹æ dzia³ania (w kwestii form zatrudnienia, szkoleñ,
nastawienia pracodawców itp.), aby u³atwiæ powrót do pracy kobietom po urlopach macierzyñskich lub wychowawczych?
i) Czy korzystaj¹ Panie z us³ug ¿³obków i przedszkoli? Czy godziny pracy tych
placówek s¹ dopasowane do czasu pracy matek (np. w obliczu koniecznoœci
sk³adania dokumentów o przyjêcie dziecka do przedszkola z piêciomiesiêcznym wyprzedzeniem – kwiecieñ podanie – wrzesieñ przyjêcie – czêsto w sytuacji, gdy matka nie ma jeszcze zapewnionego miejsca pracy)? Co w sytuacji braku miejsc w przedszkolu?
j) Czy kobiety powracaj¹ce po urlopie macierzyñskim lub wychowawczym s¹
postrzegane przez pracodawcê i/lub wspó³pracowników jako pracownicy
mniej efektywni? (rozdzieliæ perspektywê urlopu macierzyñskiego i wychowawczego) – Czy pracodawcy chêtniej widz¹ np. kobiety powracaj¹ce po urlopie macierzyñskim, a mniej po wychowawczym? A mo¿e jest na odwrót?
k) Czy w czasie urlopu wychowawczego bra³y Panie udzia³ w jakichœ kursach lub
szkoleniach lub w jakikolwiek inny sposób podnosi³y Panie swoje kwalifikacje? Jeœli tak, to czy szkolenia te zaleca³ i op³aca³ pracodawca, czy te¿ podejmowane by³y one z w³asnej inicjatywy? A mo¿e jeszcze inaczej?
5. Technika projekcyjna:
Proszê sobie wyobraziæ trzy planety. Jedna to organizacje pozarz¹dowe, na drugiej
¿yj¹ ludzie pracuj¹cy w sektorze prywatnym, a na trzeciej – w sektorze pañstwowym.
a) Jak wygl¹da ¿ycie na ka¿dej z nich? Jak siê na nich ¿yje? Dobrze czy Ÿle? Dlaczego?
b) Kto – tzn. jakie grupy spo³eczne i zawodowe – ¿yje na ka¿dej z nich? Jak im siê
¿yje, komu najlepiej, a komu najgorzej? A jak siê ¿yje grupie, do której nale¿¹
Panie (kobietom z ma³ymi dzieæmi itd.)?

Scenariusze wywiadów grupowych z pracownikami organizacji...

219

c) Która planeta najlepiej sobie radzi, jest najbogatsza? Która jest najszczêœliwsza? Dlaczego? Na której ¿yje siê najciekawiej?
d) Jak bêdzie wygl¹da³o ¿ycie na tych planetach za dziesiêæ lat? Tak samo czy coœ
siê zmieni³o? A jak siê ¿yje grupie, do której nale¿¹ Panie?
6. Projekcje przysz³oœci:
a) Czy gdyby znów skorzysta³y Panie z urlopu wychowawczego (teraz lub
w przysz³oœci), mia³yby Panie mo¿liwoœci powrotu do pracy?
b) Czy kobiety posiadaj¹ce dzieci (zmuszone w zwi¹zku z tym do innego planowania czasu i obarczone obowi¹zkami wynikaj¹cymi z posiadania dzieci i rodziny) s¹ dyskryminowane na rynku pracy?
c) Czy ze wzglêdu na macierzyñstwo zrezygnowa³y lub rezygnuj¹ Panie z ubiegania siê o awans (stanowisko kierownicze wy¿szego lub ni¿szego szczebla, na
którym wymagana jest wiêksza dyspozycyjnoœæ, praca w delegacji, spotkania
s³u¿bowe itp.)?
d) Czy widz¹ Panie jakieœ inne rozwi¹zania prawne (formy zatrudnienia i elastycznoœci pracy) umo¿liwiaj¹ce kobietom ³¹czenie aktywnoœci zawodowej i rodzicielskiej? Proszê ewentualnie uwzglêdniæ znane Paniom rozwi¹zania innowacyjne, niewystêpuj¹ce w polskiej rzeczywistoœci.

M³odzie¿ i absolwenci
(Przed rozmow¹ respondenci wype³niaj¹ metryczki)
Proszê teraz, aby ka¿dy z Pañstwa powiedzia³, jak ma na imiê, jaki zawód wykonuje,
od jak dawna pracuje w trzecim sektorze, czym siê tam zajmuje i jak siê nazywa organizacja.
1. Motywy zatrudnienia:
a) Czy pracowali Pañstwo w innych sektorach (prywatny, pañstwowy) przed podjêciem pracy w trzecim sektorze? Jakie tam mieli Pañstwo umowy o pracê?
b) Jak to siê sta³o, ¿e podjêli Pañstwo pracê w organizacjach pozarz¹dowych?
c) Co na to wp³ynê³o? Jakieœ kontakty nieformalne, wolontariat, trudnoœci ze zdobyciem pracy w innych sektorach, ³atwoœæ zdobycia pracy w trzecim sektorze?
d) Sk¹d czerpali Pañstwo informacje o pracy w trzecim sektorze?
e) Czy podejmuj¹c pracê w trzecim sektorze, uwa¿ali Pañstwo, ¿e to praca na
chwilê czy na d³u¿ej, a mo¿e na zawsze? Dlaczego?
f) Dlaczego podjêli Pañstwo pracê w trzecim sektorze? Proszê podaæ trzy g³ówne
motywy. (tablica)
g) Jak Pañstwu siê pracuje w trzecim sektorze? Dobrze czy Ÿle? Co przeszkadza,
a co jest fajne?
h) Czy chc¹ Pañstwo dalej pracowaæ w trzecim sektorze? Jeœli tak, to jak d³ugo i dlaczego? Jeœli nie, to w jakim sektorze zamierzaj¹ Pañstwo znaleŸæ pracê i dlaczego?
i) Jeœli teraz dokonywaliby Pañstwo wyboru, w jakim sektorze pracowaæ, to gdzie
by Pañstwo pracowali? Dlaczego?
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j) Czy czuj¹ Pañstwo, ¿e s¹ potrzebni w swojej organizacji? Co organizacje maj¹
z tego, ¿e zatrudniaj¹ Pañstwa grupê (tak¿e kobiety z ma³ymi dzieæmi, niepe³nosprawnych itd.)?
k) Proszê powiedzieæ, na podstawie swoich i cudzych doœwiadczeñ, jak wygl¹daj¹
motywy, którymi siê kieruje m³odzie¿ rozpoczynaj¹ca pracê w trzecim sektorze. Co jest dla niej dobre w tej pracy, a co z³e?
2. Adaptacja do pracy:
a) Jak wygl¹da³y Pañstwa pierwsze dni, tygodnie pracy?
b) Czy dostali Pañstwo pisemny zakres obowi¹zków?
c) Jak wygl¹da³o Pañstwa miejsce pracy?
d) Czy mieli Pañstwo osobê wprowadzaj¹c¹ Pañstwa do obowi¹zków?
e) Jak sobie Pañstwo radzili w sytuacjach trudnych? Czy musieli Pañstwo liczyæ
na siebie, czy ktoœ Pañstwu pomaga³?
Proszê podaæ przyk³ady jeszcze innych m³odych ludzi i ich pierwszych dni i tygodni
pracy w organizacjach pozarz¹dowych, o których jeszcze nie mówiliœmy.
3. Polityka personalna – kariera:
a) Z czego sk³ada siê Pañstwa wynagrodzenie za pracê: pensja, dodatki, nagrody,
premie?
b) Co Pañstwa motywuje do pracy oprócz zarobków?
c) Czy system oceniania swojej pracy uwa¿aj¹ Pañstwo za sprawiedliwy? Dlaczego?
d) Czy praca w trzecim sektorze daje poczucie bezpieczeñstwa czy niepewnoœci?
Dlaczego?
e) Co dla Pañstwa oznacza pewnoœæ zatrudnienia? Czy jest to dla Pañstwa wa¿ne?
f) Czy s¹ dla Pañstwa wa¿ne ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne? Czy wa¿niejsza jest wy¿sza pensja? Które formy ubezpieczenia spo³ecznego uznaj¹ Pañstwo za niezbêdne? Brak których ubezpieczeñ jest patologi¹?
g) Czy spotkali siê Pañstwo z planowaniem kariery w trzecim sektorze? Czy ktoœ
planowa³ Pañstwa karierê, albo Pañstwa znajomych, w trzecim sektorze? Jeœli
tak, to na czym polega³o to planowanie?
h) Czy czuj¹ siê Pañstwo w jakiœ sposób dyskryminowani ze wzglêdu na to, ¿e s¹
Pañstwo m³odzi? Jeœli tak, to czym siê ta dyskryminacja przejawia? Czy odnosi
siê np. do zarobków, mo¿liwoœci awansu, czasu pracy, dostêpu do szkoleñ?
Czy podejmowali Pañstwo jakieœ dzia³ania przeciw dyskryminacji? Jeœli tak, to
jakie to by³y dzia³ania?
i) Jaka jest atmosfera w pracy w trzecim sektorze? Czy czuje siê konkurencjê, czy
te¿ raczej ka¿dy ka¿demu pomaga?
4. Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych (25 minut):
a) Patrz¹c na tabelê nr 1, proszê powiedzieæ, z jakimi formami zatrudnienia spotkali siê Pañstwo w trzecim sektorze.
b) Korzystaj¹c z tabeli nr 1, proszê oceniæ poszczególne formy zatrudnienia, podaj¹c ich zalety i wady. (tablica)
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c) Tabela nr 2 prezentuje formy elastycznej organizacji czasu pracy. Które z nich
uwa¿aj¹ Pañstwo za korzystne dla siebie, a które nie i dlaczego? (tablica)
d) Jakie umowy o prace proponuj¹ Pañstwu organizacje?
e) Jak najczêœciej m³odzie¿ jest zatrudniana w Pañstwa organizacjach? Czy jest to
dla m³odych osób dobre, czy z³e rozwi¹zanie. Dlaczego? Proszê podaæ wady
i zalety.
5. Rekomendacje i propozycje zmian regulacji prawnych (20 minut):
a) Jak oceniaj¹ Pañstwo swoje obecne warunki zatrudnienia i na jakie chcieliby
Pañstwo je zmieniæ? Proszê wymieniæ wady i zalety w³asnej umowy o pracê
i wskazaæ potrzeby zmian z perspektywy specyfiki w³asnej sytuacji i organizacji.
b) Co trzeba by zrobiæ, by Pañstwo w sytuacji elastycznego zatrudnienia czuli siê
dobrze i bezpiecznie w pracy? (wyjaœniæ, które z form organizacji pracy s¹ elastyczne)
c) Czy i jakie rozwi¹zania prawne (w kwestii ubezpieczeñ spo³ecznych, form czasu pracy, wspierania powstawania okreœlonych stanowisk itd.) zwi¹zane
z prac¹ Pañstwa grupy spo³ecznej w organizacjach pozarz¹dowych powinny
ulec zmianie?
d) Jakie stanowiska pracy mog¹ byæ korzystne (wskazane) dla Pañstwa w organizacjach pozarz¹dowych? Proszê podaæ przyk³ady.
e) Co powinno siê zmieniæ i jakie przepisy nale¿a³oby wprowadziæ, aby organizacje pozarz¹dowe chêtniej i czêœciej zatrudnia³y absolwentów?
6. Technika projekcyjna:
Proszê sobie wyobraziæ trzy planety. Jedna to organizacje pozarz¹dowe, na drugiej
¿yj¹ ludzie pracuj¹cy w sektorze prywatnym, a na trzeciej – w sektorze pañstwowym.
a) Jak wygl¹da ¿ycie na ka¿dej z nich? Jak siê na nich ¿yje? Dobrze czy Ÿle? Dlaczego?
b) Kto – tzn. jakie grupy spo³eczne i zawodowe – ¿yje na ka¿dej z nich? Jak im siê
¿yje, komu najlepiej, a komu najgorzej? A jak siê ¿yje Pañstwa grupie (tak¿e
kobietom z ma³ymi dzieæmi itd.)?
c) Która planeta najlepiej sobie radzi, jest najbogatsza? Która jest najszczêœliwsza? Dlaczego? Na której ¿yje siê najciekawiej?
d) Jak bêdzie wygl¹da³o ¿ycie na tych planetach za dziesiêæ lat? Tak samo czy coœ
siê zmieni³o? A jak siê ¿yje Pañstwa grupie?
7. Projekcje przysz³oœci:
a) Czy spodziewaj¹ siê Pañstwo jakichœ trudnoœci zwi¹zanych ze swoj¹ prac¹
w przysz³oœci (np. bezrobocie, zwiêkszona konkurencja)?
b) Jak widz¹ Pañstwo siebie za kilka lat? Czy nadal pracuj¹ Pañstwo w trzecim sektorze w tej samej organizacji? Co Pañstwo robi¹?

Scenariusz wywiadu grupowego
z kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ organizacji pozarz¹dowych
1. Tworzenie nowych miejsc pracy:
a) Finansowanie zatrudnienia: Jakie „chwyty” czy strategie mog¹ zostaæ u¿yte
w relacji z grantodawc¹, aby w ramach przyznanych œrodków finansowych mo¿liwe by³o finansowanie potrzeb kadrowych, stworzenie nowego miejsca (nowych miejsc) pracy?
b) Zatrudnianie grup marginalizowanych: Czy zatrudnianie grup marginalizowanych jest uwzglêdniane w strategii organizacji? Czy zdarza siê, ¿e czasem
jest poœwiêcona efektywnoœæ wdra¿anych rozwi¹zañ, aby zrealizowaæ ten cel?
Jak wygl¹da to w odniesieniu do poszczególnych grup marginalizowanych
(osoby niepe³nosprawne; kobiety powracaj¹ce na rynek pracy po urlopie macierzyñskim lub wychowawczym; osoby m³ode, m³odzie¿ ucz¹ca siê, absolwenci; osoby w wieku przedemerytalnym)?
c) Statystyka: Proszê podaæ roczn¹ statystykê dotycz¹c¹ zatrudniania ww. czterech grup.
d) Jakie projekty owocuj¹ tworzeniem najwiêkszej liczby nowych miejsc pracy?
e) Ró¿nica miêdzy projektami Unii Europejskiej a innymi projektami: Czy
w projektach unijnych ³atwiej jest pozyskaæ finansowanie na pokrycie potrzeb
kadrowych lub tworzenie nowych miejsc pracy?
f) Nowe zawody: Jakie nowe zawody powstaj¹ w sektorze organizacji pozarz¹dowych w Polsce?
2. Dobór pracowników:
a) Trzeci sektor jako pracodawca: Czy trzeci sektor jest œrodowiskiem hermetycznym, czy otwartym? Jak trudno jest dostaæ pracê w sektorze organizacji pozarz¹dowych bez uprzedniego doœwiadczenia z tego sektora?
b) Przechodzenie miêdzy sektorami: Jak czêsto dochodzi do przechodzenia pracowników pomiêdzy sektorami (np. z publicznego do organizacji pozarz¹dowych, z organizacji pozarz¹dowych do publicznego, czy te¿ z prywatnego do
organizacji pozarz¹dowych, z organizacji pozarz¹dowych do prywatnego)?
c) Rekrutacja: Proszê przedstawiæ stosowane formy rekrutacji: przyczyny stosowania, pomiar efektywnoœci, trendy na przysz³oœæ.
d) Selekcja: Proszê przedstawiæ stosowane formy selekcji: wykorzystywane narzêdzia, zalety i wady poszczególnych narzêdzi, osoby zaanga¿owane w proces.
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e) Doradztwo zewnêtrzne: Czy organizacje korzystaj¹ z doradztwa zewnêtrznego na jakimkolwiek etapie procesu doboru pracowników?
f) Kryteria doboru: Proszê podaæ definicjê kluczowych kompetencji dla organizacji i sposób, w jaki s¹ tworzone listy kluczowych kompetencji.
g) Wprowadzanie nowego pracownika: Proszê omówiæ formy wprowadzania
nowego pracownika na stanowisko pracy: formalne, nieformalne, osoby odpowiedzialne, materia³y towarzysz¹ce.
h) Ocena efektywnoœci: Proszê przedstawiæ metodê (metody) oceny efektywnoœci rekrutacji, podsumowania roczne, determinanty sukcesu.
3. Wzory zatrudnienia:
a) Formy zatrudnienia: Proszê przedstawiæ stosowane formy zatrudnienia – ich
zalety i wady.
b) Jakie inne formy zatrudnienia mog³yby byæ stosowane? Jakie istniej¹ ku temu
przeszkody? Co trzeba by zmieniæ, aby mog³y byæ one stosowane?
c) Grupy stanowisk a formy zatrudnienia: Jakie grupy stanowisk funkcjonuj¹
w firmie? Czy wzory zatrudnienia ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od poszczególnych
grup stanowisk?
d) Które formy zatrudnienia s¹ preferowane? Dlaczego te?
e) Czy forma prawna organizacji (np. fundacja, stowarzyszenie) ma wp³yw na stosowane formy zatrudnienia?
f) Wolontariat: W jakim stopniu i w odniesieniu do jakich stanowisk jest stosowany wolontariat? Jakie s¹ zalety i wady stosowania tej formy wspó³pracy?
Czy s¹ stanowiska, na których nie mo¿na czy nie powinno siê zatrudniaæ wolontariuszy? Jaka jest relacja procentowa liczebnoœci personelu wynagradzanego i wolontariuszy?
g) Formy organizacji czasu pracy: Proszê przedstawiæ stosowane formy organizacji czasu pracy – ich zalety i wady.
h) Jakie inne formy organizacji czasu pracy mog³yby byæ stosowane? Jakie istniej¹
ku temu przeszkody? Co trzeba by zmieniæ, aby mog³y byæ one stosowane?
Trzeba pamiêtaæ o Kodeksie Pracy!
i) Grupy stanowisk a formy organizacji czasu pracy: Jakie grupy stanowisk
funkcjonuj¹ w firmie? Czy formy organizacji czasu pracy ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od poszczególnych grup stanowisk?
j) Które formy organizacji czasu pracy s¹ preferowane? Dlaczego te?
k) Czy forma prawna organizacji (np. fundacja, stowarzyszenie) ma wp³yw na stosowane formy organizacji czasu pracy?
l) Wolontariat: Które formy organizacji czasu pracy sprawdzaj¹ siê najlepiej
w stosunku do wolontariuszy? Jaka jest zale¿noœæ miêdzy sytuacj¹, w jakiej
znajduje siê organizacja a stosowanymi formami zatrudnienia i organizacji czasu pracy oraz sposobami wykorzystania pracy wolontariuszy?
m) Praca „projektowa”: Z jakimi wyzwaniami mamy do czynienia w zarz¹dzaniu
personelem, który jest zatrudniony tymczasowo? Jak zapewniæ „przynale¿noœæ
do zespo³u” i „uto¿samianie siê” z celami organizacji pracowników tymczasowych mimo ich „tymczasowoœci”?
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n) Flexicurity (elastycznoœæ): Jak zapewniæ chocia¿ minimalne bezpieczeñstwo
zatrudnienia? Jak sprawiæ, ¿eby ludzie czuli siê komfortowo w sytuacji elastycznego zatrudnienia?
o) Rekomendacje: Proszê przedstawiæ rekomendacje dla polskiego systemu prawnego. Które przepisy s¹ najwiêksz¹ przeszkod¹ w funkcjonowaniu organizacji pozarz¹dowych jako pracodawców?
p) Wyzwania zwi¹zane z zatrudnianiem „projektowym”: Jak zagwarantowaæ
pozyskanie do realizacji projektu takich osób, na których nam najbardziej zale¿y?
q) Grupy defaworyzowane: Przedstawiciele których grup dewaloryzowanych
(osoby niepe³nosprawne; kobiety powracaj¹ce na rynek pracy po urlopie macierzyñskim lub wychowawczym; osoby m³ode, m³odzie¿ ucz¹ca siê, absolwenci; osoby w wieku przedemerytalnym) mog¹ zostaæ zatrudnieni? W jakim
charakterze? Które spoœród tych grup s¹ „³atwe”, a które „trudne” do zatrudniania?
r) Proszê przedstawiæ success stories i pora¿ki zwi¹zane z zatrudnianiem osób
z grup defaworyzowanych – przyk³ady z praktyki organizacji.
4. Rozwój kariery pracowników w organizacji:
a) Œcie¿ka kariery w organizacji: Czy istniej¹ wzory œcie¿ek kariery w organizacji? Jeœli tak, to jak s¹ tworzone, jakie s¹ stosowane rozwi¹zania formalne i nieformalne, jaki jest horyzont czasowy?
b) Mo¿liwoœci awansu: Jakie s¹ mo¿liwoœci awansu w przypadku p³askich struktur? Jakie s¹ stosowane rozwi¹zania maj¹ce na celu docenienie wk³adu pracownika i umo¿liwienie mu dalszego rozwoju?
c) Odejœcia: W jaki sposób „zarz¹dza siê” odejœciami pracowników z organizacji
pozarz¹dowych?
d) Rozwój: Czy s¹ prowadzone rozmowy oceniaj¹ce lub rozwojowe z pracownikami? Je¿eli tak, to kiedy? Czy ich wyniki s¹ uwzglêdniane w procesie planowania œcie¿ek kariery?
e) Czy funkcjonuj¹ programy rozwojowe? Czy s¹ organizowane szkolenia? Jeœli
tak, to jak czêsto?
f) Szkolenia: Czy s¹ organizowane szkolenia wewnêtrzne i zewnêtrzne?
g) Je¿eli nie ma szkoleñ, to w jaki sposób jest utrzymywana „zdolnoœæ do zatrudnienia” pracowników i jak s¹ aktualizowane posiadane przez nich kompetencje?
5. Strategia wynagradzania i motywowania pracowników (opcjonalnie):
a) Wartoœciowanie pracy: Czy jest przeprowadzane wartoœciowanie pracy, jakie
metody s¹ najczêœciej stosowane, czy funkcjonuj¹ siatki p³ac? Je¿eli nie, to co
stanowi podstawê do ustalania wysokoœci wynagrodzenia?
b) Konstrukcja wynagrodzenia: Jaka jest wysokoœæ sta³ych pensji? Co mo¿na
zrobiæ, ¿eby by³o zapewnione godziwe wynagrodzenie? Jakie dodatki? Jakie
inne rozwi¹zania?
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c) Nagrody i premie: Czy s¹ przyznawane nagrody lub premie? Je¿eli tak, to jakie
s¹ zasady przyznawania?
d) Motywowanie pracowników: Jakie narzêdzia czy metody s¹ stosowane do
motywowania pracowników (motywowanie finansowe oraz pozafinansowe)?
e) Czy systemy motywacyjne ró¿ni¹ siê w stosunku do sta³ych pracowników i pracowników tymczasowych?
f) Motywowanie wolontariuszy: „Wypalenie czy zatrudnienie”?
6. Zarz¹dzanie personelem w organizacji:
a) Kto jest odpowiedzialny za kwestie HR w organizacji?
b) Je¿eli nie istnieje osobne stanowisko specjalisty ds. HR czy dyrektora HR, to
kto jest odpowiedzialny za ten obszar i dlaczego osoba na tym stanowisku?
c) Ile czasu jest przeznaczane na zarz¹dzanie personelem? Jaki jest to procent
w stosunku do innych obowi¹zków?
d) Czy jest to wpisane do celów danej osoby, czy te¿ dzieje siê niejako „przy okazji”?
e) Czy osoba odpowiedzialna za ten obszar ma odpowiednie wykszta³cenia? Je¿eli
nie, to w jaki sposób zdoby³a potrzebn¹ wiedzê i czy j¹ uaktualnia? Je¿eli pojawia siê k³opot, to gdzie szuka porady i odpowiedzi na swoje pytania?
f) Czy HR w organizacji to swego rodzaju „dopust Bo¿y”, czy te¿ narzêdzie o znaczeniu strategicznym?
g) Jaki jest optymalny sposób zarz¹dzania personelem w trzecim sektorze?

Czêœæ III
M³odzie¿ w organizacjach
pozarz¹dowych
– œcie¿ki kariery zawodowej

Maria Makowska

Œcie¿ka rozwoju w organizacji pozarz¹dowej
W artykule przedstawione zosta³y refleksje autorki na temat pracy m³odych
osób w trzecim sektorze. Artyku³ jest analiz¹ zaobserwowanego przebiegu kariery zawodowej i kszta³tu œcie¿ki rozwoju zawodowego pracowników organizacji pozarz¹dowych. Wskazane zostan¹ mocne i s³abe strony organizacji
pozarz¹dowej jako miejsca pracy, a tak¿e przedstawione zostan¹ propozycje
koniecznych zmian, tak aby trzeci sektor sta³ siê atrakcyjnym miejscem pracy
dla m³odych ludzi, z którym bêd¹ chcieli zwi¹zaæ siê na d³u¿ej.

Organizacje pozarz¹dowe jako podmioty rynku pracy
Organizacje pozarz¹dowe uznaje siê za filar spo³eczeñstwa obywatelskiego1,
a wiêc przestrzeni wykraczaj¹cej poza rodzinê, w³adzê pañstwow¹ i rynek,
w której ludzie dobrowolnie zrzeszaj¹ siê, aby dzia³aæ na rzecz dobra wspólnego2. Stosowane w literaturze synonimy pojêcia „organizacja pozarz¹dowa” to:
organizacja non profit, organizacja ochotnicza, organizacja charytatywna, organizacja spo³eczna3. Wszystkie te pojêcia wskazuj¹ na samoorganizacjê
spo³eczn¹, prywatny charakter inicjatywy, dobrowolnoœæ uczestnictwa, niekomercyjnoœæ, a w domyœle równie¿ na wolontariat jako podstawê zaanga¿owania ludzi. Powy¿sze synonimy zupe³nie nie wskazuj¹ na to, ¿e organizacje pozarz¹dowe nale¿y traktowaæ równie¿ jako podmioty na rynku pracy.
1

Por. P. Gliñski, B. Lewenstein, A. Siciñski (red.): Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego: trzeci sektor, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002.
2
Por. M. Gumkowska, J. Szo³ajska, J. Herbst, J. Wygnañski, D. Butler: Indeks spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 30.
3
Por. Z. WoŸniak: Miêdzy rywalizacj¹ a partnerstwem. Bariery wspó³pracy w³adz publicznych z organizacjami pozarz¹dowymi, w: P. Gliñski, B. Lewenstein, A. Siciñski (red.): op. cit., s. 97.
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W 2008 roku blisko 42% polskich organizacji pozarz¹dowych zadeklarowa³o, ¿e w ostatnim roku zatrudnia³o (uwzglêdniaj¹c ró¿ne formy zatrudnienia)
p³atny personel; 27% stowarzyszeñ i fundacji zatrudnia³o zaœ pracowników etatowych4. Organizacje pozarz¹dowe s¹ w naszym kraju podstawowym miejscem
pracy dla ok. 75-80 tysiêcy osób (bez wzglêdu na formê zatrudnienia), a dodatkowo co najmniej 200 tysiêcy osób jest zatrudnianych przez organizacje pozarz¹dowe na zasadzie jednorazowych umów o dzie³o lub umów-zleceñ. Trzeci
sektor w Polsce jest miejscem pracy dla 120 tysiêcy osób, co daje 65 tysiêcy
pe³noetatowych miejsc pracy5.
Przytoczone dane pochodz¹ce z badañ przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor pokazuj¹, ¿e trzeci sektor nale¿y rozpatrywaæ nie tylko
jako przejaw aktywnoœci obywatelskiej, ale równie¿ jako doœæ istotny zbiorowy podmiot rynku pracy. Organizacje pozarz¹dowe tworz¹ przestrzeñ, w której wiele osób realizuje swoje œcie¿ki zawodowe. Ludzie w organizacjach pozarz¹dowych to nie tylko dzia³acze spo³eczni, ale tak¿e osoby, dla których praca w organizacji stanowi g³ówne Ÿród³o utrzymania. Wi¹¿e siê tym koniecznoœæ analizy funkcjonowania trzeciego sektora tak¿e pod k¹tem zarz¹dzania
zasobami ludzkimi, istniej¹cych warunków pracy i kwalifikacji ludzi, którzy
przez pracê zawodow¹ realizuj¹ misjê organizacji pozarz¹dowych.
Organizacje pozarz¹dowe, aby skutecznie realizowaæ swoj¹ spo³eczn¹ misjê, musz¹ dysponowaæ odpowiednimi zasobami ludzkimi – przygotowanymi
i wykwalifikowanymi pracownikami oraz dobrym zespo³em6. Obecnoœæ p³atnego personelu jest czynnikiem sprzyjaj¹cym efektywnoœci, skutecznoœci organizacji oraz przyczynia siê do zwiêkszania skali podejmowanych przez nie
dzia³añ. Dziêki wysoko wykwalifikowanej kadrze organizacje s¹ w stanie dostosowywaæ siê do zmieniaj¹cych siê warunków funkcjonowania trzeciego sektora. Organizacje zatrudniaj¹ce p³atny personel s¹ z punktu widzenia organizacyjnego podobnie do firm lub instytucji publicznych. Zazwyczaj zatrudniaj¹ dyrektora biura i koordynatorów projektów, s¹ tam te¿ szeregowi pracownicy oraz ró¿ni specjaliœci, prowadzona jest ksiêgowoœæ. Oznacza to, ¿e organizacje pozarz¹dowe powinny pod pewnymi wzglêdami funkcjonowaæ
w oparciu o mechanizmy obecne w innych sektorach – biznesie czy administracji publicznej. Mechanizmem takim jest m.in. polityka personalna.
Istotn¹ grup¹ osób pracuj¹cych w organizacjach pozarz¹dowych s¹ ludzie
m³odzi. Wielu z nich w³aœnie w trzecim sektorze rozpoczyna swoj¹ karierê zawodow¹. Aby sektor ten by³ atrakcyjnym miejscem pracy, musi stwarzaæ pra4

Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport z badania 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, http://civicpedia.ngo.pl/ngo/362510.html.
5
Por. M. Gumkowska, J. Herbst: Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 27.
6
Por. M. Rymsza: Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze, „Trzeci Sektor” 2005/2006, nr 4, s. 2.
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cuj¹cym w nim ludziom szansê na rozwój zawodowy. Musz¹ oni postrzegaæ
pracê w trzecim sektorze jako atrakcyjn¹ i konkurencyjn¹ w stosunku do dostêpnych ofert pracy w biznesie i sektorze publicznym. Warto przyjrzeæ siê zatem, w jaki sposób kszta³tuj¹ siê œcie¿ki zawodowe m³odych osób pracuj¹cych
w organizacjach pozarz¹dowych oraz w jakim stopniu rozwój zawodowy
m³odych osób jest zgodny z ich oczekiwaniami i aspiracjami.

Etapy rozwoju zawodowego w trzecim sektorze
W tej czêœci artyku³u przedstawione zosta³y obserwacje autorki dotycz¹ce
etapów rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, jaki czêsto staje siê udzia³em
m³odych osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych. Opisane poni¿ej etapy wyró¿nione zosta³y na podstawie doœwiadczeñ w³asnych, jak
i obserwacji losów innych osób w podobnym wieku, które swoj¹ œcie¿kê zawodow¹ realizuj¹ w trzecim sektorze. Przebieg typowej œcie¿ki rozwoju zawodowego w organizacji pozarz¹dowej przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Œcie¿ka rozwoju zawodowego w organizacji pozarz¹dowej
Wolontariat i sta¿

Samodzielne zadania

Zatrudnienie w niepe³nym wymiarze czasu pracy

Koordynacja projektu

Rola eksperta

Poni¿ej omówione zostan¹ kolejno wyró¿nione etapy rozwoju zawodowego w trzecim sektorze.
Wolontariat i sta¿
Praca w organizacjach pozarz¹dowych najczêœciej rozpoczyna siê od
pe³nienia funkcji wolontariusza7. M³odzi ludzie, którzy zg³aszaj¹ siê do organizacji pozarz¹dowych, kieruj¹ siê ró¿nymi motywacjami. Mo¿e to byæ chêæ
zdobycia nowych umiejêtnoœci, sprawdzenia siê w nowej sytuacji, wzbogacenia swojego doœwiadczenia zawodowego czy poznania funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych od wewn¹trz.
7
Por. E. Bogacz-Wojtanowska: Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 12.
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Organizacje s¹ zainteresowane przyjmowaniem do swojego zespo³u wolontariuszy, poniewa¿ wnosz¹ oni do organizacji nowe spojrzenie i potencja³, entuzjazm i energiê. Obecnoœæ wolontariuszy uwiarygodnia dzia³ania organizacji, podkreœla spo³eczny charakter ich dzia³alnoœci. Wiele organizacji pracuje
w sposób ci¹g³y z wolontariuszami. Zajmuj¹ siê oni regularn¹ pomoc¹ w codziennym funkcjonowaniu organizacji, stanowi¹ wsparcie w pracy biurowej
i organizacyjnej. Odmienny od wolontariatu ci¹g³ego jest wolontariat akcyjny,
polegaj¹cy na mobilizowaniu wolontariuszy do konkretnych przedsiêwziêæ.
Pe³nienie funkcji wolontariusza jest wa¿nym doœwiadczeniem dla m³odzie¿y.
Aby wolontariat by³ dla osób, które chc¹ anga¿owaæ siê spo³ecznie, doœwiadczeniem kszta³c¹cym, organizacje pozarz¹dowe powinny wspó³pracowaæ z wolontariuszami w oparciu o dobrze przemyœlan¹ strategiê. Musi byæ ona oparta na
relacjach partnerskich. Istotne jest, aby wolontariusze wykonywali zadania dostosowane do umiejêtnoœci i zgodne z zainteresowaniami. Powinni mieæ wsparcie ze strony cz³onków zespo³u, pod ich okiem zdobywaæ praktyczne umiejêtnoœci, a maj¹c wgl¹d w ca³oœæ realizowanego przedsiêwziêcia – tak¿e wiedzê
merytoryczn¹. Osoba odpowiedzialna za koordynowanie pracy wolontariuszy
powinna badaæ ich potrzeby, dbaæ o ich motywacje, a tak¿e pamiêtaæ o pozafinansowej gratyfikacji za wykonan¹ pracê. Wa¿ne jest, aby zespó³ pracowników mia³ jasnoœæ zasad wspó³pracy z wolontariuszami oraz aby wykazywa³
gotowoœæ do dzielenia siê swoj¹ wiedz¹ i do w³¹czania wolontariuszy do swojej
pracy. Zdarza siê tak, ¿e wœród pracowników organizacji panuje przeœwiadczenie o tym, ¿e niektóre czynnoœci mog¹ wykonywaæ tylko pracownicy etatowi,
co skutkuje ograniczaniem wolontariuszom „przestrzeni” rozwoju.
Zarówno wolontariusze, jak i organizacje czêsto traktuj¹ wolontariat jako okres
próbny (formê selekcji), który mo¿e stworzyæ szansê na do³¹czenie ochotnika do
grona pracowników etatowych (a przynajmniej wynagradzanych). Wolontariusze
czêsto licz¹ na to, ¿e praca czysto spo³eczna na rzecz danej organizacji przerodzi
siê z czasem w pracê odp³atn¹. Poprzez swoje zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ organizacji chc¹ przekonaæ do siebie jej w³adze. Niew¹tpliwie pe³nienie funkcji wolontariusza umo¿liwia zdobycie wiedzy na temat dzia³añ organizacji, sprawdzenie, na ile wolontariusz pasuje do zespo³u etatowych pracowników i w jakim stopniu posiada umiejêtnoœci potrzebne do pracy w danej organizacji.
Inn¹ form¹ zdobywania pierwszych doœwiadczeñ pracy w organizacjach
pozarz¹dowych s¹ krótkoterminowe sta¿e. Przyjmowanie studentów na sta¿e
i praktyki jest czêstym zjawiskiem w du¿ych organizacjach pozarz¹dowych8.
Taka forma pracy stwarza mo¿liwoœæ poznania codziennego funkcjonowania
organizacji, obserwowania dzia³añ zespo³u, skonfrontowania z rzeczywistoœci¹ wczeœniejszych wyobra¿eñ o pracy w trzecim sektorze.
8
Por. analizê praktyk studenckich w organizacjach pozarz¹dowych w opracowaniu Magdaleny Dudkiewicz zamieszczonym w niniejszym tomie (przyp. red.).
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W rzeczywistoœci organizacje pozarz¹dowe, szukaj¹c pracowników, jako
zdecydowany atut kandydatów do pracy postrzegaj¹ ich wczeœniejsze doœwiadczenia wolontariackie. Dla organizacji jako pracodawcy jest to sygna³em gotowoœci kandydata do zaanga¿owania siê w dzia³ania spo³eczne i œwiadczy
o jego znajomoœci funkcjonowania organizacji pozarz¹dowej w praktyce.
Samodzielne zadania
Stosunkowo czêsto zdarza siê tak, ¿e po pewnym czasie wolontariusz dziêki
swoim wczeœniejszym doœwiadczeniom zatrudniany jest do pojedynczych zadañ, za realizacjê których otrzymuje wynagrodzenie. Jeœli zaœ w organizacji,
w której pe³ni funkcjê wolontariusza, nie widzi szans na znalezienie zatrudnienia, mo¿e zacz¹æ szukaæ pracy w innej organizacji.
Pierwsze odp³atne zadania m³ody cz³owiek (zazwyczaj jeszcze student) realizuje jako cz³onek zespo³u projektowego. Najczêœciej stosowan¹ na tym etapie
form¹ zatrudnienia jest umowa o dzie³o lub umowa-zlecenie. M³odemu pracownikami powierza siê konkretne zadanie – np. zorganizowanie wizyty studyjnej
czy szkolenia. Jest on odpowiedzialny za wybran¹ czêœæ wiêkszego projektu.
Pierwsze samodzielne zadanie jest dla m³odego cz³owieka ogromnym wyzwaniem oraz bodŸcem do rozwoju. Dysponuje realnym wp³ywem decyzyjnym, od niego zale¿y ostateczny rezultat pracy. Pierwsze zadanie zawodowe
jest równie¿ ogromnym dowartoœciowaniem dla m³odego cz³owieka, któremu
organizacja jest gotowa zaufaæ i powierzyæ odpowiedzialne zadanie, mimo ¿e
posiada on skromne doœwiadczenie zawodowe. Taka okazja nadarza siê
m³odym osobom wspó³pracuj¹cym z organizacjami pozarz¹dowymi zapewne
du¿o szybciej ni¿ m³odym i niedoœwiadczonym pracownikom w biznesie czy
sektorze publicznym. Jest to niew¹tpliwie test kompetencji zatrudnionej
m³odej osoby, na podstawie którego organizacja podejmuje nastêpnie decyzjê
o przerwaniu lub kontynuacji wspó³pracy.
Jednoczeœnie samodzielne zadanie pozwala m³odej osobie sprawdziæ, czy
odpowiada jej charakter pracy w organizacji pozarz¹dowej. Mo¿e dziêki temu
zweryfikowaæ wczeœniejsze wyobra¿enia na temat pracy w trzecim sektorze,
a¿ w koñcu podj¹æ decyzjê, czy chce nadal zdobywaæ podobne doœwiadczenia.
Zatrudnienie w niepe³nym wymiarze czasu pracy
Kolejnym etapem œcie¿ki zawodowej w organizacjach pozarz¹dowych jest
zazwyczaj zatrudnienie w niepe³nym wymiarze czasu pracy9. Takie rozwi¹za9
Jest to zatrudnienie na niepe³ny etat lub ekwiwalentne w systemie „pozakodeksowym”,
na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale maj¹ce charakter wspó³pracy sta³ej, a nie dorywczej.
Zatrudniony staje siê cz³onkiem zespo³u organizacji, ma przydzielone miejsce pracy (które
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nie jest bardzo korzystne dla studentów, którzy mog¹ ³¹czyæ obowi¹zki na
uczelni z prac¹ zawodow¹. Czêœæ z nich ju¿ wówczas podejmuje œwiadom¹
decyzjê o pracy w trzecim sektorze po zakoñczeniu edukacji.
Studenci na tym etapie maj¹ ju¿ sprecyzowany najciekawszy dla siebie obszar dzia³añ organizacji pozarz¹dowych. Wiedz¹, czy interesuje ich np. praca
na rzecz dzieci i m³odzie¿y, zwalczanie bezrobocia, aktywizacja spo³ecznoœci
lokalnej, przeciwdzia³anie dyskryminacji, kszta³cenie liderów spo³ecznych,
czy te¿ wspieranie innych organizacji pozarz¹dowych. Potrafi¹ okreœliæ, jaki
typ organizacji jest najbli¿szy ich preferencjom, a nastêpnie szukaj¹ zatrudnienia w zawê¿onej grupie organizacji, które w danym momencie poszukuj¹
kogoœ do pracy.
M³ody pracownik do³¹cza do zespo³u projektowego, staje siê np. asystentem koordynatora projektu. Jego praca ma charakter g³ównie administracyjno-organizacyjny. Pracuje pod okiem doœwiadczonego pracownika, z którym
mo¿e konsultowaæ swoje dzia³ania i decyzje. Ma mo¿liwoœæ korzystania ze
wsparcia merytorycznego, dziêki czemu zdobywa potrzebn¹ wiedzê i umiejêtnoœci w bezpiecznych warunkach, bez obci¹¿enia stresem i osobist¹ odpowiedzialnoœci¹.
W momencie zatrudnienia pracodawca wskazuje nowemu pracownikowi
pewien obszar zadañ, za które bêdzie odpowiedzialny. Nie jest to jednak rozwi¹zanie wi¹¿¹ce. M³odemu pracownikowi daje siê mo¿liwoœæ bie¿¹cego
modyfikowania zakresu swoich obowi¹zków w zale¿noœci od jego kompetencji oraz preferencji. Jego praca ma charakter g³ównie zadaniowy – nie jest
istotna obecnoœæ w biurze przez œciœle okreœlon¹ liczbê godzin w tygodniu,
ale wa¿ne jest dobre wykonywanie zadañ. Taki charakter pracy uczy odpowiedzialnoœci i nastawienia na efektywnoœæ. Mimo pe³nienia funkcji asystenckiej – pomocniczej i wspieraj¹cej, w praktyce na m³od¹ osobê spada
du¿a odpowiedzialnoœæ i doœæ szeroki zakres obowi¹zków. W miarê zdobywania doœwiadczenia m³ody pracownik uzyskuje coraz wiêksz¹ samodzielnoœæ w pracy, zaczyna odpowiadaæ za coraz szerszy zakres spraw. Ma te¿
(choæ nie zawsze) mo¿liwoœæ wyboru tych zadañ, których realizacja daje mu
najwiêcej satysfakcji. W ten sposób wp³ywa na kszta³towanie swojego miejsca pracy.
Zatrudnienie w niepe³nym wymiarze czasy pracy w oparciu o powtarzaln¹
umowê o dzie³o lub umowê-zlecenie jest korzystne dla organizacji jako pracodawcy, gdy¿ pozwala obni¿yæ koszty zatrudnienia. Studentowi, objêtemu ubezpieczeniem na uczelni, raczej nie zale¿y na sta³ej umowie o pracê. Elastycznoœæ czasu pracy ma dla niego du¿¹ wartoœæ, gdy¿ pozwala ³¹czyæ studia i pracê w organizacji. Umowa krótkoterminowa daje studentowi równie¿ swobodê
z uwagi na ograniczenia lokalowe czy sprzêtowe mo¿e dzieliæ z inn¹ osob¹, równie¿ zatrudnion¹ na niepe³ny etat).
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zmiany planów zawodowych, nie wi¹¿e go na sta³e z organizacj¹, dziêki czemu mo¿e on ³atwo zrezygnowaæ z pracy, jeœli pojawi¹ siê przed nim inne mo¿liwoœci lub jeœli postanowi zdobyæ doœwiadczenie w innym sektorze czy innej
organizacji.
Koordynacja projektu
Kolejnym etapem œcie¿ki zawodowej pracownika organizacji pozarz¹dowej jest objêcie stanowiska koordynatora projektu, co czêsto wi¹¿e siê z podpisaniem umowy o pracê na czas nieokreœlony (lub przynajmniej na ca³y okres
realizacji projektu).
Samodzielne koordynowanie projektu wymaga wielu umiejêtnoœci.
Wi¹¿e siê z zadaniami o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, ale
tak¿e z istotnym zaanga¿owaniem merytorycznym. Koordynacja projektu
oznacza proces pozyskiwania œrodków finansowych, identyfikowanie potrzeb spo³ecznych, które projekt ma zaspokajaæ. Koordynator odpowiada za
realizacjê bud¿etu, kontrolowanie rozliczeñ projektowych, planuje
dzia³ania, wspó³pracuje z partnerami i podwykonawcami oraz kontaktuje siê
z odbiorcami projektu.
Praca koordynatora jest czasoch³onna, ale te¿ ciekawsza od prac asystenckich i organizacyjnych. Koordynowanie projektu jest okazj¹ do zdobycia nowej wiedzy i umiejêtnoœci. Daje poczucie wspó³autorstwa projektu, pozwala
dokonaæ realnej zmiany spo³ecznej, której przebieg i rezultat zale¿y w³aœnie
od wizji samego koordynatora.
W miarê zdobywania doœwiadczeñ zakres obowi¹zków koordynatora projektu stopniowo siê poszerza. Koordynator mo¿e stan¹æ na czele kilkuosobowego zespo³u odpowiedzialnego za realizacjê projektu (lub kilku projektów).
Wymaga to od koordynatora dobrej organizacji, a tak¿e umiejêtnoœci
zarz¹dzania prac¹ kilku osób, planowania zadañ, budowania dobrych relacji
ze wspó³pracownikami.
Stanowisko koordynatora pozwala wp³ywaæ na zarz¹dzanie dzia³aniami
ca³ej organizacji. Jest te¿ stosunkowo lepiej wynagradzane, jednak na tym etapie otrzymuje siê ju¿ niemal najwy¿sze z mo¿liwych w danej organizacji wynagrodzenie. W sytuacji, kiedy trudno jest liczyæ na wzrost pensji w d³u¿szej
perspektywie czasowej, wielu pracowników zastanawia siê, czy taka praca
spe³nia ich oczekiwania. Wymaga to podjêcia decyzji co do dalszej pracy
w trzecim sektorze. Wiele osób na tym etapie swojej œcie¿ki zawodowej przestaje widzieæ w trzecim sektorze mo¿liwoœæ dalszego rozwoju. Stwierdza, ¿e
dotychczasowe doœwiadczenia pracy w organizacjach pozarz¹dowych s¹ wystarczaj¹ce i decyduje siê odejœæ do innego sektora.
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Rola eksperta
Kolejnym etapem œcie¿ki zawodowej w trzecim sektorze jest rola specjalisty w wybranym obszarze dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych. Przyjmuje
siê j¹ niejako w sposób naturalny, w wyniku zdobycia du¿ego doœwiadczenia
podczas wczeœniej realizowanych projektów.
Rola eksperta nie oznacza zmiany stanowiska. Nadal polega na koordynowaniu, ale d³ugoterminowych i bardziej z³o¿onych merytorycznie programów, co przez niektórych doœwiadczonych koordynatorów jest porównywane
do studiów podyplomowych. Eksperci, wykonuj¹c swoj¹ codzienn¹ pracê,
maj¹ sposobnoœæ nabywania ogromnej wiedzy, specjalizowania siê w okreœlonym obszarze merytorycznym, a równoczeœnie mog¹ wykorzystywaæ nowe
kompetencje w praktyce.
Rola eksperta wi¹¿e siê z reprezentowaniem organizacji na zewn¹trz. Osoba
rozpoznawana w trzecim sektorze jako specjalista w okreœlonej dziedzinie jest
zapraszana do udzia³u w konferencjach czy pisania tekstów do bran¿owych
publikacji. Eksperci uczestnicz¹ czêsto w procesie oceniania wniosków grantowych, zasiadaj¹ w radach projektów i programów realizowanych przez inne
organizacje, lub te¿ w radach programowych stowarzyszeñ czy fundacji.
Ponadto organizacje zwracaj¹ siê do ekspertów z proœb¹ o konsultacje oraz
wsparcie przy planowaniu dzia³añ.
Trudno jest wskazaæ kolejne, po roli specjalisty i eksperta, wyraŸne etapy
rozwoju zawodowego w trzecim sektorze. Oczywiœcie swoistym awansem jest
pe³nienie funkcji kierowniczych w organizacjach lub bycie cz³onkiem
zarz¹du. Wspólne dla tych szczebli kariery jest d¹¿enie do niezale¿noœci
w kszta³towaniu swojej pozycji, w³¹czanie siê w nowe inicjatywy, utrzymywanie kontaktu z wieloma organizacjami.

Rozwój zawodowy w trzecim sektorze
– ogólne tendencje
Na kszta³t œcie¿ki rozwoju w trzecim sektorze wp³yw ma szereg czynników.
W organizacjach pozarz¹dowych istnieje p³aska struktura organizacyjna. Oznacza to, ¿e nie mo¿na opieraæ swojego rozwoju na zdobywaniu kolejnych
szczebli w hierarchii, gdy¿ jest ich zaledwie kilka. Zajmowane stanowisko
w organizacji ma de facto ma³e znaczenie. Oznacza to, ¿e rozwój pracownika
kszta³towany jest nie poprzez funkcje w organizacji, ale poprzez modyfikowalny zakres obowi¹zków.
Rozwój przez dzia³anie – tak mo¿na by okreœliæ najsilniejszy trend w rozwoju zawodowym pracowników trzeciego sektora. Dzia³ania ucz¹ce to te, które
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polegaj¹ na wykonywaniu zadañ w nowych obszarach. Opisane wczeœniej kolejne etapy œcie¿ki zawodowej stwarzaj¹ wiele okazji ku nowym, ucz¹cym doœwiadczeniom.
Trudno jest mówiæ o mo¿liwoœci szczegó³owego zaplanowania w³asnego
rozwoju w pracy w trzecim sektorze. Zadania, które staj¹ przed pracownikiem,
wynikaj¹ z projektów organizacji realizowanych w danym okresie. Organizacje pozarz¹dowe s¹ instytucjami bardzo elastycznymi, dostosowuj¹ swoj¹
dzia³alnoœæ do warunków zewnêtrznych, czyli do potrzeb spo³ecznoœci lokalnych, na rzecz których dzia³aj¹ czy do dostêpnych Ÿróde³ finansowania. Taka
sytuacja wymusza na pracownikach postawê otwartoœci na nowe obszary pracy, gotowoœci do podejmowania nowych wyzwañ, które z czasem okazaæ siê
mog¹ bardzo istotne dla ich rozwoju.
Czêsto to pracownicy sami kreuj¹ swoje stanowiska. Mog¹ podsuwaæ pomys³y nowych projektów, a nastêpnie je realizowaæ. Swoboda w wyznaczaniu
kierunku w³asnego rozwoju wymaga jednak konsekwencji w d¹¿eniu do tego
celu. Pracownik organizacji pozarz¹dowej powinien potrafiæ okreœliæ priorytety we w³asnej pracy oraz metody, tak by osi¹gn¹æ zamierzony cel. Istnieje
du¿e ryzyko, ¿e zmiennoœæ zadañ, przyjmowanie na siebie nowych obowi¹zków przes³oni¹ kierunek, w którym dana osoba najbardziej chce pod¹¿aæ,
rozprosz¹ jej uwagê.
Z punktu widzenia realizacji w³asnej œcie¿ki rozwoju zawodowego bardzo
wa¿na jest umiejêtnoœæ okreœlania kierunków rozwoju, tzn. trzeba byæ œwiadomym, jakie kompetencje chce siê zdobyæ. Nale¿y korzystaæ z szeroko dostêpnych w trzecim sektorze szkoleñ czy mo¿liwoœci udzia³u w wizytach studyjnych i konferencjach, dziêki którym zaspokoiæ mo¿na chocia¿ czêœæ potrzeb
rozwojowych.
Bardzo istotny wp³yw na mo¿liwoœæ rozwoju indywidualnego pracowników ma polityka personalna przyjêta w danej organizacji. Z moich obserwacji
wynika, ¿e w organizacjach pozarz¹dowych bardzo œwiadomie dobiera siê
cz³onków zespo³u. Myœli siê o rozwoju ca³ej organizacji poprzez istnienie silnego zespo³u pracowników. Wa¿ne jest jednak, aby pracodawca stwarza³
przestrzeñ do podejmowania przez ka¿dego pracownika dzia³añ, których
g³ównym celem jest rozwój jego indywidualnych kompetencji. Rozwój indywidualny jest warunkiem koniecznym podnoszenia poziomu kompetencji
ca³ego zespo³u. Niektóre organizacje zaczynaj¹ stosowaæ ró¿ne narzêdzia planowania rozwoju pracowników i ich oceny. Takie rozwi¹zania narzucane s¹
przez standardy wykorzystywania œrodków unijnych, jednak warto zaznaczyæ,
¿e w ten sposób zaszczepiane jest rozpatrywanie rozwoju indywidualnego
pracowników w kontekœcie ca³ej organizacji.
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Cechy trzeciego sektora sprzyjaj¹ce rozwojowi pracownika
Niew¹tpliwe wiele aspektów funkcjonowania trzeciego sektora sprzyja rozwojowi zawodowemu osób pracuj¹cych w organizacjach pozarz¹dowych.
Praca w trzecim sektorze stwarza wiele okazji do uczestniczenia w innowacyjnych projektach, co nie pozwala pracownikom organizacji pozarz¹dowych na
powielanie dobrze znanych metod dzia³ania, ale wymusza nowatorskie podejœcie do rzeczywistoœci spo³ecznej. Praca w organizacjach zapewnia wiêc zdobycie ró¿norodnego doœwiadczenia zawodowego10.
Ogromne znaczenie dla rozwoju indywidualnego ma kontakt z innymi ludŸmi. Trzeci sektor skupia ludzi, dla których prawdziw¹ wartoœci¹ jest spo³eczeñstwo obywatelskie, anga¿owanie innych we wspólne dzia³anie. Pracuj¹c
w organizacjach pozarz¹dowych, uzyskuje siê mo¿liwoœæ wspó³dzia³ania
z bardzo ciekawymi i doœwiadczonymi osobami, które chêtnie dziel¹ siê swoj¹
wiedz¹, wspieraj¹ w rozwoju. Poprzez pracê zespo³ow¹ mo¿na uczyæ siê od
innych osób. Dodatkowo praca w organizacjach pozarz¹dowych w du¿ym stopniu opiera siê na dobrych relacjach miêdzy wspó³pracownikami – bez wzglêdu na ró¿nice w zajmowanych stanowiskach.
Elastycznoœæ warunków i czasu pracy chroni pracowników organizacji pozarz¹dowych przed rutyn¹. Praca w trzecim sektorze charakteryzuje siê du¿¹
swobod¹ w ustalaniu zasad pracy, co pozwala w maksymalny sposób uwzglêdniaæ indywidualne potrzeby pracowników. Mog¹ oni dziêki temu podejmowaæ ró¿ne dzia³ania sprzyjaj¹ce ich rozwojowi, na które w innych sektorach trudno by im by³o uzyskaæ zgodê pracodawcy. Otwartoœæ organizacji pozarz¹dowych na niestandardowe rozwi¹zania oraz nieformalne relacje w zespole œwiadcz¹ o podmiotowym traktowaniu pracownika. Organizacje pozarz¹dowe s¹ atrakcyjnym miejscem pracy równie¿ ze wzglêdu na bardzo szybkie tempo rozwoju pracownika. Praca w trzecim sektorze wymaga ogromnego zaanga¿owania i poœwiêcenia, staje siê istotnym elementem ¿ycia. Pracownik w krótkim czasie zdobywa doœwiadczenie pracy w organizacji i co za tym
idzie – przyjmuje na siebie coraz bardziej odpowiedzialne obowi¹zki.

Cechy trzeciego sektora utrudniaj¹ce rozwój pracownika
Praca w trzecim sektorze wi¹¿e siê równie¿ z wieloma czynnikami, które hamuj¹ rozwój pracowników11. Czasem wrêcz zniechêcaj¹ do budowania dalekosiê¿nych planów zawodowych zwi¹zanych z organizacjami pozarz¹dowymi.
10

Por. uwagi na ten temat w opracowaniu Anny Biernat, Zofii Or³owskiej i Joanny Tokarz
zamieszonym w niniejszym tomie (przyp. red.).
11
Por. uwagi na ten temat ibidem (przyp. red.).
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Podstawow¹ trudnoœci¹ pracy w trzecim sektorze jest niepewnoœæ finansowa12. Wiêkszoœæ organizacji dzia³a w oparciu o projekty, a wiêc miejsca pracy
tworzone s¹ na czas realizacji projektu. Po jego zakoñczeniu nie mo¿na mieæ
pewnoœci dalszej pracy w danej organizacji, gdy¿ zale¿y to od œrodków na realizacjê kolejnych projektów. Co wiêcej, grantodawcy niechêtnie finansuj¹ koszty osobowe w ramach projektów. Niewiele organizacji realizuje wieloletnie
programy, które pozwalaj¹ na stworzenie sta³ych miejsc pracy i planowanie
stabilnego zatrudnienia. Niepewnoœæ finansowa jest najwiêksz¹ przeszkod¹
w planowaniu rozwoju zawodowego w trzecim sektorze. Zw³aszcza w Polsce,
w sytuacji s³abej kondycji finansowej trzeciego sektora, praca w organizacji
pozarz¹dowej szybko staje siê nieatrakcyjna dla osób, które ceni¹ sobie
stabilnoœæ zatrudnienia.
Inne utrudnienie w planowania rozwoju poprzez pracê w trzecim sektorze to
niskie zarobki. Warunki finansowe zmuszaj¹ pracowników organizacji pozarz¹dowych do szukania œrodków uzupe³niaj¹cych ich podstawowe pensje,
przez co rozpraszaj¹ swoj¹ energiê na wiele ró¿nych zadañ, zamiast skupiæ siê
na tym, co jest dla nich najbardziej rozwojowe.
Kolejn¹ trudnoœci¹ jest brak d³ugofalowej strategii dzia³ania organizacji.
W organizacjach przewa¿a nastawienie na realizacjê bie¿¹cych projektów, na
które uda³o siê pozyskaæ œrodki. W takiej sytuacji trudno jest budowaæ swoj¹
œcie¿kê rozwoju, jeœli nie mo¿na oprzeæ jej na ¿adnych konkretnych planach.
Tym samym niewiele organizacji prowadzi sta³¹ politykê personaln¹ nastawion¹ na rozwój pracowników, na stwarzanie im okazji do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy. Co wiêcej, ogromna iloœæ bie¿¹cej pracy
nie pozwala na stworzenie sta³ej przestrzeni rozwoju indywidualnego.
Stosunkowo czêsto wystêpuj¹cym problemem s¹ niejasne zasady zatrudnienia, co wi¹¿e siê z wykonywaniem pracy ponad normê i czêsto bez dodatkowego wynagrodzenia (np. oprócz zaanga¿owania w projekt, w ramach którego finansowane jest wynagrodzenie i rozliczana pe³noetatowa praca – tak¿e
w inne przedsiêwziêcia organizacji). Organizacje czêsto wykorzystuj¹ bardzo
siln¹ motywacjê swoich pracowników, ale tym samym doprowadzaj¹ do wyczerpania siê ich energii i do decyzji o rezygnacji z pracy w trzecim sektorze.

Podsumowanie
Trzeci sektor potrzebuje ludzi kompetentnych, dobrze przygotowanych
i chc¹cych zmieniaæ rzeczywistoœæ wokó³ siebie. To ludzie m³odzi stanowi¹
bardzo wa¿ny zasób pracowników trzeciego sektora. Wielu z nich podejmuje
12
Por. T. Schimanek: Wp³yw zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania na zatrudnienie w organizacjach pozarz¹dowych, „Trzeci Sektor” 2005/2006, nr 4, s. 14.
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pracê w organizacjach pozarz¹dowych, jednak po pierwszych doœwiadczeniach rezygnuje i szuka dla siebie miejsca w biznesie albo administracji publicznej. Aby organizacje pozarz¹dowe stanowi³y atrakcyjne miejsce pracy dla
m³odych osób, musz¹ one widzieæ dla siebie szanse rozwoju. M³odzi ludzie
du¿o od siebie wymagaj¹, ale maj¹ równie¿ du¿e oczekiwania wobec miejsca
swojej pracy zawodowej. Chc¹ mieæ pewnoœæ, ¿e pracuj¹c w organizacjach
pozarz¹dowych, jednoczeœnie inwestuj¹ w siebie.
Trzeci sektor ma ogromne mo¿liwoœci wspierania rozwoju zawodowego
m³odych osób. Charakteryzuje siê on innowacyjnoœci¹, przywi¹zywaniem
wagi do relacji miêdzyludzkich, szybkim tempem rozwoju pracowników, elastycznoœci¹ organizacji pracy oraz podmiotowym traktowaniem pracowników. Zarz¹dzaj¹cy organizacjami pozarz¹dowymi powinni maksymalizowaæ
znaczenie tych elementów i uczyniæ je filarami relacji z m³odymi pracownikami. Jednoczeœnie organizacje powinny konsekwentnie marginalizowaæ wp³yw
czynników hamuj¹cych rozwój ludzi, takich jak: niepewnoœæ finansowa, niskie zarobki, niejasne zasady zatrudnienia oraz brak d³ugofalowej strategii
dzia³ania organizacji. W ten sposób bêd¹ mog³y przyci¹gaæ wartoœciowych
m³odych pracowników i korzystaæ z ich potencja³u.
Organizacje pozarz¹dowe, aby utrzymaæ przy sobie ludzi m³odych, musz¹
œwiadomie kszta³towaæ i prowadziæ politykê personaln¹. Nie mo¿na wskazaæ
jednego poprawnego modelu zarz¹dzania ludŸmi w trzecim sektorze. Ka¿da
organizacja pozarz¹dowa musi kierowaæ siê w³asn¹ specyfik¹, potrzebami
w³asnego zespo³u.
Jestem absolwentk¹ specjalizacji dotycz¹cej organizacji pozarz¹dowych
prowadzonej w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego13. Od pocz¹tku studiów wi¹za³am swoj¹ przysz³oœæ zawodow¹
z trzecim sektorem. Œcie¿ka moich kolejnych doœwiadczeñ pracy w organizacjach pozarz¹dowych przebiega³a zgodnie z opisanymi w tym artykule etapami. Mimo ró¿nych trudnoœci, z którymi wi¹¿e siê praca w organizacji pozarz¹dowej, jestem g³êboko przekonana o tym, ¿e trzeci sektor jest przestrzeni¹, która pozwala ³¹czyæ pracê zawodow¹ z misj¹ dokonywania zmian
spo³ecznych w Polsce.

13
Por. uwagi na temat œcie¿ki specjalizacyjnej w opracowaniu Magdaleny Dudkiewicz zamieszczonym w niniejszym tomie (przyp. red.).
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Praca w organizacji pozarz¹dowej
– konfrontacja wyobra¿eñ z rzeczywistoœci¹
Trzeci sektor w Polsce zmienia swoje oblicze. Z roku na rok przybywa organizacji o coraz bardziej profesjonalnym charakterze i wiêkszych mo¿liwoœciach
dzia³ania. Organizacje pozarz¹dowe staj¹ siê cennym i docenianym partnerem
w wielu obszarach i dla ró¿nych podmiotów – biznesu, samorz¹dów, administracji publicznej. Niew¹tpliwie istnieje zatem równie¿ potrzeba kszta³cenia kadry do pracy w trzecim sektorze. Jak wiêc organizacje mog³yby zachêcaæ do
podjêcia pracy osoby do niej przygotowane i maj¹ce odpowiedni¹ wiedzê? A tak¿e – czy wraz z t¹ zmian¹ i profesjonalizacj¹ organizacji trzeci sektor staje siê
równoczeœnie atrakcyjnym miejscem pracy?
Celem artyku³u jest rozwa¿enie powy¿szych kwestii i porównanie zdobytej
w ramach studiów wiedzy na temat pracy w organizacjach pozarz¹dowych i zaanga¿owania w jej dzia³alnoœæ z naszymi obecnymi doœwiadczeniami zawodowej
aktywnoœci w trzecim sektorze. Artyku³ ma charakter osobistych refleksji, opieramy siê bowiem przede wszystkim na naszych subiektywnych obserwacjach.
Dodatkowo – zak³adaj¹c, ¿e charakter pracy czy zawodu mo¿na definiowaæ
równie¿ poprzez to, jak jest on postrzegany spo³ecznie – artyku³ uzupe³ni³yœmy
o krótk¹ analizê opinii i wyobra¿eñ na temat pracy w organizacjach osób, które nie
maj¹ nic wspólnego z trzecim sektorem. Przygotowuj¹c niniejsze opracowanie,
przeprowadziliœmy minibadanie o charakterze sondy, rozmawiaj¹c na temat wyobra¿eñ o pracy w trzecim sektorze z dziesiêcioma m³odymi osobami wchodz¹cymi
na rynek pracy lub – tak jak my – z niewielkim sta¿em zawodowym1.
1
Wypowiedzi respondentów cytujemy w opracowaniu. Zgodnie z regu³ami warsztatu socjologicznego (rozmowy by³y nieautoryzowane) przy cytatach nie podajemy nazwisk respondentów.
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Kszta³cenie kadry trzeciego sektora
Wraz z rozwojem infrastruktury i profesjonalizacj¹ dzia³añ trzeciego sektora w Polsce zaistnia³a potrzeba przygotowywania profesjonalnych kadr do
pracy w organizacjach pozarz¹dowych. Niezbêdni s¹ tak¿e specjaliœci, którzy
na trzeci sektor potrafiliby spojrzeæ ca³oœciowo i interpretowaæ jego funkcjonowanie i zadania w kategoriach interesu wspólnego.
Z badañ przeprowadzonych na Dolnym Œl¹sku przez Towarzystwo Edukacji Otwartej wynika, ¿e organizacje jako pracodawcy od swoich przysz³ych pracowników oczekuj¹ jednak przede wszystkim komunikatywnoœci
(44%), umiejêtnoœci obs³ugi komputera (36%), znajomoœci jêzyka obcego
(31%) oraz umiejêtnoœci pracy w grupie (29%)2. Wymagania te nie ró¿ni¹ siê
w zasadzie od tych stawianych pracownikom przez firmy czy administracjê.
Chocia¿ w sektorze prywatnym i pañstwowym nadal czêœciej zwraca siê
uwagê na odpowiednie przygotowanie, kwalifikacje i wiedzê personelu, to
równie¿ trzeci sektor potrzebuje wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy.
Kolejne wydzia³y socjologiczne na polskich uczelniach uwzglêdniaj¹
w swych programach nauczania problematy kê zwi¹zan¹ z trzecim sektorem. Jest to bardzo pozyty wna zmiana, która mo¿e siê okazaæ cenna w perspektywie rozwoju trzeciego sektora. Jako absolwentki Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego (ISNS UW) i realizowanej tam œcie¿ki specjalizacyjnej „Polity ka spo³eczna – specjalista
ds. organizacji pozarz¹dowych”, krótk¹ analizê uniwersyteckiej oferty
edukacyjnej oprzemy przede wszystkim w oparciu o nasze doœwiadczenia
z okresu studiów.
Zajêcia, w których maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia studenci miêdzy trzecim
a pi¹tym rokiem studiów w ISNS UW to kompilacja teorii i praktyki3. Studia
w ramach wy¿ej wymienionej specjalizacji uzupe³nione s¹ tak¿e o praktyki
w wybranej przez studenta organizacji pozarz¹dowej (w wymiarze 60 godzin).
Czêsto jedn¹ z motywacji do wyboru tej œcie¿ki s¹ wczeœniejsze doœwiadczenia wspó³pracy z organizacjami (wolontariat, sport itp.), dzia³alnoœæ spo³eczna
(np. w harcerstwie) oraz chêæ podbudowania i poszerzenia wiedzy intuicyjnej.
Dziêki studiom na omawianej specjalizacji w ISNS UW zdobywa siê nie tylko
2

Organizacje pozarz¹dowe jako rynek pracy, Towarzystwo Edukacji Otwartej, lipiec
2007. Badanie przeprowadzone w ramach projektu „Cyber-rêka lidera. Wspieranie liderów
spo³ecznych przemian w Polsce” realizowanego z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego – Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zob. http://pracujw.org/pwo.
3
Por. opis programu œcie¿ki w: M. Rymsza: Problematyka trzeciego sektora w nauczaniu
stosowanych nauk spo³ecznych na uniwersytecie, w: A. Juros (red.): Organizacje pozarz¹dowe
w spo³eczeñstwie obywatelskim – wyzwanie dla œrodowisk akademickich, Lubelski Oœrodek Samopomocy, Lublin 2002 (przyp. red.).
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wiedzê i narzêdzia przydatne w pracy w organizacji pozarz¹dowej, ale uzyskuje siê równie¿ mo¿liwoœæ poznania wartoœci i etosu zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ w sektorze obywatelskim.
Propozycja edukacyjna ISNS UW umo¿liwia szersz¹ refleksjê nad funkcjonowaniem trzeciego sektora i szkoli g³ównie przysz³ych pracowników organizacji infrastrukturalnych, specjalistów na poziomie systemowym, a mniej liderów lokalnych organizacji i animatorów spo³ecznych. Chocia¿ w ramach
œcie¿ki specjalizacyjnej mo¿na zdobyæ wiele praktycznych informacji na temat funkcjonowania trzeciego sektora, to sama praktyka niesie oczywiœcie liczne niespodzianki i trzeba tego doœwiadczyæ osobiœcie, by nauczyæ siê, jak
sobie radziæ z pozarz¹dow¹ codziennoœci¹.
Ze wzglêdu na „œwie¿y” charakter problematyki pozarz¹dowej (brak
uniwersyteckiego „kanonu wiedzy”) i dynamiczny rozwój trzeciego sektora
w naszym kraju wszystkie uczelniane kursy dotycz¹ce tej tematyki powinny
byæ na bie¿¹co aktualizowane w zakresie oferty edukacyjnej. Chcia³ybyœmy
zwróciæ uwagê na kilka kierunków takiej aktualizacji.
Nale¿a³oby „ukonkretniaæ” wiedzê z zakresu zarz¹dzania i dostosowywaæ
do specyfiki funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych. Program nauczania
powinien uwzglêdniaæ nie tylko wiedzê z zakresu zarz¹dzania organizacj¹, ale
i zarz¹dzania projektem; roœnie tak¿e znaczenie zarz¹dzania np. fundrisingiem, który w ostatnich latach wyraŸnie siê profesjonalizuje. Bardzo istotnym
elementem kszta³cenia w zakresie tej problematyki jest sta¿, który powinien
byæ doœæ rozbudowany (zarówno pod wzglêdem d³ugoœci, jak i przedmiotu
praktyki).
Cenne by³oby równie¿ uwzglêdnianie w ofercie edukacyjnej informacji
o mo¿liwoœciach pozyskiwania przez organizacje funduszy unijnych, ale tak¿e
informacji o samej Unii Europejskiej.
Warto uwzglêdniaæ w programach równie¿ problematykê funkcjonowania samorz¹du terytorialnego, kontraktowania us³ug, pomocy publicznej
– zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. „Produktem”
wspomnianej œcie¿ki w ISNS UW jest „specjalista ds. organizacji pozarz¹dowych”, ale specjalista nie musi przecie¿ pracowaæ jedynie w organizacjach
pozarz¹dowych, poniewa¿ odpowiednio przygotowana kadra pozwala na
sprawn¹ i efektywn¹ wspó³pracê administracji samorz¹dowej z organizacjami pozarz¹dowymi.
Wskazane jest te¿ uwzglêdnianie w programie nauczania wiedzy z zakresu
PR, komunikacji z otoczeniem, marketingu, które staj¹ siê nieod³¹cznym elementem funkcjonowania organizacji.
Warto by umo¿liwiæ studentom z du¿ych miast przygotowuj¹cym siê na
uczelniach do pracy w organizacjach lub do wspó³pracy z nimi poznanie sektora
obywatelskiego nie tylko z perspektywy du¿ego miasta, jakim jest Warszawa
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czy wiêkszoœæ innych oœrodków akademickich. Uzyskane dziêki temu doœwiadczenia nie tylko pozwala³by uczestnikom œcie¿ki poszerzyæ perspektywê poznawcz¹, ale równie¿ mog³yby byæ dla niektórych z nich impulsem do dzia³ania
w ma³ych spo³ecznoœciach4.

Organizacja pozarz¹dowa jako pracodawca
Mówi¹c o obecnoœci m³odych osób w organizacjach pozarz¹dowych, nale¿a³oby, naszym zdaniem, zwróciæ uwagê na zachodz¹c¹ zmianê pokoleniow¹. Rozpoczê³yœmy sta³¹ pracê w tym sektorze trzy, cztery lata temu
i mo¿na powiedzieæ, ¿e nale¿ymy do kolejnej generacji „pozarz¹dowców”.
Starsi koledzy, pionierzy ruchu obywatelskiego w Polsce, trafili do trzeciego
sektora w zupe³nie innych okolicznoœciach ni¿ my. Rozpoczynaj¹c pracê na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych poprzedniego wieku, mieli przede wszystkim zapa³ i chêæ do przeprowadzania zmian spo³ecznych. Nie by³o jeszcze
odpowiednich doœwiadczeñ w tej dziedzinie ani bazy instytucjonalnej dla
tych dzia³añ, a szereg inicjatyw podejmowano metod¹ prób i b³êdów, w oparciu o bardzo ró¿ne doœwiadczenia zagraniczne, w niestabilnej sytuacji,
o wiele czêœciej natrafiaj¹c na rozmaite problemy. S³uchaj¹c opowiadañ o tamtym okresie, mamy wra¿enie, ¿e wówczas o wiele wiêksz¹ rolê ni¿ obecnie
odgrywa³o poczucie misji czy osobiste zaanga¿owanie animatorów i pracowników sektora obywatelskiego.
Przez ostatnich kilkanaœcie lat polski trzeci sektor okrzep³, dojrza³, zmieni³o
siê te¿ jego otoczenie. Nadal jest wiele rzeczy do zrobienia, mo¿emy siê jednak pos³ugiwaæ w swojej pracy szerszym wachlarzem narzêdzi i œrodków.
Uwa¿amy, ¿e nasze pokolenie, decyduj¹c siê na pracê w organizacji lub z niej
odchodz¹c, dokonuje bardziej œwiadomego wyboru. Z drugiej strony – brakuje czêsto m³odym pracownikom myœlenia w kategoriach dzia³ania na rzecz dobra wspólnego. Przychodz¹c do ju¿ ukszta³towanych organizacji, przyjmuj¹
pewne wyznaczone przez nie standardy funkcjonowania jako oczywiste.
S¹ o wiele bardziej pragmatyczni w swoich dzia³aniach. Czy mo¿liwe jest
wiêc znalezienie równowagi pomiêdzy podejmowaniem dzia³añ spo³ecznie
u¿ytecznych, kierowaniem siê w swojej pracy wartoœciami i zasadami a profesjonalizacj¹ funkcjonowania organizacji, polepszeniem warunków pracy
i uzyskiwaniem satysfakcjonuj¹cych zarobków?
Jak pokazuj¹ badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor,
trzeci sektor w Polsce nadal nie jest rozpoznawalnym na rynku pracodawc¹.
W 2006 roku pracownicy sektora organizacji pozarz¹dowych (stowarzyszeñ
4
Por. uwagi na ten temat w opracowaniu Magdaleny Dudkiewicz zamieszczonym w niniejszym tomie (przyp. red.).
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i fundacji) stanowili jedynie 1% ogó³u zatrudnionych5. Uwarunkowania historyczno-polityczne sprawi³y, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ z 63 tysiêcy dzia³aj¹cych obecnie w Polsce organizacji powsta³a po 1989 roku i w wiêkszoœci
skupia przede wszystkim osoby m³ode. Przeliczaj¹c na pe³ne etaty, sektor jest
pracodawc¹ dla 65 tysiêcy osób, kolejne 200 tysiêcy jest zatrudnianych w ramach jednorazowych umów o dzie³o lub zleceñ. A¿ 57% p³atnych pracowników ma ukoñczone studia wy¿sze6.
W trzecim sektorze upowszechni³ siê charakterystyczny wzór pozyskiwania nowych pracowników. Do organizacji trafiaj¹ czêsto m³odzi ludzie jeszcze w okresie studiów, podejmuj¹c pracê w ramach bezp³atnego sta¿u, praktyki lub wolontariatu. Je¿eli dana osoba sprawdza siê, organizacja podejmuje z ni¹ wspó³pracê w wiêkszym wymiarze godzin, a za wykonywan¹ pracê proponuje wynagrodzenie7. Organizacjom zale¿y na wspó³pracy ze studentami, poniewa¿ prowadzi to do obni¿enia kosztów zatrudnienia. Nale¿y
siê jednak zastanowiæ, czy elastyczne formy nie s¹ przez organizacje nadu¿ywane i wykorzystywane tak¿e wówczas, gdy w interesie m³odych
wspó³pracowników by³aby stabilizacja stosunku pracy. Ilustruje to wypowiedŸ jednej z naszych rozmówczyñ: Co do mojej kariery, to choæ do tej pory
zawsze marzy³am, aby pracowaæ w organizacjach, bo widzia³am tam szansê
rozwoju, obecnie znów rzeczywistoœæ mnie przeros³a i ze wzglêdu na p³ace
w trzecim sektorze bêdê musia³a zmieniæ plany. Za pensje w organizacjach
nie dam rady siê, niestety, utrzymaæ.
Atrakcyjny dla m³odych ludzi jest natomiast dominuj¹cy w trzecim sektorze
model organizacji miejsc pracy. Nowo zatrudniona osoba zazwyczaj ma szansê pracy w zespole przy konkretnym projekcie i w zasadzie od samego
pocz¹tku pewn¹ mo¿liwoœæ wp³ywania na charakter prowadzonych przez organizacjê dzia³añ i zakres wykonywanych przez siebie zadañ. Atutem s¹ te¿
nie ca³kiem sformalizowane relacje w zespole, co wraz z zazwyczaj p³ask¹
struktura pozwala na bezpoœrednie kontakty z prze³o¿onymi. Takie warunki
sprzyjaj¹ zw³aszcza osobom, które maj¹ pomys³y i chêæ do dzia³ania – po stosunkowo krótkim czasie s¹ ju¿ w stanie opracowywaæ i realizowaæ w³asne projekty. Je¿eli pracuje siê w niepe³nym wymiarze godzin, mo¿na ³¹czyæ ró¿nego
rodzaju prace i poszerzaæ zakres zainteresowañ.
Z drugiej strony widaæ jednak zagro¿enia wynikaj¹ce z niedookreœlonego
charakteru pracy. W wielu organizacjach brakuje mentorów, przewodników,
od których mo¿na siê uczyæ, pod kierunkiem których mo¿na by zdobywaæ
5
Por. M. Gumkowska, J. Herbst: Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
6
Ibidem.
7
Por. uwagi na ten temat zawarte w opracowaniu Marii Makowskiej zamieszczonym
w niniejszym tomie (przyp. red.).
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doœwiadczenie. Praca w ramach projektów powoduje dosyæ du¿¹ p³ynnoœæ zatrudnienia, wiêc trudno wejœæ w relacjê typu mistrz – uczeñ. Organizacje
w ma³ym stopniu dbaj¹ o rozwój zawodowy pracownika, który pozostawiony
jest czêsto sam sobie. Praca na umowê o dzie³o czy umowê-zlecenie równie¿
nie sprzyja planowaniu rozwoju zawodowego. Badania przeprowadzone na
zlecenie Towarzystwa Edukacji Otwartej na grupie organizacji pozarz¹dowych z Dolnego Œl¹ska pokazuj¹ wrêcz, ¿e wiêkszoœæ organizacji zatrudniaj¹cych p³atnych pracowników (62%) w ogóle nie tworzy œcie¿ek rozwoju
zawodowego8. Du¿e jest ryzyko wpadniêcia w swego rodzaju pu³apkê – zostaj¹c szybko koordynatorem projektu, m³ody pracownik przyjmuje na siebie
stosunkowo du¿¹ odpowiedzialnoœæ, jednoczeœnie nie maj¹c wyznaczonych
dalszych celów i kierunku swoich d¹¿eñ.
Minusem pracy w trzecim sektorze s¹ czêsto warunki finansowe. M³odzi ludzie, je¿eli nie d¹¿¹ do szybkiej stabilizacji ¿yciowej (rodzina, dzieci) i je¿eli
ceni¹ sobie pewien poziom niezale¿noœci od pracodawcy, akceptuj¹ zatrudnienie w niepe³nym wymiarze godzin, na elastycznych warunkach. Jednak zgadzaj¹c siê na takie warunki, nie rezygnuj¹ z prawa do godnego wynagrodzenia, które pozwoli³oby im normalnie funkcjonowaæ. W okresie wzrostu gospodarczego oczekuj¹ te¿ stopniowego wzrostu wynagrodzeñ, a trzeci sektor reaguje na zmieniaj¹ce siê wskaŸniki makroekonomiczne znacznie wolniej ni¿
np. biznes. Oczywiste jest, ¿e podejmuj¹c pracê w organizacji pozarz¹dowej,
wiêkszoœæ m³odych osób zdaje sobie sprawê, ¿e nie bêdzie zarabiaæ tak jak
w biznesie, a równoczeœnie nie osi¹gnie stabilizacji jak w przypadku zatrudnienia w instytucji publicznej. Niemniej jednak m³odzie¿ nie akceptuje fa³szywie brzmi¹cego sloganu: „Tu siê pracuje dla idei, a nie dla pieniêdzy”.
Dodatkowo warto podkreœliæ, ¿e organizacje pozarz¹dowe s¹ marginalizowane jako potencjalny pracodawca przez system poœrednictwa pracy. Przyk³adowo, wiêkszoœæ studenckich biur karier nie uwzglêdnia ofert organizacji,
koncentruj¹c siê na wyszukiwaniu dla absolwentów ofert pracy w biznesie lub
administracji publicznej. Organizacje zazwyczaj nie uczestnicz¹ te¿ w organizowanych na uczelniach targach pracy, dopiero od niedawna sta¿e w wiêkszych organizacjach oferowane s¹ w ramach popularnych wœród m³odzie¿y
konkursów, jak np. „Grasz o sta¿”9. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej
praca w tzw. charities jest sta³ym elementem ofert biur karier na uniwersytetach czy w agencjach zajmuj¹cych siê poœrednictwem pracy.
Warto jednak zaznaczyæ, ¿e za ten stan rzeczy w pewnym stopniu odpowiedzialne s¹ same organizacje, które stosunkowo rzadko przyjmuj¹ do pracy
nowe osoby w trybie otwartego konkursu. Przy poszukiwaniu pracowników
wykorzystuj¹ raczej w³asne kontakty i nieformalne kana³y komunikacji (zna8
9

Organizacje pozarz¹dowe jako rynek pracy, op. cit.
Por. http://www.grasz.pl.
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jomi, osoby polecone itp.) lub oferuj¹ p³atn¹ pracê dotychczasowym wolontariuszom. Oczywiœcie nie oznacza to, ¿e zatrudniaj¹ osoby niekompetentne, ale
trac¹ w ten sposób mo¿liwoœæ zaprezentowania siê szerszej opinii spo³ecznej,
budowania wizerunku instytucji tworz¹cych nowe, atrakcyjne miejsca pracy.

Organizacje pozarz¹dowe jako miejsce pracy
w opinii osób niezwi¹zanych z trzecim sektorem
Organizacje pozarz¹dowe nie s¹ jeszcze powszechnie postrzegane w Polsce
jako miejsce pracy i rozwoju zawodowego. Zatrudnienie, zawód kojarz¹ siê
z urzêdem, firm¹, szko³¹, uczelni¹, s³u¿b¹ zdrowia, ale nie z organizacj¹ pozarz¹dow¹. Niejedna osoba pracuj¹ca w trzecim sektorze przyzna, ¿e
wyt³umaczenie osobom spoza œrodowiska pozarz¹dowego, na czym polega
praca w organizacji (jaki jest przedmiot i cel pracy), jest bardzo trudne. Wiedza potoczna jest fragmentaryczna, uproszczona, zawiera stereotypy propagowane w mediach. Potwierdzi³a to nasza minisonda, obejmuj¹ca dziesiêæ krótkich wywiadów opartych na ustalonym scenariuszu. Respondentami by³y
w wiêkszoœci osoby m³ode, z wy¿szym wykszta³ceniem lub jeszcze w trakcie
studiów, w wiêkszoœci na pocz¹tku swojej pracy zawodowej lub z kilkuletnim
sta¿em. Zawody przez nie wykonywane nie s¹ zwi¹zane bezpoœrednio
z dzia³alnoœci¹ organizacji pozarz¹dowych – nasi respondenci pracuj¹ w firmach prywatnych, instytucjach publicznych lub wykonuj¹ wolne zawody.
Pyta³yœmy respondentów o ogólne skojarzenia i wiedzê na temat takich pojêæ, jak: trzeci sektor, organizacja pozarz¹dowa, fundacja i stowarzyszenie,
o wyobra¿enia na temat pracy w organizacji i o postrzeganie trzeciego sektora
jako miejsca rozwoju i kariery zawodowej. Wywiady z tak dobran¹ grup¹ pozwoli³y na poznanie punktu widzenia osób, które niedawno dokonywa³y (lub
w³aœnie dokonuj¹) wyborów zwi¹zanych ze œcie¿k¹ zawodow¹, maj¹ obecnie
podobn¹ sytuacjê ¿yciow¹ i rodzinn¹ jak m³odzi pracownicy trzeciego sektora, ale odmienne doœwiadczenia zawodowe. Badanie mia³o charakter rozpoznawczy i niepog³êbiony, ale pozwoli³o nam na wyodrêbnienie kilku powtarzaj¹cych siê w¹tków i przedstawienie poni¿ej wybranych wniosków.
Trzeci sektor, organizacje pozarz¹dowe – wiedza, postrzeganie,
skojarzenia
Respondenci mieli bardzo ogólne skojarzenia i wiedzê na temat organizacji
pozarz¹dowych. W wiêkszoœci, zgodnie z nazw¹, kojarzyli je jako podmioty
niezale¿ne od rz¹du lub bêd¹ce „przed³u¿eniem” instytucji publicznych, realizuj¹ce ich cele, ale przy u¿yciu innych œrodków i procedur: Praca tam, gdzie
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zawodzi dzia³anie rz¹du. Mo¿na te¿ okreœliæ jako pracê spo³eczn¹ – do¿ywianie dzieci, bezdomnych, praca z rodzinami patologicznymi, wsparcie psychologiczne. Podmioty trzeciego sektora nie s¹ postrzegane przez opiniê publiczn¹ jako podmioty funkcjonuj¹ce na poziomie systemu, ale jako podmioty
dzia³aj¹ce akcyjnie, skupione na bezpoœrednim wspieraniu osób czy spo³ecznoœci. Szerszy kontekst dzia³alnoœci organizacji, rola jak¹ odgrywaj¹ think
tanki, organizacje infrastrukturalne czy stra¿nicze, jest bardzo ma³o znany lub
w ogóle nieuœwiadamiany.
Wiedza na temat dzia³alnoœci organizacji jest ma³o rozpowszechniona i nie
funkcjonuje jako skojarzenie z zawodem, profesj¹: Organizacje i praca
w nich, dopóki siê z nimi nie zetknie, s¹ bardzo abstrakcyjne, ma³o o nich wiadomo. Przeciêtny cz³owiek nie wie, na czym to polega. Jak ktoœ pracuje w banku, w firmie, ³atwo sobie wyobraziæ, ¿e to jakaœ praca za biurkiem, przygotowanie dokumentów, lekarz to wiadomo itd.
Wiêkszoœæ rozmówców zaznacza³a, ¿e ich wiedza na ten temat jest raczej
ma³a. Znajomoœæ trzeciego sektora poszerza siê, jak wskazywali respondenci,
dziêki materia³om w mediach, rozmowom z ekspertami, a tak¿e dziêki temu,
¿e zacz¹³ funkcjonowaæ mechanizm 1% w systemie PIT. Osoby, które chc¹
dokonaæ takiego odliczenia, czêsto poznaj¹ bli¿ej organizacje posiadaj¹ce status organizacji po¿ytku publicznego, przegl¹daj¹ ich listy, poznaj¹ ich dzia³alnoœæ. W 2006 roku odliczenia na rzecz organizacji po¿ytku publicznego dokona³o zaledwie nieca³e 5% podatników, w roku 2007 dziêki zmianom w sposobie funkcjonowania mechanizmu 1%10 decyzje o dokonaniu jednoprocentowej alokacji podjê³o ju¿ prawie 20% obywateli opodatkowanych wed³ug skali
podatkowej (jest to zdecydowanie najwiêksza grupa podatników), ok. 40%
opodatkowanych wed³ug stawki 19% (tzw. „liniowców”; ta grupa w 2007
roku po raz pierwszy mog³a dokonywaæ jednoprocentowej alokacji i od razu
okaza³a siê najbardziej zainteresowana mechanizmem 1%) oraz prawie 10%
tzw. podatników „rycza³towych”11.
Organizacje pozarz¹dowe jako miejsce pracy
Stosunkowo rzadkie traktowanie przez m³odych ludzi organizacji pozarz¹dowych jako potencjalnego miejsca pracy nie wynika jednak tylko z braku wiedzy. Czêœæ z osób wchodz¹cych na rynek pracy rozpoznaje s³abe strony
zatrudnienia w trzecim sektorze. Jak to ju¿ zosta³o zaznaczone wczeœniej, or10
Od 2007 r. nie trzeba ju¿ samemu dokonywaæ wp³at na konto organizacji, wystarczy
wskazaæ organizacjê w formularzu PIT.
11
„Informacja dotycz¹ca przekazanego na rzecz organizacji po¿ytku publicznego 1% nale¿nego za 2007 r. podatku dochodowego od osób fizycznych”, Ministerstwo Finansów, http://
www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=149&id=136946 (stan z 10 paŸdziernika 2008 r.).
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ganizacje pozarz¹dowe nie s¹ stabilnym miejscem pracy, przewa¿aj¹ w nich
elastyczne formy zatrudnienia: To jest praca czasowa, od projektu do projektu. Co ciekawe, kilku naszych rozmówców zaznaczy³o, ¿e do niedawna uwa¿ali, i¿ w takich organizacjach pracuje siê wy³¹cznie woluntarystycznie, bo
przecie¿ tego rodzaju aktywnoœæ nie powinna nikomu przynosiæ korzyœci,
a ca³oœæ pomocy i œrodków powinna trafiaæ do osób potrzebuj¹cych.
Zdaniem wszystkich respondentów tego rodzaju praca wymaga du¿ego
zaanga¿owania ze strony pracowników, ³¹cz¹cego siê z poczuciem misji, potrzeb¹ czynienia dobra, wiary w to, co siê robi. Takie opinie wynikaj¹ te¿
z przekonania, ¿e praca ta nie przynosi du¿ych gratyfikacji finansowych, a wykonuj¹ce j¹ osoby kieruj¹ siê bardziej pobudkami ideowymi ni¿ finansowymi:
– Nie chc¹ robiæ na si³ê kariery w korporacji i dlatego pracuj¹ w organizacjach, bo chc¹ zrobiæ coœ dobrego, a niekoniecznie dobrego w sensie komercyjnym. Dla nich wa¿na jest misja.
– To mo¿e byæ dla kogoœ rodzaj œcie¿ki zawodowej, jeœli komuœ odpowiada
taka praca spo³eczna, z misj¹ – to wtedy fajna praca, ale nie pod innym
wzglêdem.
– Jest to praca bardziej dla idei ni¿ dla siebie. Je¿eli chcê zarabiaæ kasê,
kszta³ciæ siê, podnosiæ kwalifikacje, nie wiem, czy to jest mo¿liwe w organizacji.
Opinie respondentów na temat zarobków pracowników trzeciego sektora
odpowiadaj¹ stanowi faktycznemu. Zarobki te s¹ du¿o ni¿sze ni¿ w sektorze
prywatnym czy publicznym, jednak w wielu miejscach w Polsce dobrze funkcjonuj¹ca organizacja mo¿e byæ atrakcyjnym i relatywnie dobrze op³acanym
miejscem pracy. Wraz z profesjonalizacj¹ trzeciego sektora oraz stabilizacj¹
Ÿróde³ finansowania bêd¹ ulegaæ polepszeniu równie¿ warunki pracy. Warto
wiêc mo¿e zastanowiæ siê, jak szerszej opinii publicznej przedstawiaæ dokonania organizacji, ich cele, wartoœæ i czêsto wysoki poziom wykonywanej w nich
pracy, aby przyci¹gaæ coraz wiêcej talentów, wysokiej jakoœci pracowników:
Zrealizowanie pewnego zadania w biznesie musi przynieœæ wynik finansowy,
a NGO nie zarabia pieniêdzy, tu ludzi mo¿e coœ innego przyci¹gn¹æ, bo to jest
ciekawa praca.
Czy zdaniem respondentów organizacje to jedynie miejsce dzia³ania dla
wy¿szego dobra, czy równie¿ miejsce umo¿liwiaj¹ce rozwój zawodowy i karierê? Respondenci twierdzili, ¿e kariera jest mo¿liwa, o ile przy jej rozpatrywaniu pominie siê aspekt finansowy. Ich zdaniem kariera finansowa
(i zwi¹zany z ni¹ rosn¹cy presti¿ spo³eczny) mo¿liwa jest przede wszystkim
w korporacji, charakteryzuj¹cej siê pionowymi uk³adami hierarchii w³adzy.
W odniesieniu do organizacji trzeciego sektora mówi siê raczej o rozwoju
horyzontalnym, zwi¹zanym z poszerzaniem zakresu dzia³añ, podejmowaniem
wyzwañ w zwi¹zku z trudniejszymi projektami. Jako coœ, co mo¿na okreœliæ
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mianem kariery respondenci uznali zarz¹dzanie organizacj¹ lub za³o¿enie
w³asnej: Nie wiem, co to oznacza zajœcie wysoko. Czy prowadzenie w³asnej organizacji to wyznacznik sukcesu? Chocia¿ z drugiej strony, jak ktoœ jest obrotny i umie zdobyæ pieni¹dze na w³asny pomys³, to ju¿ jest sukces. Co ciekawe,
respondenci wskazywali, ¿e praca w organizacji pozarz¹dowej jest jedynie
krokiem w dalszej karierze i dorabianiu siê:
– Nie myœla³em o tym, ale to móg³by byæ krok w ca³ej karierze, bo te NGOs s¹
za ma³e.
– Taka praca daje doœwiadczenie w realizowaniu wiêkszych projektów, mo¿esz przyjœæ do NGO bez doœwiadczenia i masz szybko szansê uczestniczenia
w wielkich projektach, a w biznesie zaczyna siê zazwyczaj od ma³ych rzeczy,
nieciekawych i d³ugo czasu zajmie, a¿ dostaniesz wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ.
– Na pewno musz¹ jeszcze gdzieœ dorabiaæ. Nie wy¿yje siê z pracy w organizacjach, ale mog¹ siê twórczo wy¿yæ. Na pewno potem znajd¹ pracê w biznesie, dobra szko³a ¿ycia dla kariery.
Za formê kariery w organizacji uwa¿a siê równie¿ karierê medialn¹
– bêd¹c¹ udzia³em znanych liderów wiêkszych organizacji – która jednak,
zdaniem rozmówców, nie wi¹¿e siê ze wzrostem pozycji spo³ecznej. S¹dzimy,
¿e mo¿e byæ to równie¿ wynik swego rodzaju uprzedzeñ, stereotypów – wizji
cz³owieka sukcesu w garniturze i w drogim samochodzie: S³owo „kariera” nie
pasuje do NGO. Taka kariera rozumiana jako awans, wiêksze zarobki. Tutaj
raczej wyobra¿am sobie tak¹ karierê medialn¹, ale nie oznacza [ona] awansu
spo³ecznego i finansowego.
Jeœli jednak pytamy o cechy i umiejêtnoœci, których taka praca mo¿e wymagaæ, to pojawiaj¹ siê bardzo pozytywne opinie. Wiêkszoœæ rozmówców uzna³a
bowiem, ¿e pracownicy organizacji to osoby komunikatywne, przedsiêbiorcze, otwarte, posiadaj¹ce umiejêtnoœci negocjacyjne pozwalaj¹ce na pozyskiwanie partnerów, sponsorów i œrodków na realizacjê wyznaczonych celów:
Zaradnoœæ, umiejêtnoœci negocjacyjne, dialogu w œrodowisku, w którym siê
dzia³a. One musz¹ umieæ siê dogadaæ z ka¿dym, od którego organizacja jest
zale¿na. Jest od wielu instytucji zale¿na, musi byæ osoba elastyczna i umieæ zawieraæ kompromisy lub: To s¹ osoby ¿ywe, trochê przebojowe, ¿eby zdobyæ
fundusze, granty czy informacje, ¿eby przekonaæ urzêdników, ale musz¹ mieæ
te¿ du¿o wiedzy merytorycznej, ¿eby dopi¹æ swego.
Zatrudnienie w trzecim sektorze nie jest jednak obecnie kojarzone z gruntownym przygotowaniem i wysokimi kwalifikacjami. To praca raczej dla charyzmatycznych liderów i ludzi, którzy czuj¹ wielk¹ potrzebê czynienia zmiany
i niesienia pomocy:
– Nie ma tam utartej œcie¿ki kariery, bardzo du¿e znaczenie ma charyzma, to
jest bardzo indywidualna sprawa.

Praca w organizacji pozarz¹dowej – konfrontacja wyobra¿eñ...

251

– Ludzie maj¹ poczucie misji, pracuj¹ za darmo albo za bardzo ma³e pieni¹dze,
coœ musi ich do tego sk³aniaæ. To jednak jest praca charytatywna w takich
NGOs. To jest trochê frajerstwo z jednej strony, chocia¿ tu ta misja, a w biznesie nie ma misji, tam tylko wynik finansowy, tam siê tylko buduje firmê.
– Jako regularna praca to wydaje mi siê raczej takie miejsce dla typu hipisa
oddanego sprawie.
Wiêkszoœæ respondentów raczej nie podjê³oby pracy w trzecim sektorze.
Warto jednak podkreœliæ, ¿e praktycznie wszyscy deklarowali rozwa¿anie mo¿liwoœci zatrudnienia siê w organizacji pozarz¹dowej ze wzglêdu na aspekt
ideowy takiej pracy i zwi¹zane z nim mo¿liwoœci realizacji celów, które maj¹
znaczenie dla ogólnego dobra spo³ecznego:
– Te inicjatywy s¹ fajne, ma siê poczucie ¿e s¹ one sensowne. Problem to kwestia wynagrodzenia i stabilnoœæ pracy. Ja pracujê w du¿ej firmie, wiêc
wiem, ¿e ona nie zbankrutuje z dnia na dzieñ, a z takimi organizacjami to nigdy nie wiadomo. Za przemawia poczucie misji i realizowanie rzeczy dobra
ogólnego.
– Tak. Dlaczego? Bo to jest dobry ³¹cznik ze spo³eczeñstwem. Poza tym
chcia³abym mieæ poczucie, ¿e robiê coœ dobrego dla ludzkoœci. To by zaspokaja³o moje spo³ecznikowskie potrzeby. I by³oby równowag¹ i odskoczni¹
od codziennej pracy zawodowej.
– Czasem brakuje celu w tym, co siê robi. Taka praca wtedy coœ wnosi.
– Mia³am takich kilka doœwiadczeñ, które mi udowadniaj¹, ¿e praca przy takich projektach czy akcjach mo¿e sprawiaæ mnóstwo satysfakcji, czasem
wystarczy czyjœ uœmiech, ¿eby sobie uœwiadomiæ, ¿e by³o warto.

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu przedstawi³yœmy jedynie wybrane aspekty pracy
w organizacji pozarz¹dowej. Oczywiœcie jak ka¿de miejsce pracy i zawód (przyjmujemy, ¿e chocia¿by koordynowanie projektem to powoli wyodrêbniaj¹ca siê
profesja) ma swoje dobre i z³e strony. Z naszego punktu widzenia praca w ró¿nych organizacjach, realizacja wielu zadañ i projektów przynosi du¿¹ satysfakcjê oraz daje mo¿liwoœæ zdobywania coraz to nowych doœwiadczeñ. Wa¿ne
jest, ¿e praca ta ma konkretny cel, sens, ¿e charakteryzuje j¹ zmaganie siê z wa¿nymi problemami spo³ecznymi. Jest to szczególnie istotne dla osób, które nie
chc¹, aby jedynym celem realizowanych zadañ by³o osi¹gniêcie zysków, priorytety sprzeda¿owe czy konkurowanie w „wyœcigu szczurów”.
Naszym zamierzeniem nie by³o dokonywanie porównañ i ocenianie aktywnoœci zawodowej w administracji publicznej czy w biznesie. Ka¿dy z tych sektorów ma istotne znaczenie dla funkcjonowania sfery spo³ecznej i gospodarki.
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Naszym celem by³o zaœ pokazanie, ¿e organizacje pozarz¹dowe odgrywaj¹
istotn¹, czêsto niedocenian¹ jeszcze, rolê w wielu obszarach sfery publicznej.
Za tym wa¿nym wk³adem w ¿ycie publiczne, tworzeniem czêsto nowej jakoœci
w ¿yciu spo³ecznym stoj¹ ludzie, którzy te organizacje i ich dzia³ania
kszta³tuj¹. Dlatego tak potrzebna jest, naszym zdaniem, praca na rzecz wizerunku trzeciego sektora. Bardzo wa¿ne jest pokazywanie mo¿liwoœci, jakie
daje praca w organizacjach (jako podstawowe zatrudnienie lub dodatkowa
dzia³alnoœæ), jak równie¿ profesjonalizacja organizacji pozarz¹dowych jako
pracodawców i zwiêkszanie przez organizacje oferty rozwoju zawodowego,
tak aby przyci¹gn¹æ i utrzymaæ w trzecim sektorze osoby z du¿ym potencja³em i o wysokich kwalifikacjach.
Niew¹tpliwie jednak praca w organizacjach trzeciego sektora jest swego rodzaju wyborem, w pewnym stopniu konsekwencj¹ ustanowienia priorytetów
¿yciowych, które na danym etapie nie dotycz¹ w¹sko rozumianego sukcesu
i kariery, ale wi¹¿¹ siê z chêci¹ poszerzania horyzontów, dzia³ania na rzecz dobra ogólnego. Oczywiœcie, jak wspomina³yœmy wczeœniej, te wartoœci czêsto
zanikaj¹ w pragmatycznej pozarz¹dowej codziennoœci. Mo¿emy mieæ jednak
nadziejê, ¿e refleksja przychodzi tutaj szybciej ni¿ w innych sektorach i œrodowiskach.
Wed³ug nas, osób na pocz¹tku kariery zawodowej, praca w trzecim sektorze
umo¿liwia rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Nie mamy poczucia, ¿e wykonujemy pracê, która mniej siê liczy czy mniej od nas wymaga. I to warto
pokazywaæ.
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Wolontariat i zatrudnienie w organizacji
pozarz¹dowej na podstawie doœwiadczeñ
Polskiej Akcji Humanitarnej
Geneza
Korzenie wielu polskich organizacji pozarz¹dowych siêgaj¹ jeszcze czasów
dzia³alnoœci opozycyjnej lub samoorganizacji spo³eczeñstwa w okresie stanu
wojennego (i po nim) pocz¹tkowo polegaj¹cej czêsto na organizowaniu dystrybucji darów nap³ywaj¹cych do Polski.
Podobn¹ drogê przeby³a tak¿e Polska Akcja Humanitarna (PAH), która
swoje pocz¹tki wi¹¿e z dzia³alnoœci¹ Fundacji EquiLibre nios¹cej pomoc Polakom w postaci transportów leków z Francji. W 1989 roku ta francuska organizacja zarejestrowa³a polsk¹ Fundacjê EquiLibre. Pocz¹tkowo polskie
biura dzia³a³y w Krakowie i Toruniu, a wszyscy pracownicy byli wolontariuszami. W 1992 roku Janina Ochojska jako wolontariuszka wyruszy³a z pierwszym konwojem EquiLibre do Sarajewa. Jak mówi: „To nie mia³o nic
wspólnego z dobrym sercem. Do Sarajewa, od którego wszystko siê zaczê³o,
pojecha³am z ciekawoœci. By³am w Lyonie, oni akurat zaczêli akcjê sprowadzania do rodzin francuskich tysi¹ca dzieci z obozów dla uchodŸców. Ja pytam: «Pomóc Wam?», posadzili mnie przy telefonie. Jako Polka pomyœla³am, ¿e trzeba przestaæ tylko przyjmowaæ pomoc, a zacz¹æ pomagaæ innym”1. Taka droga do wolontariatu, a tak¿e do dzia³alnoœæ czy zatrudnienia
w organizacji pozarz¹dowej zdarza³a siê czêsto. Ochojska – astronom z pracowni astrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Toruniu – spotka³a siê z pomoc¹ dla innych i sama siê w ni¹ zaanga¿owa³a, nie przeczuwaj¹c, ¿e z czasem ta dzia³alnoœæ stanie siê jej g³ównym zajêciem. Podobn¹ drogê przecho1

„Pomagamy” 2002.
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dzili równie¿ inni ludzie, którzy zaczynali od pomocy przy organizowaniu
konwoju, pakowaniu paczek czy zbieraniu darów.
Coraz wiêkszy odzew spo³eczeñstwa, a w konsekwencji koniecznoœæ organizowania kolejnych przedsiêwziêæ, takich jak konwoje i pomoc uchodŸcom,
wymusi³y powstawanie pierwszych struktur organizacyjnych o bardziej
trwa³ym charakterze. Zaistnia³a koniecznoœæ otwarcia pierwszego biura z prawdziwego zdarzenia, poprzednie bowiem mieœci³o siê w prywatnym mieszkaniu. Prezydent Warszawy u¿yczy³ lokalu na biuro – przy ulicy Miodowej
– gdzie mieœci³o siê jedno biurko i stary faks, a spotkania odbywa³y siê przy
stole na korytarzu. W takich warunkach pracowali wolontariusze – emeryci,
studenci. To „pospolite ruszenie” sprawi³o, ¿e z Polski wyjecha³ pierwszy
konwój – dwanaœcie ciê¿arówek wype³nionych 115 tonami darów. Ju¿ wtedy
pojawia³y siê pierwsze próby podzia³u obowi¹zków pomiêdzy wolontariuszami – potrzebne by³y osoby kontaktuj¹ce siê z firmami w celu uzyskania darów i osoby za³atwiaj¹ce formalnoœci zwi¹zane ze zgodami na przejazdy, pozwoleniami i odpraw¹ celn¹. W tym pierwszym etapie wszystko odbywa³o siê
w sposób spontaniczny, ludzie anga¿owali siê w to, w czym lepiej siê sprawdzali. Z czasem, g³ównie z powodów formalnych, spontaniczna dzia³alnoœæ
musia³a siê sformalizowaæ, wymagane by³y statut i REGON, aby uzyskaæ potrzebne zezwolenia.
Kolejnym impulsem do dalszej profesjonalizacji by³a inicjatywa sprowadzenia rannych z by³ej Jugos³awii i zorganizowania dla nich leczenia. Zadania
tego podjêto siê w 1993 roku. W paŸdzierniku tego samego roku podpisano tak¿e umowê o wspó³pracy z UNHCR – Biurem Wysokiego Komisarza ds.
UchodŸców w Polsce, co poci¹ga³o za sob¹ koniecznoœæ dalszej instytucjonalizacji. Wspó³praca z t¹ instytucj¹ miêdzynarodow¹ na³o¿y³a w ramach
umowy obowi¹zek zatrudnienia osób posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje do niesienia pomocy uchodŸcom oraz obowi¹zek stworzenia stosownej
bazy lokalowej, czyli miejsca, w którym uchodŸcy otrzymaj¹ pomoc i poradê.
W grudniu 1994 roku powsta³a fundacja Polska Akcja Humanitarna, która od
pocz¹tku posiada³a biura w Warszawie, Toruniu i £odzi.
Rozwój dzia³alnoœci i wspó³praca miêdzynarodowa narzuci³y koniecznoœæ poszukiwania osób potrafi¹cych zrozumieæ ró¿nice kulturowe
i znaj¹cych jêzyki obce. Potrzebni byli tak¿e psycholodzy, którzy byliby
w stanie pomóc w trudnych sytuacjach zwi¹zanych z traum¹ powojenn¹
i prze¿yciami uchodŸców. Czêsto jednak najwa¿niejszym kryterium by³a
wrodzona empatia i chêæ do pracy. PAH rozpoczê³a te¿ wspó³pracê i wymianê doœwiadczeñ z organizacjami pozarz¹dowymi z innych krajów, które
mia³y du¿e doœwiadczenie w udzielaniu pomocy uchodŸcom. Nowi pracownicy i wolontariusze musieli zdobyæ wiedzê z zakresu prawa miêdzynarodowego i zapoznaæ siê z aktami reguluj¹cymi status uchodŸcy. Polska rozpo-
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czê³a pracê tak¿e nad w³asnymi aktami normatywnymi w tym zakresie. Pracownicy i wolontariusze brali udzia³ w konsultacjach spo³ecznych przygotowywanych dokumentów. Struktura zatrudnienia oraz udzia³ wolontariuszy
w pracach Fundacji – poza coraz bardziej profesjonalizuj¹cym siê dzia³em
pomocy uchodŸcom, który z czasem przekszta³ci³ siê w Centrum Pomocy
UchodŸcom – nadal wskazywa³y, ¿e dzia³alnoœæ PAH koncentruje siê na
przygotowywaniu konwojów poprzez pozyskiwanie œrodków transportu
i darowizn, które pozwalaj¹ zapewniæ ciê¿arówki. Rosn¹ca liczba pracowników i wolontariuszy spowodowa³a koniecznoœæ zwiêkszenia bazy lokalowej. Jednoczeœnie Zarz¹d PAH dostrzega³ koniecznoœæ wiêkszego usystematyzowania pracy oraz stworzenia ram strukturalnych dla funkcjonowania wy³aniaj¹cych siê poszczególnych obszarów dzia³ania. Dziêki wykorzystaniu œrodków z grantu w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju (UNDP) – który mia³ na celu audyt instytucjonalny i stworzenie
struktury wewnêtrznej adekwatnej do potrzeb organizacji – zakreœlone zosta³y wyraŸne podzia³y kompetencji i zacz¹³ siê kszta³towaæ dzia³ administracyjny, któremu podlega magazyn, ksiêgowoœæ i administracja. Zasadniczym obszarem dzia³ania Fundacji pozosta³y konwoje, jednak w ramach
strukturalnych zmian powstawa³y te¿ stanowiska, które z czasem doprowadzi³y do powstania dzia³u edukacji humanitarnej – obecnie równie¿ rozwojowej – w efekcie czego zaczêto zatrudniaæ osoby z wykszta³ceniem pedagogicznym, przygotowane do pracy z dzieæmi i z m³odzie¿¹.

Od konwojów do misji sta³ych
Kolejny krok w rozwoju Polskiej Akcji Humanitarnej wymaga³ przewartoœciowañ w obszarze zatrudnienia i wspó³pracy z wolontariuszami. Impulsem do takich zmian sta³o siê uruchomienie pierwszej sta³ej misji Fundacji
w 1999 roku w Kosowie. Ze wzglêdu na specyfikê dzia³añ zmieni³ siê profil
poszukiwanych kandydatów. Jeszcze wiêksz¹ rolê zaczê³y odgrywaæ znajomoœæ jêzyków obcych, predyspozycje organizacyjne oraz zdolnoœæ do opracowywania i koordynowania projektów. Dynamiczny rozwój PAH, wspierany przez grantodawców instytucjonalnych, takich jak Fundacja Forda i Fundacja im. Stefana Batorego, stymulowa³ dalsze przemiany instytucjonalne.
Przy pomocy jednej z najwiêkszych œwiatowych firm konsultingowych zaczêto realizowaæ coroczne audyty sprawozdañ finansowych oraz przeprowadzono kolejny audyt instytucjonalny, podczas którego dokonano przegl¹du
dotychczasowej misji i wizji Fundacji oraz dokumentów konstytuuj¹cych
PAH.
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Powstawanie struktur Fundacji Polska Akcja Humanitarna
Istotnym testem umiejêtnoœci organizacyjnych Fundacji oraz zdolnoœci do
wspó³pracy z wolontariuszami by³a powódŸ w lipcu 1997 roku. „Nasi wolontariusze segreguj¹ dary w magazynie, dy¿uruj¹ przy telefonach, organizuj¹
kwesty uliczne. To przewa¿nie m³odzie¿ poœwiêcaj¹ca wakacje, ¿eby pomóc
innym. Wiêkszoœæ odejdzie wraz z rozpoczêciem roku akademickiego. Zostan¹ tylko nieliczni, którzy w³¹cz¹ siê w inne akcje Fundacji”2.
Rozszerzaj¹cy siê zakres dzia³añ Fundacji oraz wyniki audytu instytucjonalnego spowodowa³y koniecznoœæ wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej. Wy³onione zosta³y dzia³y i nast¹pi³ ich podzia³ na dzia³y programowe i te
zapewniaj¹ce bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, takie jak: dzia³ wsparcia, PR i fundraising.
Pojawi³a siê wymagaj¹ca sporego wysi³ku koniecznoœæ rekrutacji kadry kierowniczej. Dziêki przemyœlanemu procesowi rekrutacyjnemu, wspieranemu przez
firmê doradcz¹, uda³o siê zatrudniæ osoby, które wraz z podjêciem zatrudnienia
wnios³y doœwiadczenia zarówno z sektora komercyjnego, jak i z organizacji pozarz¹dowych. Wdra¿ano równie¿ kolejne procedury zwi¹zane z funkcjonowaniem Fundacji, prac¹ wolontariuszy i zatrudnianiem nowych pracowników.
Uruchamianie kolejnych misji: w Czeczenii, Afganistanie, Iraku i na Sri Lance spowodowa³o, i¿ proces rekrutacji sta³ siê zajêciem na ca³y etat. Powsta³o
wiêc stanowisko celem koordynacji ca³oœci polityki zwi¹zanej z zasobami ludzkimi. Jednoczeœnie w ramach wspó³pracy z programem TRIALOG oraz niemieck¹ organizacj¹ Glen wdro¿ono nowatorski projekt, który ma na celu stworzenie m³odym Polakom, we wspó³pracy z niemieckimi wolontariuszami, mo¿liwoœci wyjazdów do krajów globalnego Po³udnia, gdzie przez trzy miesi¹ce realizuj¹ razem z lokalnym partnerem wspólne przedsiêwziêcia skierowane do lokalnych spo³ecznoœci. Poci¹ga³o to za sob¹ koniecznoœæ stworzenia schematu
rekrutacyjnego, który uleg³ póŸniej ewolucji tak, aby osoby udaj¹ce siê na takie
wyjazdy mog³y efektywnie w³¹czaæ siê w realizowane przez niemieckie organizacje przedsiêwziêcia i zarazem aby po powrocie stawa³y siê aktywnymi rzecznikami pomocy najbiedniejszym krajom œwiata. Na przestrzeni lat stosowane
by³y ró¿ne techniki rekrutacyjne, zarówno za poœrednictwem wyspecjalizowanych firm doradztwa i rekrutacji, jak i wewnêtrznymi si³ami organizacji.

Proces rekrutacji i zatrudniania w Polskiej Akcji
Humanitarnej
Polska Akcja Humanitarna zosta³a pracodawc¹ ³¹cznie ok. 150 osób; liczba ta uwzglêdnia zarówno by³ych, jak i obecnych pracowników. Zarówno
ewolucja struktury organizacji (instytucjonalizacja, standaryzacja), jak
2

Ibidem.
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i rosn¹ca liczba rekrutowanych osób doprowadzi³y do wypracowania bardzo
sformalizowanych procedur rekrutacyjnych. Obecne procedury przewiduj¹
etap wstêpny maj¹cy na celu rozpoznanie i zidentyfikowanie faktycznych potrzeb personalnych, kiedy to definiowane s¹ zadania przypisane do danego stanowiska i analizowane s¹ ekonomiczne podstawy stworzenia i utrzymania
tego stanowiska, jak wynagrodzenie czy inne koszty zwi¹zane z jego funkcjonowaniem.
Na tym etapie podejmowana jest równie¿ decyzja o tym, czy rekrutacja bêdzie prowadzona zewnêtrznie czy wewnêtrznie, tj. czy pozyskanie pracownika na dane stanowisko bêdzie polega³o na zaanga¿owaniu osoby ju¿ zatrudnionej lub wolontariuszy wspó³pracuj¹cych z PAH. W jednym i drugim przypadku okreœlane s¹ podstawowe wymagania kwalifikacyjne, jak: wykszta³cenie, doœwiadczenie zawodowe, wiedza i umiejêtnoœci fachowe, których niespe³nienie eliminuje kandydata, a tak¿e kryteria, których spe³nienie stanowi
dodatkowy atut, np. ukoñczone specyficzne kursy, znajomoœæ okreœlonego jêzyka obcego lub programu komputerowego. Na tym etapie procesu rekrutacyjnego zostaje te¿ okreœlony profil poszukiwanego kandydata uwzglêdniaj¹cy
po¿¹dane cechy osobowoœciowe i umiejêtnoœci zawodowe konieczne do wykonywania zadañ przewidzianych na danym stanowisku, jak np. umiejêtnoœci
podejmowania decyzji, wspó³pracy z innymi, komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ
organizacji pracy, dok³adnoœæ, systematycznoœæ, odpowiedzialnoœæ czy, kluczowa w niektórych przypadkach, odpornoœæ na stres. Nie do przecenienia s¹
te¿ motywacja i gotowoœæ zaanga¿owania w pracê. Trzeba równie¿ zwróciæ
uwagê na to, ¿e powstaj¹ce w ten sposób profile dla szefów i pracowników misji zagranicznych s¹ ka¿dorazowo dostosowywane do wymogów okreœlonej
misji i do projektów w jej ramach realizowanych.
Drugim etapem procesu rekrutacyjnego jest w³aœciwa rekrutacja polegaj¹ca
na dotarciu do odpowiednich kandydatów i na pozyskaniu ich. PAH prowadzi
poszukiwania przy zastosowaniu ró¿norodnych metod, tj. poprzez: og³oszenia
prasowe i internetowe (strona www.pah.org.pl oraz inne portale zwi¹zane z rekrutacj¹ i poszukiwaniem pracowników), studenckie biura karier, bezpoœrednie kontakty, wykorzystywanie baz danych o kandydatach z poprzednich
rekrutacji oraz baz danych wolontariuszy.
Trzecim etapem procesu rekrutacyjnego s¹ dzia³ania selekcyjne, które obejmuj¹ preselekcjê ofert i wybór metody selekcji, lub czêœciej kilku metod, oraz
ocenê przydatnoœci kandydatów na te stanowiska. Dla stwierdzenia przydatnoœci ka¿dego spoœród kandydatów i wyboru odpowiednich osób na dane stanowisko korzysta siê w Fundacji z nastêpuj¹cych metod:
– analiza CV i listów motywacyjnych,
– spotkanie wstêpne z grup¹ kandydatów,
– analiza wewnêtrznego „kwestionariusza kwalifikacyjnego”,
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sprawdzanie referencji,
rozmowa telefoniczna,
rozmowa kwalifikacyjna – interview,
(w przypadkach stanowisk wymagaj¹cych szczególnych predyspozycji, np.
wyjazd na misjê) opinia psychologa.
Finalny etap, czwarty, to koñcowa ocena kandydatów i ostateczne decyzje
rekrutacyjne, czyli indywidualne rozmowy z wybranymi trzema-czterema
kandydatami i nastêpnie wybór dokonywany przez dyrektora dzia³u korzystaj¹cego z rekomendacji osoby odpowiedzialnej za zasoby ludzkie w Fundacji czy ewentualnie innych osób uczestnicz¹cych w rekrutacji z g³osami rekomenduj¹cymi. Nastêpnie rozpoczyna siê procedura zwi¹zana z podpisaniem
umowy o pracê z osob¹, która ma zostaæ zatrudniona.
Wykres 1. Pracownicy etatowi Polskiej Akcji Humanitarnej w latach 2000-2007
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Zród³o:
Dokumenty wewnêtrzne Polskiej Akcji Humanitarnej: „Procedura rekrutacji w PAH”
oraz „Procedury zatrudnienia i szkolenia”.

Wykres 1 prezentuje, jak zwiêksza³a siê liczba pracowników i etatów
w PAH w latach 2000-2007. Wzrastaj¹ca liczba pracowników etatowych wynika³a ze zwiêkszaj¹cej siê liczby projektów i rozwoju poszczególnych
dzia³ów wewn¹trz organizacji. W 2007 roku liczba pracowników uleg³a niewielkiemu obni¿eniu w zwi¹zku z zakoñczeniem misji na Kaukazie. Proces
zatrudniania pracowników ³¹czy siê œciœle z realnymi potrzebami zwi¹zanymi
z realizacj¹ konkretnych projektów.
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Okres przygotowawczy pracownika lub wolontariusza
Polskiej Akcji Humanitarnej
Zarówno przyszli pracownicy, jak i wolontariusze rozpoczynaj¹cy pracê
w Polskiej Akcji Humanitarnej przechodz¹ szereg szkoleñ przygotowuj¹cych
do funkcjonowania w organizacji. W trakcie ich trwania pracownik b¹dŸ wolontariusz szkolony jest przez swojego bezpoœredniego prze³o¿onego, pracowników PAH oraz zewnêtrzne instytucje. Szkolenie umo¿liwia mu zapoznanie
siê z wizj¹ i misj¹ Fundacji, jej struktur¹ organizacyjn¹, a tak¿e struktur¹
dzia³u, w którym bêdzie zatrudniony. W przypadku wyjazdu na misjê musi zapoznaæ siê równie¿ z planami, co do kolejnych jej etapów i poznaæ w³asne zadania. W ramach przygotowania do wyjazdu zapoznaje siê z ogólnymi informacjami dotycz¹cymi pomocy humanitarnej, poznaje specyfikê misji zagranicznych, uzyskuje tak¿e informacje na temat zarz¹dzania projektami. Musi tak¿e poznaæ formalnoœci administracyjne zwi¹zane z w³asnym wylotem, takie
jak procedury paszportowo-wizowe, badania lekarskie i psychologiczne. Dowiaduje siê o zagro¿eniach wystêpuj¹cych na danej misji, musi te¿ poddaæ siê
szczepieniom ochronnym w³aœciwym dla rejonu, do którego siê udaje. Na kilka dni przed wylotem pracownika lub wolontariusza nastêpuje sprawdzenie
przygotowania merytorycznego kandydata, sprawdzenie kompletnoœci dokumentów administracyjnych i podpisanie umowy o pracê. Pracownik dostaje
równie¿ listê, któr¹ musi sprawdziæ, by potwierdziæ w ten sposób, ¿e o niczym
nie zapomnia³. Pracownik lub wolontariusz musi tak¿e podpisaæ szereg oœwiadczeñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i z zasadami funkcjonowania podczas
misji. Zapoznaje siê równie¿ z zagadnieniami zdrowia i jego ochrony w trakcie pobytu na misji, otrzymuje tak¿e informacje o najczêœciej wystêpuj¹cych
chorobach i o zapobieganiu im.

Rola wolontariuszy w Polskiej Akcji Humanitarnej
Rola wolontariuszy w dzia³alnoœci Polskiej Akcji Humanitarnej, a tak¿e ka¿dej innej organizacji pozarz¹dowej, jest trudna do przecenienia. Wolontariusz
jest nie tyle „darmow¹ si³¹ robocz¹”, ile potwierdzeniem, ¿e dzia³ania Fundacji s¹ spo³ecznie potrzebne, akceptowane i doceniane. Szczególnie osoby
m³ode, studiuj¹ce oraz rozpoczynaj¹ce swoj¹ drogê zawodow¹, postrzegaj¹
wolontariat jako swoiste dope³nienie zdobytej podczas studiów wiedzy i okazjê do skonfrontowania swych umiejêtnoœci z praktycznymi potrzebami w ramach dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowej. Jednoczeœnie wolontariusze
mog¹ braæ udzia³ w szkoleniach organizowanych przez Fundacjê i podnosiæ
swoje kwalifikacje, np. zdobywaæ umiejêtnoœci trenerskie, uczestnicz¹c w za-
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jêciach z trenerami edukacji humanitarnej z sieci wolontariuszy PAH. Wolontariusze maj¹ tak¿e dostêp do materia³ów przygotowywanych specjalnie
z myœl¹ o nich, m.in. wydawana jest gazetka „Pomagamy”, w której poruszana
jest tematyka wolontariatu, globalizacji, pomocy humanitarnej, antysemityzmu, ksenofobii oraz inne sprawy dotycz¹ce bie¿¹cej dzia³alnoœci Fundacji.
W ramach struktury PAH funkcjonuje koordynator wolontariatu, równie¿
wolontariusz. Jest on odpowiedzialny za kontakty z wolontariuszami oraz pomaga znaleŸæ dla nich optymalne miejsce w strukturze Fundacji, gdzie bêd¹
najbardziej przydatni i gdzie najlepiej bêd¹ mogli wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci. Koordynator zajmuje siê sformalizowan¹ grup¹ wolontariuszy systematycznie zaanga¿owanych w konkretne projekty. Warto jednak zaznaczyæ,
¿e przez PAH przewija siê te¿ liczna grupa „wolontariuszy akcyjnych” –
wspomagaj¹cych Fundacjê w konkretnych przedsiêwziêciach w momentach
kulminacji prac. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e poza osobami m³odymi anga¿uj¹cymi siê w pracê wolontariack¹ wolontariuszami s¹ równie¿ emeryci oraz coraz czêœciej osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach, czynne zawodowo, które chc¹ dzieliæ siê swoimi umiejêtnoœciami w bardzo specyficznych obszarach funkcjonowania Fundacji, takich jak np. zarz¹dzanie strategiczne, czy braæ udzia³ pracach rady inwestycyjnej doradzaj¹cej zarz¹dowi PAH
w kwestiach zwi¹zanych z inwestowaniem kapita³u ¿elaznego.
W PAH zdecydowan¹ wiêkszoœæ wolontariuszy stanowi¹ jednak ludzie
m³odzi. Na podobne tendencje wskazuj¹ ogólnopolskie badania wolontariatu.
Wed³ug badania Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2006 roku najczêœciej w wolontariat anga¿owa³y siê osoby m³ode: uczniowie i studenci3. Wœród wolontariuszy PAH tak¿e przewa¿aj¹ studenci i uczniowie ostatnich klas szkó³ œrednich. Osobn¹ grupê stanowi¹ wolontariusze, którzy s¹ trenerami w ramach
programów edukacji humanitarnej. S¹ to wy³¹cznie osoby m³ode, które prowadz¹ zajêcia lekcyjne w szko³ach dla uczniów i realizuj¹ to zadanie œrednio
w wymiarze dwóch zajêæ w miesi¹cu. Jak wynika z ogólnopolskich badañ,
„najczêstszym powodem pracy spo³ecznej s¹ dla wolontariuszy ich moralne,
religijne i polityczne przekonania (mówi o nich 50% respondentów). 27% anga¿uje siê w wolontariat licz¹c na odwzajemnienie pomocy w przysz³oœci. 21%
podjê³o prace spo³eczn¹ ze wzglêdu na zainteresowania i przyjemnoœæ z jej
wykonywania. Mniej wiêcej tyle samo twierdzi, ¿e poœwiêci³o swój czas dla
innych, poniewa¿ nie potrafi odmawiaæ”4. Z podobnych pobudek wynika
zaanga¿owanie wolontariuszy wspó³pracuj¹cych z PAH. Specyfik¹ PAH jest
to, ¿e wolontariusze czêsto anga¿uj¹ siê w dzia³ania Fundacji z uwagi na jej
akcje pomocy humanitarnej w obliczu konkretnych klêsk ¿ywio³owych lub
3

Por. M. Gumkowska, J. Herbst: Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badañ 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007.
4
Ibidem, s. 14.
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wojen. Chc¹ nieœæ pomoc ofiarom tych zdarzeñ. Istotn¹ grupê wolontariuszy
stanowi¹ tak¿e m³ode osoby, które interesuj¹ siê pomoc¹ rozwojow¹, sprawiedliwym handlem czy globalizacj¹, a PAH umo¿liwia im dzia³alnoœæ na rzecz
urzeczywistnienia tych idei. Dziêki wolontariatowi w PAH mog¹ braæ udzia³
w spotkaniach, szkoleniach czy akcjach prowadzonych w ca³ej Europie, a wiedza pozyskana w czasie wolontariatu uzupe³nia umiejêtnoœci zdobyte na studiach. Wœród wolontariuszy PAH s¹ osoby, które m.in. dziêki uzupe³nieniu
swojej wiedzy poprzez dzia³alnoœæ wolontariack¹ mog³y po zakoñczeniu studiów ubiegaæ siê o pracê np. w specjalistycznych komórkach Ministerstwa
Spraw Zagranicznych – w departamencie zajmuj¹cym siê problematyk¹
polityki rozwojowej.

Wyzwania rynku pracy
Specyfika dzia³alnoœci ka¿dej organizacji pozarz¹dowej, a szczególnie takiej jak Polska Akcja Humanitarna – która prowadzi szereg zró¿nicowanych
dzia³añ, zarówno w Polsce, jak i za granic¹ – powoduje, i¿ poszukiwani pracownicy i wolontariusze musz¹ posiadaæ wiele umiejêtnoœci w ró¿nych obszarach kompetencyjnych. Potrzebni s¹ pracownicy o silnych zdolnoœciach mened¿erskich, jak te¿ osoby o zdolnoœciach zarz¹dzania projektami. Niezwykle
istotna jest tak¿e umiejêtnoœæ pracy w stresie i w zró¿nicowanych warunkach
kulturowych. Jednoczeœnie pracownik i wolontariusz powinien charakteryzowaæ siê dobrym stanem zdrowia. Coraz czêœciej poszukiwani s¹ wolontariusze
fachowcy w bardzo specyficznych dziedzinach, jak np. hydrologia czy systemy oczyszczania wody. Po¿¹dani s¹ te¿ fachowcy z dziedziny logistyki,
³¹cznoœci i transportu.
Pewnym wyzwaniem jest konkurencja w pozyskiwaniu pracowników i wolontariuszy ze strony innych organizacji pozarz¹dowych – miêdzynarodowych oraz organizacji pozarz¹dowych z krajów Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych – dzia³aj¹cych w podobnych obszarach. Na ogó³ s¹ one w stanie zaproponowaæ atrakcyjniejsze wynagrodzenie, poszukuj¹ jednak osób,
które ju¿ sprawdzi³y siê w podobnych organizacjach lub dzia³aniach. Nasze
doœwiadczenia pokazuj¹ jednak, ¿e czêœæ osób, które wi¹¿¹ siê (zawodowo lub
na zasadach wolontariatu) z takimi organizacjami, nierzadko wraca po latach
do PAH, wnosz¹c swoje doœwiadczenie zdobyte w tych organizacjach.
Czasami sytuacja ¿yciowa zmusza m³odych ludzi do wyboru takiego, a nie
innego miejsca pracy, jak w przypadku szefa misji lankijskiej, który jako student odbywa³ praktyki w jednej z agencji reklamowych na Sri Lance i znalaz³
siê w nadmorskim oœrodku turystycznym w dniu, w którym w wybrze¿a uderzy³a fala tsunami. To bezpoœrednie doœwiadczenie walki z ¿ywio³em i ratowa-
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nia ofiar spowodowa³o, i¿ zg³osi³ siê do pracy w misji PAH. W ten sposób
chcia³ nadal uczestniczyæ w niesieniu bezpoœredniej pomocy, w usuwaniu zniszczeñ i w odbudowie. Obecnie jest szefem dzia³u pomocy natychmiastowej
PAH. Dobrym przyk³adem tego, jak na wolontariacie mo¿na zbudowaæ swoj¹
zawodow¹ przysz³oœæ, jest obecny szef biura krakowskiego PAH, który by³
wieloletnim wolontariuszem w tym biurze, póŸniej pracownikiem i koordynatorem jednego z programów, a nastêpnie szefem ca³ego biura5.
Trudno rozpatrywaæ zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych i pracê w nich jedynie pod k¹tem warunków pracy i zatrudnienia, jednak¿e coraz wiêcej m³odych ludzi decyduje siê na zwi¹zanie swojej przysz³oœci
i kariery zawodowej z organizacjami pozarz¹dowymi, gdy¿ praca w nich umo¿liwia trudn¹ do osi¹gniêcia gdzie indziej równowagê pomiêdzy codziennym
d¹¿eniem do zmieniania œwiata na lepsze a realizowaniem ambicji zawodowych.

5

Por. uwagi na temat œcie¿ki rozwoju zawodowego w trzecim sektorze prowadz¹cej od
wolontariatu do pracy etatowej w opracowaniu Marii Makowskiej zamieszczonym w niniejszym tomie (przyp. red.).

Magdalena Dudkiewicz

Pozarz¹dowoœæ w praktyce.
Doœwiadczenia z praktyk studenckich
Organizacje pozarz¹dowe to dla œrodowisk akademickich niew¹tpliwie
znacz¹ce wyzwanie1. Jednym z najtrudniejszych zadañ jest przekroczenie
granicy miêdzy wiedz¹ teoretyczn¹ – czerpan¹ z literatury, wyk³adów, konferencji – a praktycznym „smakowaniem” pozarz¹dowej codziennoœci. Od
trzech lat staram siê tê granicê przekraczaæ, koordynuj¹c w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego (ISNS UW) program praktyk studenckich dla uczestników œcie¿ki specjalizacyjnej „Polityka spo³eczna – specjalista ds. organizacji pozarz¹dowych”2. Niniejsze opracowanie stanowi prezentacjê wyników „minibadania”, jakie przeprowadzi³am w oparciu o zgromadzone w latach akademickich 2005/2006
i 2006/2007 raporty studentów z odbywanych przez nich praktyk3.
Realizacja programu praktyk odbywa siê w oparciu o sta³¹ procedurê4, która
uwzglêdnia uzgodnienie programu praktyk z opiekunem na uczelni oraz rozliczenie przebiegu praktyk po ich zakoñczeniu. Plan praktyk powinien zawieraæ: nazwê organizacji, termin realizacji i czas trwania praktyk, zakres czynnoœci, obowi¹zków i odpowiedzialnoœci podczas odbywania praktyk, nazwisko
1

Œwiadomie nawi¹zujê w tym miejscu do publikacji: A. Juros (red.): Organizacje pozarz¹dowe w spo³eczeñstwie obywatelskim – wyzwanie dla œrodowisk akademickich, Lubelski
Oœrodek Samopomocy, Lublin 2002.
2
Œcie¿k¹ specjalizacyjn¹ kieruje dr Marek Rymsza. Por. opis programu œcie¿ki w: M. Rymsza: Problematyka trzeciego sektora w nauczaniu stosowanych nauk spo³ecznych na uniwersytecie, w: A. Juros (red.): op. cit.
3
Ze wzglêdu na to, ¿e kilku studentów uzgadnia³o swoje plany z poprzednim koordynatorem i realizowa³o je wczeœniej, rozpiêtoœæ czasowa praktyk, z których raporty analizowa³am,
zamyka siê w okresie od koñca 2003 r. do po³owy 2007 r., ale przewa¿aj¹ raporty z dwóch lat
akademickich, podczas których pe³ni³am funkcjê koordynatora.
4
Szczegó³owy opis procedury jest dostêpny na stronie: http://www.isns.uw.edu.pl.
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osoby odpowiedzialnej za praktyki ze strony organizacji. Ostateczny plan stanowi wypadkow¹ tego, co praktykant chce robiæ, tego, co mo¿e (chce) mu zaoferowaæ organizacja oraz oczekiwañ uczelni. Zak³ada siê, ¿e ze wzglêdu na
to, i¿ praktyki studenckie maj¹ za zadanie uzupe³niaæ teoretyczn¹ wiedzê nabywan¹ podczas studiów, wa¿ne jest, aby praktykanci wykonywali konkretne,
najlepiej samodzielne zadania, a praca biurowa powinna byæ tylko jednym, na
pewno nie dominuj¹cym, elementem praktyk.
Z kolei aby rozliczyæ praktyki, student zobowi¹zany jest dostarczyæ opiekunowi: 1) zaœwiadczenie, w którym znajdzie siê informacja o liczbie przepracowanych godzin (minimum 60)5 oraz 2) szczegó³owe sprawozdanie (raport) zawieraj¹ce opis wykonywanych czynnoœci i udzia³u w realizacji wybranych zadañ czy projektów, omówienie nabytej wiedzy na temat dziedziny, w której
organizacja prowadzi dzia³alnoœæ oraz na temat problemów i perspektyw rozwojowych tej konkretnej organizacji, omówienie nabytych umiejêtnoœci, uwagi dotycz¹ce funkcjonowania organizacji, ocenê u¿ytecznoœci praktyk oraz
sposobu ich przeprowadzenia, krótk¹ monogrfiê organizacji.
Prezentowana analiza opiera siê na informacjach zawartych w 60 raportach.
Z podstawowych informacji zawartych w raportach wynika, ¿e rozpiêtoœæ czasowa praktyk zawiera siê miêdzy obowi¹zkowymi 60 godzinami (38 studentów)
a 300 godzinami (jeden student). Œrednia d³ugoœæ praktyk wynosi³a ok. 80 godzin.
Dziesiêciu studentów zaznaczy³o w swoich raportach, ¿e nadal wspó³pracuje z organizacj¹, przy czym trzy osoby wprost napisa³y, ¿e chodzi tu o pracê zawodow¹,
trzy – ¿e o wolontariat, a pozosta³e cztery osoby nie sprecyzowa³y formy dalszej
wspó³pracy. W 31 zaœwiadczeniach znalaz³a siê ocena pracy studenta sformu³owana przez pracownika organizacji. Zawsze by³a to ocena pozytywna, podkreœlano przede wszystkim takie cechy, jak: zaanga¿owanie, sumiennoœæ, otwartoœæ na nowe wyzwania, umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktu i dobre funkcjonowanie w zespole; kilkakrotnie doceniono du¿¹ wiedzê na temat trzeciego sektora
i umiejêtnoœci przydatne do pracy w organizacjach pozarz¹dowych.
W zdecydowanej wiêkszoœci studenci odbywali praktyki w du¿ych warszawskich organizacjach, przede wszystkim infrastrukturalnych6. A¿ jedenaœcie
osób odby³o praktyki w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce7, pozosta³e
5

Do roku akademickiego 2006/2007 opinia ze strony organizacji by³a fakultatywna. Ze
wzglêdu na zawarty w nowym regulaminie studiów, obowi¹zuj¹cym od roku akademickiego
2007/2008, obowi¹zek wystawienia oceny z ka¿dego przedmiotu, w tym tak¿e z praktyk, studenci bêd¹ musieli dostarczyæ tak¹ opiniê obligatoryjnie.
6
Taka sytuacja sta³a siê dla mnie przyczynkiem do sformu³owania wniosku o koniecznoœci zmiany formu³y praktyk, o czym piszê we wnioskach na koñcu opracowania.
7
Dopiero systematyczna analiza ujawni³a smutny fakt, na który (czytaj¹c poszczególne
raporty) nie zwróci³am dot¹d uwagi – wiêkszoœæ zaœwiadczeñ wydanych przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce zawiera identycznie brzmi¹c¹ formu³ê oceny studenta, co powoduje
podejrzenie, ¿e w rzeczywistoœci praca praktykantów nie zawsze by³a poddawana ocenie i ewa-
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organizacje wybierane czêœciej ni¿ raz to: Fundacja dla Polski (czterech studentów), Centrum Wolontariatu (trzech studentów), Centrum Edukacji Obywatelskiej (trzech studentów), natomiast po dwóch studentów praktykowa³o
w: Stowarzyszeniu Wszechstronnego Rozwoju PUENTA, Banku ¯ywnoœci
SOS, Stowarzyszeniu Bank Drugiej Rêki, Fundacji „Dzieci Niczyje” oraz
Fundacji im. Stefana Batorego.
Przeprowadzona merytoryczna analiza raportów z przebiegu praktyk (oczywiœcie w ca³oœci w paradygmacie badania jakoœciowego) mia³a za zadanie odpowiedzieæ na trzy podstawowe pytania:
– Jakie czynnoœci i zadania powierzane s¹ praktykantom w organizacjach?
– Jak praktykanci oceniaj¹ przebieg praktyk?
– Jaka wizja organizacji pozarz¹dowej wy³ania siê z raportów?
Poni¿ej przedstawione s¹ najwa¿niejsze ustalenia wynikaj¹ce z analizy, odnosz¹ce siê kolejno do wymienionych pytañ.

Najwa¿niejsze zadania powierzane studentom
podczas praktyk
Zadania powierzane studentom mo¿na uporz¹dkowaæ na dwa sposoby. Pierwszy z nich pozwala wyodrêbniæ dzia³ania twórcze (samodzielne, merytoryczne) i dzia³ania odtwórcze (pomocnicze, niesamodzielne, niemerytoryczne
i administracyjne), drugi polega na wskazaniu konkretnych merytorycznych
obszarów dzia³ania, np. ewaluacja, PR, finanse itd.
W odniesieniu do pierwszego kryterium nale¿y stwierdziæ, ¿e zdaniem zdecydowanej wiêkszoœci studentów praktyki odbywa³y siê zgodnie z przyjêtymi
w planie za³o¿eniami, a wiêc nie by³y „parzeniem kawy”. Generalnie analiza
raportów potwierdza tê opiniê – w wiêkszoœci dzia³ania okreœlone wy¿ej jako
pomocnicze, niemerytoryczne (w rodzaju wysy³ki dokumentów, odbierania
telefonów, porz¹dkowania dokumentacji) nie dominowa³y wœród powierzanych praktykantom zadañ, stanowi³y raczej t³o realizowanych przez nich zadañ merytorycznych. Warto zaznaczyæ, ¿e przedstawiony poni¿ej katalog
dzia³añ praktykantów nie zawiera kategorii w pe³ni roz³¹cznych, zosta³y one
scharakteryzowane jedynie wedle dominuj¹cego aspektu (np. niektóre
dzia³ania zosta³y zakwalifikowane jako fundraisingowe, jeœli dotyczy³y tej
dziedziny, jednak taki charakter miewaj¹ te¿ oczywiœcie dzia³ania redakcyjne,
np. gdy redaguje siê apel do potencjalnych darczyñców albo przygotowuje
wniosek o grant).

luacji albo ¿e oceny nie zawsze znalaz³y odzwierciedlenie w treœci oficjalnego zaœwiadczenia
z przebiegu praktyki przygotowanego przez organizacjê pozarz¹dow¹.
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W grupie czynnoœci biurowo-pomocniczych znalaz³y siê zadania bardzo
ró¿norodne: pocz¹wszy od prowadzenia sekretariatu (odbieranie telefonów,
prowadzenie rutynowej korespondencji, zarówno „papierowej”, jak i mailowej, porz¹dkowanie dokumentacji, pakowanie i wysy³ka materia³ów, umawianie spotkañ, wysy³anie newslettera), przez tworzenie systemów archiwizacji dokumentów (tak¿e komputerowych) a¿ po uczestniczenie w ró¿nego
rodzaju spotkaniach i posiedzeniach (w tym posiedzeniach zarz¹dów)
i sporz¹dzanie protoko³ów z ich przebiegu, a tak¿e przeprowadzanie wstêpnej selekcji i oceny nades³anych projektów. Wielu praktykantom organizacje zleca³y te¿ czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem baz danych (beneficjentów, ró¿nego typu partnerów, specjalistycznych publikacji itp.) – od prostego uzupe³niania i aktualizowania informacji a¿ po samodzielne stworzenie
nowej bazy. Jak widaæ, czynnoœci zwyczajowo uznawane za odtwórcze i raczej ma³o rozwijaj¹ce czêsto wykracza³y poza taki charakter oraz, jak podkreœlali studenci, dostarcza³y im praktycznej wiedzy zarówno o organizacji,
w której pracowali, jak i o sposobach funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych w ogóle. Natomiast zdecydowanie sporadycznie studenci byli
proszeni o wykonanie czynnoœci fizycznych (jak np. odbiór i prze³adunek
darów czy czynnoœci porz¹dkowe), co zapewne wynika te¿ ze specyfiki organizacji, w których odbywali praktyki.
Za pozytywne zjawisko nale¿y uznaæ czêste korzystanie przez organizacje
z przygotowania socjologiczno-badawczego studentów. Wielu z nich w ramach praktyk przeprowadza³o ró¿nego rodzaju badania: przygotowywali narzêdzia badawcze (ankiety, scenariusze wywiadów), diagnozowali potrzeby
beneficjentów – przeprowadzali ankiety (a nastêpnie analizowali ich wyniki),
przeprowadzali wywiady telefoniczne, a w dwóch przypadkach prowadzili
nawet badania fokusowe. Wiele z tych badañ mia³o na celu ewaluacjê i kontrolê beneficjentów. Ze wzglêdu na to, ¿e studenci pracowali zwykle w organizacjach infrastrukturalnych, oznacza³o to kontrolê innych organizacji, tego, jak
wykorzystuj¹ one kierowan¹ do nich pomoc, np. dotacje, dary, szkolenia itd.
Generalnie wiêkszoœæ prowadzonych badañ mia³a charakter ewaluacyjnokontrolny, tzn. studenci starali siê oceniæ efektywnoœæ projektów (np. prowadzonych szkoleñ), opracowywali narzêdzia do monitoringu finansowego i merytorycznego przedsiêwziêæ, oceniali nap³ywaj¹ce wnioski i raporty.
Wœród pozosta³ych zlecanych studentom czynnoœci wymagaj¹cych specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci dominowa³y trzy typy zadañ. Pierwszy
z nich wi¹za³ siê z budow¹, aktualizacj¹ i uzupe³nianiem stron internetowych
(zatem merytorycznie wi¹za³ siê te¿ dzia³aniami w dziedzinie PR, o których
dalej). Drugi dotyczy³ wszelkiego rodzaju prac redakcyjnych, korektorskich
i edycyjnych – praktykanci opracowywali broszury informacyjne, raporty
z dzia³añ organizacji, materia³y promocyjne (co oczywiœcie tak¿e wkracza
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w dziedzinê wizerunku organizacji), a nawet przygotowywali ca³e publikacje
– jedna ze studentek zaznaczy³a, ¿e do jej zadañ nale¿a³o przygotowanie
ksi¹¿ki do druku: przeprowadzenie przetargu i dokonanie wyboru drukarni,
redakcja i korekta, utrzymywanie kontaktów z autorami. Trzeci typ zadañ wymagaj¹cych bardzo konkretnych umiejêtnoœci wi¹za³ siê z wykorzystaniem jêzyków obcych – studenci t³umaczyli ró¿nego rodzaju materia³y, nawi¹zywali
wspó³pracê z partnerami zagranicznymi, a tak¿e monitorowali zagraniczne
media.
Do dosyæ specjalistycznych zadañ nale¿y zapewne zaliczyæ wspominane
ju¿ dzia³ania promocyjne i PR-owe. Wiele organizacji, na co dzieñ raczej po
macoszemu traktuj¹cych tego typu zadania, chêtnie skorzysta³o z obecnoœci
praktykantów, by te zaleg³oœci nadrobiæ. Studenci opracowywali materia³y
promocyjne (foldery z ogólnymi informacjami o organizacjach oraz dotycz¹ce
konkretnych akcji, projekty gad¿etów reklamowych), szukali kontaktów z mediami (polskimi i zagranicznymi), przygotowywali artyku³y i komunikaty dla
mediów, redagowali i zamieszczali og³oszenia reklamowe, a jeden ze studentów nawet opracowa³ program komunikacji z opini¹ publiczn¹.
Kolejna dziedzina to fundraising. Praktykanci zarówno uczestniczyli w pracach nad ju¿ rozpoczêtymi projektami – opracowywali dane na temat rezultatów pomocy finansowej, przygotowywali listy z podziêkowaniami dla darczyñców, jak i samodzielnie rozpoczynali pracê nad nowymi – pisali wnioski
o dotacje, poszukiwali sponsorów komercyjnych, organizowali akcje fundraisingowe. Niektórzy byli te¿ zatrudniani przy dzia³aniach bud¿etowo-ksiêgowych, jak np. przygotowanie za³o¿eñ bud¿etu rocznego czy rozliczanie
projektów.
Spoœród prac pozwalaj¹cych studentom na najpe³niejsze, jak siê wydaje, poznanie stylu dzia³ania organizacji i panuj¹cej w nich atmosfery warto zwróciæ
uwagê na dzia³ania koordynuj¹ce pracê innych osób. By³o to zarówno pe³nienie
funkcji pomocniczych – praktykanci czêsto wspierali pracowników etatowych
podczas konferencji, szkoleñ, wyjazdów czy innych przedsiêwziêæ, jak i samodzielne kierowanie prac¹ innych osób, najczêœciej wolontariuszy. Czasem koordynacja dotyczy³a wspó³pracy z innymi organizacjami, np. przekazywania im
darów rzeczowych, albo wi¹za³a siê z samodzielnym organizowaniem spotkañ
roboczych, np. z partnerami organizacji lub posiedzeñ zarz¹du.
Na koniec warto podkreœliæ przypadki – rzadkie niestety – bezpoœredniej
pracy z beneficjentami. Najczêœciej by³o to prowadzenie szkoleñ, ale sporadycznie pojawia³y siê te¿ takie zadania, jak: praca z dzieæmi podczas obozu, pomoc w nawi¹zaniu kontaktu podopiecznego z pracodawc¹, realizacja gry terenowej, hipoterapia, udzielanie informacji w poradni, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci czy uczestniczenie w interwencji (organizacja
zajmuj¹ca siê opiek¹ nad zwierzêtami).
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Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e praktyki (co notabene wynika te¿
z bezpoœrednich deklaracji studentów, o czym dalej) pozwalaj¹ studentom na
doœæ samodzielne poruszanie siê w trzecim sektorze, poznanie struktury konkretnych organizacji pozarz¹dowych, ich programów, problematyki, któr¹ siê
zajmuj¹ i wiêkszoœci personelu. Za bardzo wa¿ne nale¿y uznaæ to, ¿e w wiêkszoœci przypadków udaje siê unikaæ sytuacji, gdy praktykantom powierza siê
jedynie zadania pomocnicze, niemerytoryczne. Niew¹tpliwie nale¿y jednak
wprowadziæ mechanizm, który pozwoli na bli¿szy kontakt z beneficjentami
organizacji – odnoœna propozycja zosta³a zawarta na koñcu artyku³u.

Elementy praktyk oceniane przez studentów pozytywnie
Generalnie przewa¿a³y zdecydowanie pozytywne oceny praktyk. Studenci
najczêœciej podkreœlali przyjazn¹ atmosferê, w jakiej przebiega³y praktyki,
otwartoœæ personelu organizacji, gotowoœæ do pomocy ze strony opiekuna (ale
tak¿e pozosta³ych pracowników organizacji), partnerskie traktowanie (poczucie
sprawstwa i liczenie siê z opini¹ praktykanta oraz pozostawianie mu szerokiego
pola do inicjatywy w³asnej). Za istotn¹ przes³ankê pozytywnej oceny przebiegu
praktyk uznawano tak¿e mo¿liwoœæ kontaktu z ludŸmi ze œrodowiska pozarz¹dowego, poczucie celowoœci i sensu podejmowanych dzia³añ, zgodnoœæ
praktyk z zainteresowaniami, mo¿liwoœæ pracy przy wielu ró¿nych projektach
(szerokie spektrum zadañ) oraz okazjê do zdobycia umiejêtnoœci przydatnych
tak¿e w innego rodzaju pracy, niekoniecznie zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹
spo³eczn¹. Studenci doceniali fakt, ¿e zostali wstêpnie przeszkoleni i przygotowani do pracy, ¿e udostêpniono im publikacje na temat spo³eczeñstwa obywatelskiego i trzeciego sektora, ale tak¿e literaturê specjalistyczn¹ z dziedziny, któr¹
organizacja siê zajmuje. W raportach podkreœlano elastyczne podejœcie do praktykantów, którym czêsto umo¿liwiano wybór zadañ odpowiadaj¹cych zainteresowaniom, z uwzglêdnieniem poziomu trudnoœci, a tak¿e pozwalano na
du¿¹ elastycznoœæ w organizacji pracy, sporadycznie nawet na wykonywanie
czêœci zadañ w domu. Dla czêœci praktykantów praca w organizacji pozarz¹dowej okaza³a siê dogodn¹ okazj¹ do sprawdzenia siê i wykorzystania wczeœniej
nabytych umiejêtnoœci (komputerowych, jêzykowych, badawczych itd.).
W raportach bardzo czêsto wymieniane by³y konkretne korzyœci wynikaj¹ce z praktyk. Mo¿na je podzieliæ zasadniczo na dwie grupy. Pierwsza dotyczy wzrostu poziomu ogólnej wiedzy lub zdobycia doœwiadczeñ w danej
dziedzinie, druga obejmuje bardzo konkretne, zdobyte lub udoskonalone,
umiejêtnoœci.
Najczêœciej, co naturalne, podkreœlano zdobycie wiedzy o konkretnej organizacji, w której odbywa³y siê praktyki oraz wiedzy o problematyce, któr¹
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dana organizacja siê zajmuje (np. o rozwoju spo³ecznoœci lokalnej, krzywdzeniu dzieci, modelu œrodowiskowej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi). Nastêpna kategoria to wiedza o trzecim sektorze w ogóle – jego problemach, stylach pracy, zasadach, misji. Najczêœciej powtarzaj¹ce siê w¹tki to:
poznanie zasad wspó³pracy pomiêdzy organizacjami oraz zasad wspó³pracy
miêdzysektorowej (przede wszystkim na linii: trzeci sektor – biznes, w tym zagadnienia spo³ecznego zaanga¿owaniu biznesu), poznanie sposobów organizowania pomocy i jej dystrybuowania wœród odbiorców, poznanie metod pozyskiwania darczyñców, zdobycie wiedzy o specyfice pracy wolontariackiej
w Polsce, a nawet poznanie specyficznego s³ownictwa u¿ywanego w œrodowiskach pozarz¹dowych. Wielu studentów za cenne uzna³o skonfrontowanie nabytej podczas studiów wiedzy teoretycznej z praktyk¹ dzia³añ organizacji pozarz¹dowych w Polsce, a tak¿e – szerzej – mo¿liwoœæ wypróbowania wiedzy
i umiejêtnoœci zwi¹zanych bezpoœrednio z zawodem socjologa, np. z zakresu
metod i technik badañ poprzez samodzielne stworzenie narzêdzia do badañ,
zastosowania go w praktyce i opracowania jego wyników.
Jeœli chodzi o konkretne (nabyte lub udoskonalone) umiejêtnoœci, w raportach najczêœciej pisano o zaznajomieniu siê z ró¿nymi procedurami, np. rejestracji i selekcji wniosków o dotacje, zarz¹dzania konkursem grantowym,
rejestracji w KRS-ie, rozliczania projektów oraz sprawozdawczoœci, czy te¿
dotycz¹cymi monitoringu obdarowanej instytucji. Kolejne umiejêtnoœci dotyczy³y konkretnych sfer dzia³ania organizacji. Studenci pisali w raportach,
¿e nauczyli siê tworzenia ofert sponsoringowych dla firm komercyjnych,
analizy i selekcji informacji, pisania i redagowania tekstów (w tym pism oficjalnych), a tak¿e zasad realizacji zadañ ze sfery PR. Osobn¹ grupê stanowi¹
umiejêtnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ komputera i konkretnych programów i formatów, jak: Access, Excel, Power Point, CMS, HTML.
Warto zwróciæ uwagê na opisywane przez studentów pozytywne zmiany osobowoœciowe, jakie zaobserwowali u siebie po praktykach. Podkreœlano m.in.
umiejêtnoœæ pracy zespo³owej, zadaniowego podchodzenia do problemów, zdolnoœci negocjacyjne. Studenci czêsto zauwa¿ali, ¿e stali siê bardziej komunikatywni, nauczyli siê szybko pracowaæ i samodzielnie organizowaæ swoj¹ pracê
(w tym zarz¹dzaæ czasem), nabrali odwagi i pewnoœci siebie (tak¿e w kontaktach oficjalnych), zwiêkszy³a siê ich samodyscyplina, umiejêtnoœæ formu³owania potrzeb i celów oraz zdolnoœæ radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
Na koniec kilka zdañ o sposobach, jakie organizacje stosowa³y wobec praktykantów (ale tak¿e wolontariuszy), by zmotywowaæ ich do pracy oraz
zwi¹zaæ na d³u¿ej z organizacj¹. Najczêœciej wymieniano w raportach mo¿liwoœæ uczestniczenia w ró¿nego rodzaju przedsiêwziêciach – czy to organizowanych dla szerszej grupy odbiorców i ca³ego personelu organizacji, czy organizowanych specjalnie dla niep³atnego personelu – takich jak: konferencje,
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uroczystoœci, szkolenia, spotkania integracyjne. Kolejne formy gratyfikacji to
nieodp³atne przekazywanie publikacji, przyjêcie w poczet cz³onków organizacji (czasami bywa³o to cz³onkostwo honorowe) oraz wyra¿enie uznania, np.
poprzez publiczne podziêkowania i gratulacje. Stosowanie tego rodzaju motywacji by³o, co zrozumia³e, przez studentów doceniane i oceniane pozytywnie.

Elementy praktyk oceniane przez studentów negatywnie
Jak ju¿ by³o powiedziane, negatywne opinie o przebiegu praktyk by³y formu³owane stosunkowo rzadko. Nie znaczy to jednak, ¿e nale¿y je zignorowaæ
– przeciwnie, wydaj¹ siê one szczególnie przydatne w udoskonalaniu tego
specyficznego narzêdzia dydaktycznego, nad którym – z natury rzeczy – pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni maj¹ ograniczon¹ kontrolê.
W czêœci raportów pojawia³o siê stwierdzenie, ¿e studentom nie uda³o siê zrealizowaæ ca³ego planu praktyk, zwykle prac biurowych by³o do wykonania wiêcej, a zadañ merytorycznych mniej. Kolejna grupa zarzutów dotyczy³a z³ej organizacji praktyk. Chodzi³o zwykle o niedostateczn¹ koordynacjê pracy, nadmiar
pracowników lub niedobór stanowisk pracy w stosunku do potrzeb. W takich
sytuacjach czêsto brakowa³o „przestrzeni” dla praktykantów i wolontariuszy,
ich czas by³ marnowany, a to z kolei dzia³a³o na nich demotywuj¹co.
Pojawia³y siê w raportach narzekania na zbyt ma³e wsparcie merytoryczne
(czasem brakowa³o opiekuna – praktykanci byli pozostawiani samym sobie),
brak jednolitego i przemyœlanego systemu motywowania niep³atnego personelu. Pisano te¿ o niejasnych kryteriach oceny i braku szans na zatrudnienie. Jedna
osoba wskaza³a na brak odrêbnej oferty dla praktykantów, którzy przychodz¹c
do organizacji, licz¹ na zdobycie wiêkszej wiedzy na temat jej funkcjonowania
ni¿ podczas pracy na podstawie umowy wolontariackiej. W kilku raportach pojawi³y siê te¿ narzekania na to, ¿e praktykantom powierzane s¹ zadania monotonne, niedaj¹ce satysfakcji, ma³o odpowiedzialne i ma³o samodzielne.

Wizerunek organizacji pozarz¹dowych
w oczach uczestników praktyk
Analizuj¹c wizjê organizacji pozarz¹dowej (tak¿e jako ewentualnego miejsca
pracy), jaka wy³ania siê z raportów, byæ mo¿e w najwiêkszym stopniu trzeba uwzglêdniæ to, w jakich konkretnie organizacjach te praktyki w wiêkszoœci przypadków siê odbywa³y. Pozytywna selekcja organizacji dokonywana przez studentów
(którzy wybieraj¹ na praktyki organizacje daj¹ce szansê rozwoju zawodowego)
sprawia, ¿e oceny pozytywne zdecydowanie przewa¿aj¹ nad negatywnymi. To
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tutaj swoje Ÿród³o ma dominuj¹ca w raportach charakterystyka organizacji jako
stabilnej finansowo, dobrze wyposa¿onej i zorganizowanej, prê¿nej instytucji,
„zaludnionej” przez sprawny, profesjonalny, kreatywny i zaanga¿owany personel. To miejsce, które m.in. dziêki temu, ¿e realizuje potrzebne i wa¿ne przedsiêwziêcia, dysponuje odpowiednimi œrodkami finansowymi na wykonywanie swoich
zadañ, co z kolei buduje dobre perspektywy na przysz³oœæ.
Warto podkreœliæ tak¿e dostrzegany przez studentów styl pracy i panuj¹c¹
w organizacjach atmosferê. Pisano o delegowaniu odpowiedzialnoœci w dó³,
nieformalnych (nawet rodzinnych) relacjach, silnym poczuciu to¿samoœci
organizacyjnej. Studenci zaznaczali, ¿e profesjonalizacja dzia³añ organizacji,
a czasem nawet swoista biurokratyzacja, nie prowadzi jednak do tego, ¿e organizacja traci ducha trzeciego sektora. W efekcie mamy do czynienia z trzecim
sektorem jako miejscem, gdzie naczeln¹ wartoœci¹ jest dobro cz³owieka, gdzie
korzysta siê z dóbr demokracji, a tak¿e buduje wspólnotê i wydobywa mo¿liwoœci tkwi¹ce w spo³ecznoœciach.
Praktykanci wskazywali tak¿e wady w funkcjonowaniu organizacji pozarz¹dowych. Zacznijmy od przyk³adu, który – jak siê wydaje – dobrze ilustruje
„klimat” funkcjonowania wielu polskich organizacji. Jedna ze studentek opisa³a
w raporcie rozmowê kwalifikacyjn¹ (której by³a œwiadkiem) na stanowisko ksiêgowej. Osoby prowadz¹ce rekrutacjê by³y pod wra¿eniem kwalifikacji kandydatki, które dok³adnie odpowiada³y zapotrzebowaniu organizacji. Jednak decyduj¹cy okaza³ siê inny czynnik, wyra¿ony krótkim zdaniem: „Ona do nas nie pasuje”. Zatrudniona zosta³a wiêc inna osoba, która „pasowa³a”, choæ musia³a du¿o
siê jeszcze nauczyæ, ¿eby podo³aæ zadaniom, jakie mia³y jej zostaæ powierzone.
Kilkakrotnie pisano o trudnoœciach finansowych, lokalowych oraz brakach
kadrowych. Zdarza³y siê stwierdzenia wskazuj¹ce na s³aby przep³yw informacji, scentralizowany sposób zarz¹dzania oraz animozje pomiêdzy personelem
p³atnym a wolontariuszami i praktykantami (czasami wynika³y one ze z³ej organizacji pracy tych drugich). Mog³o to prowadziæ do niedostatecznego odczuwania zespo³owego charakteru wykonywanej pracy (zindywidualizowany
styl pracy w organizacji: ka¿dy pracuje osobno, przy swoim projekcie) oraz
braku spójnego wizerunku organizacji. Za istotne z punktu widzenia idei generalnie przyœwiecaj¹cej trzeciemu sektorowi nale¿y uznaæ tak¿e zarzuty dotycz¹ce z³ego traktowania beneficjentów organizacji, uzale¿niania od siebie
innych organizacji czy t³umienia oddolnej inicjatywy. Na szczêœcie tego rodzaju opinie zdarza³y siê sporadycznie8. Studenci wytykali czasem tak¿e inne
8

Zdecydowanie gorsza wizja wy³ania siê z prowadzonych przeze mnie badañ, których
wyniki przedstawi³am w dwóch artyku³ach: 1) M. Dudkiewicz: Dwie wizje spo³eczeñstwa obywatelskiego w œwiadomoœci ludzi trzeciego sektora, w: P. Gliñski, B. Lewenstein, A. Siciñski
(red.): Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednocz¹cej
siê Europie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004; 2) eadem:

272

Magdalena Dudkiewicz

niedoci¹gniêcia, z jakimi siê stykali, np. nieaktualne dane na stronach internetowych, brak zorganizowanego systemu motywacji wolontariuszy (przy jednoczesnym oczekiwaniu od nich ca³kowitej dyspozycyjnoœci), a tak¿e z³¹ kontrolê wydawania pieniêdzy i z³¹ organizacjê pracy biura. W kilku raportach zauwa¿ono te¿ niewystarczaj¹c¹ dzia³alnoœæ w sferze PR-u na zewn¹trz
œrodowiska i generalnie zaniedbywanie kwestii wizerunku organizacji.
Przygotowanie tego opracowania pozwoli³o mi dokonaæ istotnej refleksji,
któr¹ postaram siê wykorzystaæ w dalszym koordynowaniu praktyk studenckich. Czytaj¹c poszczególne raporty, bez dokonania ich zbiorczej i ca³oœciowej analizy, nie sposób zauwa¿yæ istotnych tendencji, które nale¿y wzi¹æ pod
uwagê w dalszym planowaniu tego narzêdzia dydaktycznego. Nasuwaj¹ siê
dwa podstawowe wnioski:
Pierwszy – natury raczej praktycznej (ale istotny tak¿e z perspektywy prowadzenia podobnego badania w przysz³oœci) – dotyczy koniecznoœci opracowania dok³adnych wytycznych do przygotowywania raportów, co pozwoli na
ich doprecyzowanie i lepsze porównywanie. W oparciu o dotychczasow¹ analizê zak³adam, ¿e w takim raporcie powinny siê znaleŸæ nastêpuj¹ce
zagadnienia:
– motywacja wyboru konkretnej organizacji (np. wczeœniejsze kontakty,
zainteresowanie problematyk¹, polecenie przez kogoœ itd.),
– zgodnoœæ przebiegu praktyk z za³o¿onym planem i przyczyny ewentualnych zmian,
– ewentualne plany dalszego kontaktu z organizacj¹ i jego forma (wolontariat, doraŸna wspó³praca, sta³a wspó³praca, etat),
– opinia o studencie,
– opinia studenta na temat korzyœci dla organizacji wynikaj¹cych z jego obecnoœci jako praktykanta.
Drugi wniosek jest niew¹tpliwie trudniejszy do zrealizowania, a wynika
z konstatacji dotycz¹cej typu organizacji, do jakich trafiaj¹ studenci ISNS
UW, czyli w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci du¿ych warszawskich organizacji
infrastrukturalnych. Skutkuje to jedynie œladowymi doœwiadczeniami pracy
„w terenie” – jeœli ju¿ ma ona miejsce, jest to raczej praca podczas konferencji
wyjazdowych, uroczystoœci, a rzadko codzienna praca z podopiecznymi9.
S¹dzê, ¿e nale¿a³oby – oczywiœcie z odpowiednim, przynajmniej rocznym,
wyprzedzeniem – wprowadziæ zasadê, ¿e czêœæ praktyki powinna odbywaæ siê
w³aœnie w organizacji bezpoœrednio dzia³aj¹cej na rzecz spo³eczeñstwa, a nie
Postrzeganie polskiego trzeciego sektora i jego otoczenia spo³ecznego przez personel organizacji pozarz¹dowych, „Trzeci Sektor” 2006, nr 5.
9
Por. uwagi na ten temat w opracowaniu Anny Biernat, Zofii Or³owskiej i Joanny Tokarz
zamieszczonym w niniejszym tomie (przyp. red.).
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na rzecz innych organizacji. Bo chocia¿ konieczny wydaje siê kontakt tak¿e
z pozarz¹dow¹ „infrastruktur¹”, to jednak zasadny jest wymóg zrealizowania
czêœci praktyk w mniejszej, bezpoœrednio dzia³aj¹cej wœród ludzi organizacji,
ewentualnie bêd¹cej partnerem lub beneficjentem organizacji infrastrukturalnej. Wydaje siê, ¿e taki wymóg mo¿e przynajmniej czêœciowo pozwoliæ na poznanie szerszego spektrum problemów, z którymi na co dzieñ borykaj¹ siê polskie organizacje pozarz¹dowe10.
Dogodn¹ okazjê do wprowadzania zmian stanowi reorganizacja toku studiów zwi¹zana z Procesem Boloñskim, a polegaj¹ca na zast¹pieniu piêcioletnich studiów magisterskich trzyletnimi studiami licencjackimi i dwuletnimi
magisterskimi. Do tych zmian dostosowana ju¿ zosta³a specjalizacja pozarz¹dowa w ISNS UW, na jednym i drugim etapie studiów zosta³y te¿ przewidziane praktyki specjalizacyjne. S¹dzê, ¿e taki podzia³ toku studiów mo¿na,
i warto, wykorzystaæ do tego, by ka¿dy student, który zdecyduje siê na pozarz¹dow¹ specjalizacjê, na obu etapach studiowania mia³ okazjê do zapoznania siê z prac¹ zarówno ma³ej lokalnej organizacji, jak i du¿ej, funkcjonuj¹cej
w du¿ym mieœcie, czêsto spe³niaj¹cej dla sektora funkcje infrastrukturalne.

10

Czêœæ tego postulatu uda³o siê zrealizowaæ dziêki projektowi praktyk stypendialnych Citi
Handlowego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce pod nazw¹ „Citi helps students – Students
help locally”. Program by³ realizowany podczas wakacji 2008 r. we wspó³pracy z Collegium Civitas i Uniwersytetem Warszawskim. W ramach projektu wielu studentów odby³o obowi¹zkowe
praktyki w ma³ych, lokalnych organizacjach. Niestety jeszcze nie wszystkie raporty sp³ynê³y
i dlatego nie jest mo¿liwe uzupe³nienie niniejszego opracowania o kolejne wnioski.

Ewa Bogacz-Wojtanowska
Marek Rymsza

Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze.
Wnioski i rekomendacje
Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarz¹dowych
Badania i analizy, których wyniki zosta³y zaprezentowane w trzech czêœciach niniejszego tomu, wskazuj¹, ¿e w polskich organizacjach pozarz¹dowych po 1989 roku zaczê³y siê stopniowo krystalizowaæ specyficzne wzory
zatrudnienia. Praca spo³eczna pozostaje nadal podstawow¹ form¹ aktywnoœci
w trzecim sektorze, ale organizacje o wiêkszych bud¿etach i wy¿szym poziomie instytucjonalizacji – sprawy administracyjne zwi¹zane z dzia³aniami statutowymi (prowadzenie biura, koordynacja projektów, ksiêgowoœæ itp.) powierzaj¹ personelowi p³atnemu. W ten sposób wolontariat i praca odp³atna zostaj¹ ze sob¹ powi¹zane funkcjonalnie, tzn. personel p³atny niejako przygotowuje i obs³uguje wolontariackie miejsca pracy1, a tak¿e coraz czêœciej
zarz¹dza organizacj¹ w jej bie¿¹cej dzia³alnoœci2. W szczególnoœci koordynator projektu staje siê w Polsce rozpoznawaln¹, specyficzn¹ „trzeciosektorow¹”
profesj¹.
W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, p³atne zatrudnienie w organizacjach pozarz¹dowych oprócz koordynatorów znajduj¹ jeszcze dwie grupy pracowników i wspó³pracowników. Jedn¹ z nich s¹ specjaliœci
w dziedzinach nale¿¹cych do statutowych misji organizacji prowadz¹cych
1

Por. przyk³adowo uwagi na temat organizowania przez personel p³atny organizacji pozarz¹dowych miejsc pracy dla praktykantów studentów w opracowaniu Magdaleny Dudkiewicz zamieszczonym w niniejszym tomie. Przywo³uj¹c opracowania z niniejszego tomu, podajemy jedynie nazwisko autora i ewentualnie tytu³. W przypadku innych pozycji literaturowych
podajemy pe³ne noty bibliograficzne w przypisach.
2
Por. opracowanie Anny Kwiatkiewicz zamieszczone w niniejszym tomie.
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dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego: terapeuci, szkoleniowcy, pracownicy socjalni itp. Ich zatrudnienie jest mo¿liwe dziêki pozyskiwaniu przez organizacje
donatorów, grantodawców i sponsorów (prywatnych i publicznych), którzy
godz¹ siê na pokrywanie kosztów osobowych funkcjonowania organizacji3.
Od uchwalenia Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
co nast¹pi³o w 2003 roku, roœnie znaczenie œrodków publicznych pozyskiwanych przez organizacje na realizacjê zadañ powierzanych i wspieranych przez
samorz¹dy lokalne4. Podobny proces od lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku
obserwowany jest w krajach Europy Zachodniej. Odpowiada on za³o¿eniom
teorii third party government, zgodnie z którymi optymalna wspó³praca miêdzysektorowa polega na ³¹czeniu atutów stron wspó³pracy w myœl ogólnej zasady: pañstwo finansuje (ma bowiem w tym wzglêdzie nieporównanie wiêksze mo¿liwoœci), a organizacje œwiadcz¹ us³ugi spo³eczne ludnoœci (robi¹ to
zazwyczaj lepiej i taniej)5.
Wreszcie trzecia grupa p³atnych pracowników w organizacjach pozarz¹dowych to osoby ze œrodowisk marginalizowanych na rynku pracy, o tzw. ni¿szej zdolnoœci zatrudnieniowej (employability) ze wzglêdu na obni¿on¹ efektywnoœæ œwiadczonej pracy (np. pracuj¹ wolniej, w mniejszym wymiarze
czasu pracy itp.), ró¿nego rodzaju dysfunkcje, nieprzystosowanie spo³eczne
itp. Organizacje pozarz¹dowe, zatrudniaj¹c osoby z tzw. grup defaworyzowanych, stosuj¹ korzystne dla tych osób formy organizacji pracy, dziêki czemu
osoby te mog¹ utrzymaæ takie zatrudnienie. Co wiêcej, w ramach ruchu nowej
ekonomii spo³ecznej liczne organizacje pozarz¹dowe w Polsce tworzenie
miejsc pracy dla osób marginalizowanych wpisa³y do swoich misji statutowych. W ten sposób nierozerwalnie ³¹cz¹ cele ekonomiczne i spo³eczne,
staj¹c siê poniek¹d przedsiêbiorstwami spo³ecznymi6. Organizacje, aby
utrzymaæ miejsca pracy dla s³abszych, poszukuj¹ wsparcia publicznego, ale
tak¿e obni¿enia kosztów prowadzonej dzia³alnoœci. W przypadku dzia³alnoœci ekonomicznej prowadzonej w formie tzw. odp³atnej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego jedn¹ z mo¿liwoœci jest korzystanie z nieodp³atnej pracy wolontariuszy. Zauwa¿amy wiêc kolejny przejaw charakterystycznych dla podmiotów trzeciego sektora funkcjonalnych powi¹zañ miêdzy zatrudnieniem
p³atnym i wolontariatem.
3

Por. opracowanie Marka Rymszy zamieszczone w niniejszym tomie.
Por. M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz (red.): Pañstwo a trzeci sektor. Prawo
i instytucje w dzia³aniu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
5
Por. D. Young: Third Party Governmnent, w: J.S. Ott (red.): The Nature of the Nonprofit
Sector, Westview Press, Boulder i Oxford 2001. Zob. te¿ krytyczne omówienie tej koncepcji w:
A. Rymsza: Partnerzy s³u¿by publicznej? Wyzwania wspó³pracy sektora pozarz¹dowego z administracj¹ publiczn¹ w œwietle doœwiadczeñ amerykañskich, „Trzeci Sektor” 2005, nr 3.
6
Por. T. KaŸmierczak: Zrozumieæ ekonomiê spo³eczn¹, w: T. KaŸmierczak, M. Rymsza
(red.): Kapita³ spo³eczny. Ekonomia spo³eczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
4
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Co wiêcej, wspomniany zwi¹zek ma wymiar nie tylko organizacyjny, ale
i personalny. Dla wielu osób, zw³aszcza m³odych, wolontariat i praca odp³atna
to nie tyle dwie ró¿ne, choæ uzupe³niaj¹ce siê formy zaanga¿owania w trzeci
sektor, ile nastêpuj¹ce po sobie etapy tej¿e aktywnoœci wyznaczaj¹ce kierunek
osobistego rozwoju zawodowego: od wolontariatu, sta¿u, praktyki przez zatrudnienie elastyczne (niepracownicze) do pracy etatowej7. Nie jest to jeszcze
w polskim trzecim sektorze standard. Ale w du¿ych organizacjach infrastrukturalnych, a to one kszta³tuj¹ wzory zatrudnienia, wspomniana œcie¿ka rozwoju zawodowego staje siê powoli norm¹. Polskie organizacje infrastrukturalne, poszukuj¹c nowych pracowników, jedynie sporadycznie korzystaj¹ z poœrednictwa firm doradztwa personalnego. Czêœciej same prowadz¹ otwart¹ rekrutacjê, ale przede wszystkim oferuj¹ zatrudnienie osobom wspó³pracuj¹cym
z nimi wczeœniej spo³ecznie (bez wynagrodzenia) i sprawdzonym pod wzglêdem kompetencji. W ten w³aœnie sposób organizacje pozarz¹dowe pe³ni¹ funkcjê instytucji wprowadzaj¹cych nowych pracowników na rynek pracy.
W polskim trzecim sektorze nie wykszta³ci³y siê jeszcze wzory „schodzenia
z rynku pracy” analogiczne do wystêpuj¹cych w krajach o najwy¿szym stopniu rozwoju trzeciego sektora. W wielu krajach rozwiniêtych pracownicy
z d³ugim sta¿em zawodowym, niejako przyzwyczajeni do aktywnoœci zawodowej, po osi¹gniêciu wieku emerytalnego koñcz¹ podstawow¹ aktywnoœæ zawodow¹ w biznesie lub administracji publicznej i anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ
organizacji pozarz¹dowych. Osoby te, jeœli s¹ dobrze sytuowane i maj¹ zabezpieczon¹ egzystencjê od strony ekonomicznej, czêsto œwiadcz¹ pracê nieodp³atnie. Szukaj¹ bowiem nie dochodu, ale mo¿liwoœci bycia potrzebnym
i wykorzystania doœwiadczenia zawodowego. To takie osoby s¹ spo³ecznymi
cz³onkami zarz¹dów organizacji, ich rad programowych czy rad nadzorczych.
Natomiast osoby starsze, które nie tyle decyduj¹ siê na zakoñczenie podstawowej aktywnoœci zawodowej, ile s¹ „wypychane” z rynku pracy z powodu obni¿aj¹cej siê wraz z wiekiem wydajnoœci, poszukuj¹ w trzecim sektorze zatrudnienia p³atnego, aby „dorobiæ” lub zgromadziæ sta¿ pracy niezbêdny do uzyskania uprawnieñ emerytalnych. W organizacji pozarz¹dowej mog¹ bowiem
pracowaæ wolniej czy w bardziej elastycznym (ale dopasowanym do potrzeb
pracownika, a nie pracodawcy) trybie. Ta funkcja trzeciego sektora pozostaje
w Polsce praktycznie nierozpoznana.
Polski trzeci sektor jest ekonomicznie s³aby i sytuacji tej zasadniczo nie
zmieni³a nawet wiêksza dostêpnoœæ, pocz¹wszy od 2004 roku, œrodków unijnych8. Dlatego poziom zatrudnienia p³atnego w tym sektorze jest nadal niski.
7
Por. opracowania: Marii Makowskiej oraz Anny Biernat, Zofii Or³owskiej i Joanny Tokarz zamieszczone w niniejszym tomie.
8
Por. E. Bogacz-Wojtanowska, T. Schimanek: Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
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Jeœli mówimy o wzorach, to nie chodzi jednak o praktykê typow¹ czy „uœrednion¹” w rozumieniu statystycznym, ale o rozwi¹zanie wyznaczaj¹ce kierunek
rozwoju. W tym rozumieniu wzory zatrudnienia w polskim trzecim sektorze
ju¿ funkcjonuj¹. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e funkcjonuj¹ce wzory zatrudnienia s¹ w znacznej mierze wynikiem dostosowywania siê organizacji pozarz¹dowych do zewnêtrznych uwarunkowañ: polityki pañstwa, polityki
grantodawców prywatnych, sytuacji na rynku pracy itp. Polskie organizacje
pozarz¹dowe s¹ w tym aspekcie raczej reaktywne.
Prowadzenie polityki personalnej to jeden z niezbêdnych aspektów profesjonalizacji organizacji pozarz¹dowych, który dopiero bêdzie siê rozwija³.
W niniejszym tomie praktyczne aspekty polityki personalnej przedstawili
Grzegorz Gruca, na przyk³adzie Polskiej Akcji Humanitarnej, i Anna Kwiatkiewicz, na podstawie badañ empirycznych, zaœ podstawy teoretyczne
zarz¹dzania kadrami w trzecim sektorze – Ewa Bogacz-Wojtanowska9. Co
wa¿ne, polityka ta obejmuje zarówno personel p³atny, jak i wolontariuszy, co
w³aœnie jest (powinno byæ) cech¹ wyró¿niaj¹c¹ zarz¹dzanie organizacjami
trzeciego sektora (non profit management). Jeœli bowiem wzrostowi zatrudnienia p³atnego nie towarzyszy rozwój b¹dŸ profesjonalizacja wolontariatu,
organizacja pozarz¹dowa komercjalizuje siê lub biurokratyzuje (albo zachodz¹ w niej oba procesy równoczeœnie), trac¹c swój spo³eczno-obywatelski
charakter. Drug¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ profesjonalne zarz¹dzanie kadrami w organizacjach pozarz¹dowych, powi¹zan¹ zreszt¹ z pierwsz¹, jest (i powinien
byæ) rozpoznawalny spo³eczny aspekt zatrudnienia p³atnego10. W dobrze
zarz¹dzanej organizacji pozarz¹dowej pracownik etatowy pozostaje uczestnikiem przedsiêwziêcia obywatelskiego, urzeczywistnia spo³eczn¹ misjê organizacji, która jest te¿ jego misj¹. Organizacja zaœ zapewnia, w imiê owej misji,
godziwe warunki pracy. I nie wynagrodzenie jest tu kwesti¹ kluczow¹ dla
spe³nienia standardów „pracy godziwej” (mo¿liwoœci p³acowe organizacji s¹
ograniczone, podobnie jak p³acowe aspiracje tych pracowników, którzy decyduj¹ siê zostaæ w trzecim sektorze na d³u¿ej lub traktuj¹ pracê w nim jako aktywnoœæ dodatkow¹), ale organizacja miejsca pracy, relacje i wiêzi miêdzyludzkie w organizacji, kultura pracy, czy wreszcie poczucie sprawstwa zwi¹zane
z uczestnictwem w procesie decyzyjnym11. Innymi s³owy, elastycznoœæ charakteryzuj¹ca trzeci sektor powinna mieæ charakter propracowniczy. W ten sposób, zaznaczmy, trzeci sektor urzeczywistnia za³o¿enia koncepcji flexicurity12.
9
Por. opracowanie Ewy Bogacz-Wojtanowskiej Zarz¹dzanie kadrami w organizacjach
pozarz¹dowych zamieszczone w niniejszym tomie.
10
Por. opracowanie tej¿e autorki Zatrudnienie w trzecim sektorze: mo¿liwoœci i perspektywy zamieszczone w niniejszym tomie.
11
Ibidem.
12
Por. opracowanie Ewy Giermanowskiej Teoria elastycznoœci pracy a trzeci sektor zamieszczone w niniejszym tomie.
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Poni¿ej przedstawiamy wnioski i rekomendacje dotycz¹ce budowania takiej polityki personalnej organizacji pozarz¹dowych, która uwzglêdnia specyfikê i naturalne fazy rozwoju trzeciego sektora13, sytuacjê na polskim rynku
pracy oraz oczekiwania pracowników i wspó³pracowników organizacji. Nasze
uwagi i propozycje dotycz¹ kolejno: zatrudniania osób ze œrodowisk marginalizowanych na rynku pracy, stosowania elastycznych form zatrudnienia
oraz kwestii profesjonalizacji zarz¹dzania organizacj¹ pozarz¹dow¹, obejmuj¹cej równie¿ aspekt etyczny.

Aktywnoœæ zawodowa w trzecim sektorze
grup marginalizowanych na rynku pracy
W organizacjach pozarz¹dowych stosunkowo czêsto podejmuj¹ pracê osoby z grup defaworyzowanych na polskim rynku pracy: osoby niepe³nosprawne, ludzie starsi zbli¿aj¹cy siê do wieku emerytalnego, kobiety powracaj¹ce na
rynek pracy po urlopach macierzyñskich i wychowawczych oraz m³odzie¿
i absolwenci.
Motywacje podjêcia pracy przez te grupy w organizacjach trzeciego sektora
s¹ ró¿ne. Dla osób m³odych i absolwentów trzeci sektor jest czêsto „rozbiegiem”
przed karier¹ zawodow¹ – przychodz¹, by zdobyæ doœwiadczenie i umiejêtnoœci
zawodowe oraz sta¿ pracy. Dla starszych praca w trzecim sektorze jest koñcem
kariery i szans¹ na wyd³u¿enie ich aktywnoœci. Osoby niepe³nosprawne czêsto
s¹ motywowane samym faktem posiadania pracy i mo¿liwoœci¹ pomocy innym.
Dla nich, a czêsto tak¿e dla osób starszych, praca jest terapi¹, sposobem wyjœcia
z izolacji i jednoczeœnie mo¿liwoœci¹ „dorobienia” do niskich œwiadczeñ przedemerytalnych i rent. Kobiety decyduj¹ siê na pracê w trzecim sektorze, powodowane potrzeb¹ samorealizacji, choæ kwestie finansowe dla nich te¿ nie s¹ bez
znaczenia.
Nadal dosyæ silne s¹ aksjologiczne motywacje podjêcia pracy w polskich
organizacjach pozarz¹dowych, choæ coraz czêœciej pracownicy postrzegaj¹
trzeci sektor jako zwyk³ego pracodawcê. Szczególnie dla ludzi m³odych organizacje pozarz¹dowe s¹ czêsto etapem na drodze kariery zawodowej. Dla matek powracaj¹cych na rynek pracy organizacje pozarz¹dowe s¹ stosunkowo
przyjazne, a macierzyñstwo sprzyja wykonywaniu pewnych zadañ organizacyjnych (np. kontakt z podopiecznymi organizacji). Nale¿y dodaæ, ¿e podkreœlana czêsto feminizacja trzeciego sektora byæ mo¿e nie wynika tylko z faktu
niskich zarobków i dominuj¹cego czasami sposobu myœlenia, ¿e mê¿czyzna
powinien zarabiaæ wiêcej i utrzymywaæ rodzinê. Trzeci sektor sprzyja bowiem
13
Por. E. Bogacz-Wojtanowska: Cykl ¿ycia organizacji pozarz¹dowej, „Trzeci Sektor”
2005, nr 3.
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pracy kobiet – nie czuj¹ siê w nim dyskryminowane, podejmuj¹ decyzje w organizacjach i czuj¹ siê w nim potrzebne.
Aby zatrzymaæ dobrych pracowników, organizacje musz¹ zaspokajaæ ich
oczekiwania, co mo¿e byæ trudne. Najbardziej po¿¹dan¹ przez kierowników
w trzecim sektorze z grup uznawanych za wykluczone na rynku pracy s¹ ludzie m³odzi. Jednoczeœnie to oni s¹ najbardziej sk³onni do odchodzenia z trzeciego sektora.
Postrzeganie organizacji pozarz¹dowej jako zwyk³ego pracodawcy skutkuje tak¿e wymaganiami niektórych pracowników co do spe³niania pewnych
standardów w zakresie stanowisk pracy, wynagrodzeñ czy czasu pracy. Mo¿e
powodowaæ konflikty z „ojcami za³o¿ycielami” organizacji i silnie misyjnie
nastawionymi pracownikami czy cz³onkami organizacji.
Barier¹ zatrudniania grup defaworyzowanych na rynku pracy s¹ czêsto ich
niskie kwalifikacje. Organizacje pozarz¹dowe coraz czêœciej potrzebuj¹ wysoko wykwalifikowanej kadry potrafi¹cej sprostaæ wymaganiom stawianym
przez zmienne otoczenie trzeciego sektora. Z drugiej strony ostatnie lata na
rynku pracy w Polsce pokazuj¹, ¿e wraz ze zmniejszaniem siê bezrobocia organizacje trzeciego sektora mog¹ mieæ coraz wiêksze k³opoty z pozyskiwaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, st¹d czêsto bardziej
op³acalne mo¿e byæ przyjmowanie do pracy osób z ni¿szymi kwalifikacjami
i stopniowe ich szkolenie i doskonalenie.
Trzeci sektor czêsto traktuje tak¿e grupy wykluczone z rynku pracy jako odbiorców swych us³ug, a nie jako potencjalnych pracowników. Szuka poprzez
swoje programy rozwi¹zañ dla nich niejako „poza” sektorem. Trudno tak¿e
zatrudniaæ w ramach projektów potencjalnych beneficjentów tych¿e – blokad¹
s¹ koszty niekwalifikowane.
Dla niektórych grup defaworyzowanych na rynku pracy, tj. dla osób niepe³nosprawnych i w wieku przedemerytalnym, korzystne s¹ wszelkie formy
powoduj¹ce ich aktywizacjê zawodow¹. Sprzyja temu sytuacja spo³eczno-ekonomiczna w Unii Europejskiej (w tym i w Polsce), czyli starzenie siê
spo³eczeñstw, a co za tym idzie koniecznoœæ wyd³u¿ania czasu pracy i aktywizacji tych, których czêsto rynek pracy „odrzuca³” jako nieprzydatnych. Z drugiej strony wydaje siê nieetyczne powielanie przez trzeci sektor przy zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych pewnych mechanizmów zatrudniania tych
osób w sektorze prywatnym – chodzi przede wszystkim o niskie pensje czy
wykorzystywanie œrodków na stanowiska pracy dla osób niepe³nosprawnych
niezgodnie z ich przeznaczeniem. Potrzebna jest tutaj jednak zmiana ca³ej filozofii zatrudniania osób niepe³nosprawnych, nie tylko zreszt¹ w organizacjach
pozarz¹dowych.
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Jakoœæ pracy w trzecim sektorze
Praca w organizacjach pozarz¹dowych wyró¿nia siê „efektami mno¿nikowymi”: atmosfer¹, zgranym zespo³em, brakiem praktyk dyskryminacyjnych,
du¿¹ swobod¹ dzia³ania, samodzielnoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ za wykonywanie zadañ wymagaj¹c¹ w³asnej inicjatywy. Praca w sektorze pozarz¹dowym bywa postrzegana tak¿e jako sprzyjaj¹ca osobom bez doœwiadczenia zawodowego (ludzie m³odzi). Z drugiej strony w tych organizacjach pracuje siê
czêsto za niskie wynagrodzenie (utrudniaj¹ce organizacjom zatrzymywanie
w³aœnie „m³odych i zdolnych”), w pewnym chaosie organizacyjnym, ci¹g³ym
poczuciu niedoboru zasobów i bez wiêkszych perspektyw awansu. Czêsto tak¿e zatrudnia siê w trzecim sektorze „pracowników od wszystkiego”, co nie
sprzyja wykonywaniu zadañ przez organizacje. Jednoczeœnie mo¿e to byæ
sposób na zdobycie bardzo zró¿nicowanego doœwiadczenia zawodowego
w stosunkowo krótkim czasie. Wynika to m.in. z tego, i¿ czêsto pracownicy s¹
bardzo mobilni w organizacji i wykonuj¹ ró¿ne zadania. Organizacje pozarz¹dowe powinny mieæ œwiadomoœæ w³asnych zalet i wad jako pracodawcy
i wzmacniaæ te pierwsze, a usuwaæ te drugie.

Niedobór kadry i niedobór œrodków na kadrê
– tworzenie miejsc pracy
Organizacje pozarz¹dowe funkcjonuj¹ zazwyczaj w sytuacji niedoboru zasobów, m.in. niedoboru œrodków finansowych, które z koniecznoœci (lub
z w³asnej woli) przeznaczaj¹ raczej na cele statutowe ni¿ na zatrudnienie. Niemniej jednak miejsca pracy w organizacjach pozarz¹dowych powstaj¹, choæ
ich przyrost jest niedu¿y i roz³o¿ony w czasie. Powstaj¹ najczêœciej w przypadku rozpoczynania realizacji nowych projektów. Zwykle s¹ to na pocz¹tku
stanowiska na czas okreœlony – organizacje pozarz¹dowe oszczêdnie tworz¹
nowe miejsca pracy – i najczêœciej tworzy siê ich mniej, ni¿ jest to potrzebne
dla efektywnego dzia³ania organizacji. W organizacjach pozarz¹dowych przerost zatrudnienia jest bardzo rzadki.
Tworzeniu nowych miejsc pracy sprzyjaj¹ fundusze europejskie, a zdecydowanie mniej fundusze z bud¿etu pañstwa. Te pierwsze uwzglêdniaj¹ koniecznoœæ zatrudnienia ludzi do realizacji projektów w faktycznej wysokoœci kosztów zwi¹zanych z tymi przedsiêwziêciami. W przypadku tych drugich funduszy zdarzaj¹ siê du¿e ograniczenia w tworzeniu miejsc pracy oraz czêste
zmiany sposobów finansowania zatrudnienia w ramach projektów.
Fundusze europejskie, szczególnie Europejski Fundusz Spo³eczny, sprzyjaj¹ zatrudnianiu pracowników w organizacjach pozarz¹dowych, lecz jak po-
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kazuje praktyka ostatnich lat, korzystaj¹ z nich najczêœciej du¿e organizacje.
Zdecydowanie ³atwiejsze jest tworzenie miejsc pracy w trzecim sektorze przy
programach wieloletnich pozwalaj¹cych na planowanie zatrudnienia, choæ
i ono bywa trudne.
Powa¿nym problemem przy tworzeniu miejsc pracy w organizacjach pozarz¹dowych s¹ opóŸnienia przep³ywu zakontraktowanych œrodków publicznych. Takie opóŸnienia uniemo¿liwiaj¹ zatrudnianie w formach pracowniczych (m.in. wymogi ZUS) i wymuszaj¹ zatrudnianie za pomoc¹ umów cywilnoprawnych.
Tworzenie miejsc pracy w trzecim sektorze bywa zazwyczaj ograniczane
przez grantodawców – ograniczenia dotycz¹ zarówno form zatrudnienia (niechêæ do pracowniczych form zatrudnienia), jak i wysokoœci wynagrodzeñ.
Szczególnie widaæ to w przypadku samorz¹dów, które obawiaj¹ siê sta³ego zatrudniania w organizacjach pozarz¹dowych, traktuj¹c je jako konkurencjê.

Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze
Nie ma jednego wzorca zatrudniania w trzecim sektorze obowi¹zuj¹cego
wszystkie organizacje. Wybór sposobu zatrudniania powinien byæ dokonywany na podstawie analizy charakteru organizacji, otoczenia, w jakim ona dzia³a
oraz typu realizowanych przez ni¹ programów. Podstawowym kryterium wyboru powinna byæ funkcjonalnoœæ przyjmowanego rozwi¹zania. Organizacje
powinny posiadaæ strategiê zatrudniania pracowników, silnie powi¹zan¹
z misj¹ i celami organizacyjnymi. Problem polega na tym, ¿e organizacje rzadko tworz¹ strategie dzia³añ na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, skutkiem tego nie
planuj¹ zatrudniania pracowników w d³u¿szym okresie.
Spoœród szeregu form zatrudnienia, które mo¿na spotkaæ w trzecim sektorze,
najczêœciej stosuje siê umowy w niepe³nym wymiarze czasu pracy, umowê
o dzie³o, czy umowê-zlecenie. Najbardziej po¿¹dan¹ w trzecim sektorze form¹
zatrudnienia jest praca na czas nieokreœlony w pe³nym wymiarze czasu pracy.
Z punktu widzenia kadry kierowniczej jest po¿¹dana, by budowaæ trwa³y zespó³, z punktu widzenia pracowników – by mieæ poczucie stabilnoœci i bezpieczeñstwa zatrudnienia. Zdecydowanie nie sprzyja tej formie zatrudnienia sposób finansowania dzia³añ organizacji pozarz¹dowych. Mog¹ sobie pozwoliæ na
tê formê zatrudnienia tylko du¿e organizacje, stabilne finansowo. W praktyce
dosyæ trudno wiêc powszechnie tê formê zatrudnienia stosowaæ w organizacjach pozarz¹dowych. Dlatego za równie korzystne czêsto uwa¿a siê umowy
pracownicze z niepe³nym wymiarem czasu pracy (np. pó³ etatu). S¹ one satysfakcjonuj¹ce zarówno dla kieruj¹cych organizacj¹ (ni¿sze koszty), jak równie¿ dla
pracowników, którzy koncentruj¹ siê tak¿e na innych zadaniach ¿yciowych, np.
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studia w przypadku m³odych ludzi czy korzystanie z rehabilitacji w przypadku
osób niepe³nosprawnych. Te formy zatrudnienia nie sprzyjaj¹ jednak zatrzymywaniu pracowników, którzy d¹¿¹ do pe³nego zatrudnienia.
Stosunkowo s³abo znane i rzadko wykorzystywane w trzecim sektorze s¹
pracownicze formy zatrudnienia zaliczane do elastycznych, jak grupowa organizacja pracy czy praca na zastêpstwo. Pomimo tego, ¿e pracownicy i kierownicy organizacji pozarz¹dowych znaj¹ te formy zatrudnienia, to nie budz¹ one
ich zaufania. Wydaje siê, ¿e mog³yby one zastêpowaæ wielokrotnie nadu¿ywane umowy o dzie³o czy umowy-zlecenia. Konieczne s¹ jednak systematyczne
szkolenia w zakresie prawa pracy, nowych kodeksowych mo¿liwoœci zatrudniania, lecz tak¿e uœwiadamianie, które praktyki s¹ z³e i dlaczego nale¿y je
bezwzglêdnie têpiæ.
Mo¿na rekomendowaæ kilka kluczowych dzia³añ w kwestii zatrudniania
w organizacjach pozarz¹dowych:
1) Organizacje musz¹ budowaæ swój wizerunek jako pracodawcy, jako tego
sektora, który mo¿e tworzyæ miejsca pracy. Wydaje siê bowiem, ¿e czêsto ich wizerunek oparty jest na fakcie pracy spo³ecznej, za darmo. Jeœli
organizacje od lat mówi¹: „My to zrobimy tanio, si³¹ prawie darmow¹”,
to ¿¹danie ciêcia kosztów i ograniczania etatów z perspektywy sektora
publicznego jest jak najbardziej s³uszne. Oczywiœcie wiele organizacji
zawsze bêdzie dzia³a³o na niewielk¹ skalê i nie bêdzie potrzebowa³o zatrudniaæ pracowników, jednak te organizacje, które chc¹ realizowaæ wiêksze zadania i na wiêkszym obszarze, musz¹ wskazywaæ na swój profesjonalizm (rozumiany nie tylko jako zatrudnianie pracowników etatowych, lecz tak¿e jako etyczne dzia³anie i ci¹g³e podnoszenie jakoœci swoich us³ug).
2) Powinna nast¹piæ zmiana zachowañ grantodawców i sponsorów – zw³aszcza z sektora publicznego. Sektor publiczny powinien skoñczyæ z pewn¹
w³asn¹ „schizofreni¹” polegaj¹c¹ na kosztownym przeciwdzia³aniu bezrobociu poprzez programy realizowane np. przez urzêdy pracy i na jednoczesnym blokowaniu powstawania etatów w sektorze pozarz¹dowym.
Projekty powinny byæ tak konstruowane, ¿eby mo¿na by³o badaæ zarówno ich efektywnoœæ kosztow¹, jak i tê zwi¹zan¹ z zadowoleniem klientów
programów. Organizacje publiczne nie powinny ¿¹daæ „tanich” programów (tzn. bez mo¿liwoœci zatrudniania), lecz efektywnych. Zamiast wymagaæ niskich kosztów i dzia³ania praktycznie za darmo, powinny liczyæ
wskaŸniki efektywnoœci. Mo¿na przyk³adowo tworzyæ takie programy,
które wspiera³yby chocia¿by rotacyjne zatrudnianie grup zagro¿onych
wykluczeniem z rynku pracy lub takich grup, które chcia³oby siê do pracy zachêciæ (np. kobiety bêd¹ce na utrzymaniu swoich mê¿ów czy osoby
niepe³nosprawne dotychczas niepracuj¹ce).
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3) Organizacje pozarz¹dowe powinny stopniowo zmieniaæ tak¿e swoje
sposoby wynagradzania i motywowania do pracy. Te rozwa¿ania s¹ podejmowane jeszcze w niniejszym tekœcie, przy omawianiu problematyki
zarz¹dzania kadrami, niemniej jednak wydaje siê to szczególnie istotne.
Organizacje powinny wypracowywaæ formy dodatkowych œwiadczeñ
czy nagród, które od lat s¹ stosowane w sektorze komercyjnym i s³u¿¹ do
silniejszego zwi¹zania z pracodawc¹. Oczywiœcie organizacji nie staæ na
pokrywanie pracownikom i wspó³pracownikom kosztów prywatnej
opieki zdrowotnej, samochodów s³u¿bowych czy wakacji. Nie mo¿na
jednak bez koñca opieraæ siê na nagrodach w postaci dobrego s³owa i wykorzystywaæ silnych motywacji altruistycznych. Zarz¹dzaj¹cy organizacjami musz¹ dbaæ o pracowników – nie mo¿na bowiem s³u¿yæ innym ludziom kosztem w³asnego personelu.
Warto zauwa¿yæ jeszcze jeden wa¿ny problem. Otó¿ organizacje stoj¹
przed wyzwaniem, jak utrzymaæ etaty, a jednoczeœnie nie „rozmywaæ” misji
organizacji, co mo¿e mieæ miejsce w przypadku zdobywania œrodków nie na
projekty wi¹¿¹ce siê z celami organizacji, lecz na te, które zapewniaj¹ ci¹g³oœæ
zatrudnienia. W najbli¿szych latach, wraz ze wzrostem dostêpu do funduszy
Unii Europejskiej w okresie programowania na lata 2007-2013, ten problem
bêdzie narasta³.

Elastycznie w trzecim sektorze?
Organizacje pozarz¹dowe zawsze bêd¹ funkcjonowaæ w sytuacji ograniczonych zasobów, st¹d elastyczne formy zatrudnienia (pracownicze i niepracownicze) s¹ dla nich efektywne ekonomicznie. Jednoczeœnie badania prezentowane w niniejszej publikacji wykazuj¹ generalnie niewielkie zainteresowanie kadry zarz¹dzaj¹cej elastycznymi formami zatrudnienia. Byæ mo¿e jest to
efekt czynników, o których pisze El¿bieta Kryñska14 – braku znajomoœci elastycznych form zatrudnienia, przyzwyczajenia do tradycyjnego zatrudnienia
i traktowania ich jako „gorszych”. Tymczasem elastyczne formy mog¹ sprzyjaæ w³aœnie grupom zagro¿onym wykluczeniem z rynku pracy i byæ sposobem
na uaktywnienie tych, którzy mog¹ lub chc¹ pracowaæ tylko w sposób elastyczny. Czêsto bowiem chêæ zatrudnienia w sposób elastyczny jest funkcj¹ cyklu ¿yciowego. Organizacje, chc¹c zatrzymaæ pracownika, który jest wykwalifikowany, a nie mo¿e lub nie chce przez pewien okres pracowaæ w pe³nym
wymiarze, mog¹ zaproponowaæ mu elastyczn¹ formê zatrudnienia. Organizacja mo¿e w tym czasie spokojnie poszukaæ lub „przyuczyæ” do pracy nowego
14
Por. E. Kryñska: Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
Warszawa 2001.
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lub dodatkowego pracownika. Najbardziej korzystne wydaj¹ siê pracownicze
formy elastycznego zatrudnienia, lecz zawieranie tego rodzaju umów powinno
byæ wynikiem po³¹czenia oczekiwañ pracownika i organizacji.
Praca w trzecim sektorze pozwala na wiêksz¹ elastycznoœæ czasu pracy.
Nierzadko ma charakter niepisanych regulacji zwi¹zanych z atmosfer¹ i ma³o
formalnymi stosunkami w pracy. Czêsto spotykane w trzecim sektorze s¹ elastyczne formy czasu pracy: praca w niepe³nym wymiarze czy zadaniowy czas
pracy.

Problem „odejœcia” w trzecim sektorze
Jednym z kluczowych problemów w organizacjach trzeciego sektora jest
odchodzenie pracowników z organizacji. To proces naturalny, lecz czêsto
bardzo trudny dla organizacji. Pracownicy, kierowani ró¿nymi powodami,
odchodz¹ do biznesu i sektora publicznego. Szczególnie niekorzystne
mog¹ byæ odejœcia osób m³odych, „wychowanych” przez organizacje. Badania prezentowane w tej pub likacji wykaza³y, ¿e w organizacjach wystêpuje problem odejœcia pracowników b¹dŸ to do innych organizacji, b¹dŸ to
do sektora publicznego czy komercyjnego. Wydaje siê jednak, ¿e to proces
nieunikniony, zw³aszcza w przy padku ludzi m³odych, zaczynaj¹cych
swoj¹ karierê zawodow¹. Rodzi siê py tanie: dlaczego siê tak dzieje? Czy
organizacje nie maj¹ ¿adnych mo¿liwoœci, by ich zatrzy maæ? Mo¿e to byæ
trudne z kilku powodów. M³odzi ludzie, przychodz¹c do organizacji pozarz¹dowej, spotykaj¹ siê z pewn¹ specy ficzn¹ sytuacj¹ w pracy. Organizacja pozarz¹dowa ze swej natury jest silnie otwarta na otoczenie – œwiadczy
us³ugi i poszukuje funduszy. Ludzie przychodz¹cy do organizacji si³¹ rzeczy nabieraj¹ tej otwartoœci na otoczenie i odwagi w podejmowaniu decy zji, jako ¿e czêsto pozo stawia siê im du¿e mo¿liwoœci co do podejmowania
decy zji. Nabieraj¹ te¿ unikalnych kwalifikacji i umiejêtno œci, dziêki czemu
uzy skuj¹ du¿y potencja³. Dlatego gdy organizacja nie daje im tego, czego
oczekuj¹ – odchodz¹ i czêsto radz¹ sobie doskonale, tworz¹c inne organizacje pozarz¹dowe, b¹dŸ te¿ zak³adaj¹c w³asne, dobrze prosperuj¹ce firmy.
Mo¿na jednak pokusiæ siê o hipotezê – wart¹ empirycznego sprawdzenia –
¿e praca w organizacjach pozarz¹dowych, czy to w charakterze wolontariusza, czy p³atnego pracownika, daje taki „zestaw” doœwiadczeñ, który pozwala na osi¹gniêcie sukcesu. Czy¿by wiêc trzeci sektor by³ kuŸni¹ liderów
dla wszystkich sektorów?
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Problemy zwi¹zane z zarz¹dzaniem kadrami
Ludzie s¹ najwa¿niejszym zasobem w organizacjach pozarz¹dowych. Mo¿na bowiem sobie wyobraziæ funkcjonowanie organizacji bez zasobów finansowych, ale trudno bez zgranych zespo³ów. Dlatego tak kluczowe wydaje siê
kierowanie tym zasobem – pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie efektywnych zespo³ów pracowników, wolontariuszy i cz³onków organizacji. Tymczasem kwestia zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest traktowana w organizacjach
„po macoszemu”, kadra zarz¹dzaj¹ca zajmuje siê tym problemem niejako
„przy okazji”15, ewentualnie powierza to zadanie osobom znaj¹cym zagadnienia prawnego otoczenia zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Brakuje osób posiadaj¹cych wiedzê z zakresu zarz¹dzania personelem, które podjê³yby pracê
w trzecim sektorze, brakuje te¿ kursów z zakresu tego obszaru zarz¹dzania.
Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ, ¿e kierowanie personelem w trzecim sektorze powinno cechowaæ siê niew¹tpliwie innymi priorytetami i za³o¿eniami ni¿
w sektorze komercyjnym. Trudno zasady HR implementowaæ wprost z biznesu do organizacji pozarz¹dowych, zw³aszcza ma³ych. Dlatego konieczne s¹
dalsze badania w zakresie problematyki zasobów ludzkich, poszukiwanie dobrych rozwi¹zañ i stopniowe budowanie teorii i rozwi¹zañ praktycznych. Jednoczeœnie konieczne jest tak¿e kszta³cenie w postaci kursów czy studiów w tej
dziedzinie.
Planowanie, rekrutacja i dobór pracowników
Planowanie zasobów ludzkich jest niezwykle trudne dla organizacji pozarz¹dowych. Przyczyn¹ jest niestabilne otoczenie instytucjonalne, które niechêtnie finansuje miejsca pracy w trzecim sektorze. Wydaje siê jednak, ¿e organizacje tym bardziej powinny planowaæ swe kadry. Jak pisze Anna Kwiatkiewicz16, organizacje pozarz¹dowe obawiaj¹ siê mo¿liwoœci pozyskiwania
tylko „tanich” pracowników, czyli niewykwalifikowanych. Kieruj¹cy organizacjami dostrzegaj¹ wystêpowanie tzw. „luki w umiejêtnoœciach”, czyli rozbie¿noœci pomiêdzy tym, co posiadaj¹ przychodz¹cy do pracy a tym, czego
oczekuj¹ organizacje. Mo¿e siê zdarzyæ jednak, ¿e czêœæ pracowników, którzy
swoimi kwalifikacjami nie do koñca odpowiadaj¹ potrzebom organizacji, mo¿na w stosunkowo nied³ugim okresie wykwalifikowaæ i przystosowaæ do pracy. Tymczasem, jak przedstawia to Ewa Giermanowska17, organizacje w ograniczonym stopniu wdra¿aj¹ pracowników do pracy – czêsto ma ono charakter
15

Por. opracowanie Anny Kwiatkiewicz zamieszczone w niniejszym tomie.
Ibidem.
17
Por. opracowanie Ewy Giermanowskiej Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce
pracy dla m³odych osób? zamieszczone w niniejszym tomie.
16
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swoistego „wrzucenia na g³êbok¹ wodê”. Pojawia siê wiêc problem szkoleñ
pracowników i dostosowywania ich do pracy, na co organizacje najczêœciej
nie maj¹ pieniêdzy. Niemniej jednak jest to zjawisko niepokoj¹ce, a dzieje siê
tak dlatego, ¿e organizacje pozarz¹dowe, podobnie jak inni pracodawcy,
dzia³aj¹ w sytuacji du¿ego bezrobocia i du¿ej mo¿liwoœci wyboru, st¹d takie,
a nie inne podejœcie do pracowników.
Najczêœciej organizacje trzeciego sektora rekrutuj¹ pracowników z grona
swoich wolontariuszy. Wybieraj¹ tych, którzy maj¹ ograniczone ¿¹dania
p³acowe, „pasuj¹ do organizacji”, rozumiej¹ pracê w trzecim sektorze. Organizacje rzadko szukaj¹ pracowników poprzez urzêdy pracy, istotn¹ rolê
w procesie poszukiwania pracowników odgrywa tak¿e „rozsy³anie wici”18
i kontakty nieformalne.
Budowanie zespo³u
Kierownicy w organizacjach pozarz¹dowych maj¹ do wyboru dwie g³ówne
drogi budowania organizacji – poprzez pozyskiwanie pracowników na
zewn¹trz (samozatrudnienie, outsourcing), b¹dŸ te¿ poprzez budowanie silnego i wielofunkcyjnego zespo³u. Obie te drogi skutkuj¹ ró¿nymi strukturami
organizacyjnymi, ró¿n¹ stabilnoœci¹ organizacyjn¹ i konkurencyjnoœci¹.
W przypadku organizacji pozarz¹dowych œwiadcz¹cych us³ugi spo³eczne (pomoc chorym, dzieciom itp.) i dzia³aj¹cych na bazie kontraktów z instytucjami
publicznymi bardziej korzystne jest budowanie stabilnego zespo³u. W przypadku organizacji lobbingowych i doradczych, korzystaj¹cych z ró¿norodnych
projektów, korzystne mo¿e byæ budowanie zespo³u na zewn¹trz.
Organizacje, które przyjm¹ strategiê budowania trwa³ego i stabilnego zespo³u, powinny zdawaæ sobie sprawê, ¿e oparcie siê na ludziach m³odych mo¿e,
przy ograniczonych zasobach i mo¿liwoœciach wyp³acania wysokich wynagrodzeñ, okazaæ siê utrudnione. Pomimo tego, ¿e ludzie m³odzi s¹ najcenniejszym
zasobem ludzkim w organizacjach, jak wskazuje na to Ewa Giermanowska19, to
bêd¹ chcieli zarabiaæ wiêcej, gdy zmieni siê ich sytuacja rodzinna czy zawodowa. Podobnie bêdzie z m³odymi osobami niepe³nosprawnymi z wysokimi kwalifikacjami. Zdecydowanie stabilniejsi i bardziej chêtni do d³ugotrwa³ego zatrudnienia, jak równie¿ z niskimi oczekiwaniami p³acowymi, s¹ ludzi starsi, zarówno w wieku przedemerytalnym, jak i emeryci, w tym starsze osoby niepe³nosprawne. Dlatego organizacje powinny rozwa¿yæ, czy koszty szkoleñ takich pracowników nie bêd¹ ni¿sze od kosztów ci¹g³ej rotacji i wdra¿ania nowych pracowników do pracy – pomimo ich wysokich kwalifikacji.
18

Por. opracowanie Anny Kwiatkiewicz zamieszczone w niniejszym tomie.
Por. opracowanie Ewy Giermanowskiej Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce
pracy dla m³odych osób? zamieszczone w niniejszym tomie.
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Szkolenia w organizacjach pozarz¹dowych
Kwesti¹ zdecydowanie „kulej¹c¹” w trzecim sektorze s¹ szkolenia. Mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e organizacje pozarz¹dowe nie doceniaj¹ ich roli w utrzymaniu personelu, jak równie¿ w podnoszeniu efektownoœci jego pracy. Szkoli
siê w trzecim sektorze czêsto bez spójnego planu, niejako w nagrodê: kursy
szybkiego czytania, kursy komputerowe, kursy poszukiwania pracy. Zdecydowanie rzadziej zdarzaj¹ siê powa¿ne szkolenia, a takich bardzo potrzeba, np.
w zakresie zarz¹dzania funduszami i projektami unijnymi. Organizacje powinny mieæ spójn¹ wizjê organizacji i planowania szkoleñ. Z drugiej strony
nale¿a³oby stworzyæ powa¿ny system szkoleñ finansowy przez publicznego
grantodawcê, skierowany stricte do organizacji pozarz¹dowych. Ten system
powinien byæ bardzo rozbudowany, w pe³ni profesjonalny i powinien bazowaæ na œrodkach dostêpnych obecnie w Unii Europejskiej.
Œcie¿ki kariery i awanse w organizacjach pozarz¹dowych
Prezentowane w kolejnych rozdzia³ach tomu badania wykazuj¹, ¿e w organizacjach pozarz¹dowych w³aœciwie nie planuje siê œcie¿ek kariery pracowników, t³umacz¹c to przede wszystkim brakami finansowymi i p³askimi strukturami organizacyjnymi. Odczuwaj¹ to tak¿e zatrudnieni w organizacjach pracownicy, zw³aszcza ludzie m³odzi. Ze œcie¿kami kariery wi¹¿¹ siê tak¿e mo¿liwoœci (ograniczone) awansu w organizacjach pozarz¹dowych. Jest on rzeczywiœcie utrudniony z powodu p³askich struktur organizacyjnych. Jednoczeœnie badania wykaza³y pewn¹ dwoistoœæ spojrzenia na awans – z perspektywy
kadry zarz¹dzaj¹cej i pracowników. Badani zarz¹dzaj¹cy organizacjami
twierdzili, ¿e nie ma zbyt wielu chêtnych do obejmowania stanowisk
w zarz¹dach organizacji i ¿e najbardziej popularne i „lubiane” s¹ stanowiska
koordynatorów projektów20. Natomiast pracownicy organizacji twierdzili, ¿e
zarz¹dy organizacji s¹ obsadzone przez ci¹gle te same osoby i trudno „przeskoczyæ” prezesa oraz ¿e awans by³ ³atwiejszy w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych, w okresie wzrostu sektora21.
Wydaje siê, ¿e organizacje powinny zwróciæ uwagê na ten aspekt swych
dzia³añ z kilku wyró¿nionych poni¿ej powodów:
– planowanie kariery pracowników jest œciœle powi¹zane z d³ugookresowymi celami i strategi¹ organizacji, nie tylko personaln¹, co jak ju¿ wy¿ej
wspomniano, te¿ nie jest mocn¹ stron¹ polskich organizacji pozarz¹dowych;
20

Por. opracowanie Anny Kwiatkiewicz zamieszczone w niniejszym tomie.
Por. opracowania Teresy Wysockiej oraz Ewy Bogacz-Wojtanowskiej Zatrudnienie
osób niepe³nosprawnych w trzecim sektorze zamieszczone w niniejszym tomie.
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– nawet czêœciowe planowanie karier pracowników mog³oby przyczyniæ siê
do zwiêkszenia efektywnoœci organizacji, np. mog³oby spowodowaæ ustalenie dziedzin, którymi dana osoba w organizacji jest najbardziej zainteresowana i w których najefektywniej bêdzie pracowaæ;
– planowanie karier pracowników mog³oby zwiêkszyæ stopieñ identyfikacji
pracowników z organizacj¹, wzmacniaæ postawy czy zachowania zgodne
z celami organizacyjnymi.
Motywowanie pracowników w trzecim sektorze
Badania wykaza³y niewielkie mo¿liwoœci i rzadkie praktyki motywowania
finansowego w trzecim sektorze. Zdecydowanie czêœciej stosuje siê motywatory pozafinansowe: „dobre s³owo”, mo¿liwoœæ du¿ej swobody dzia³ania czy
mo¿liwoœæ pracy w przyjacielskiej atmosferze. Wydaje siê, ¿e dobrze odbierane w organizacjach pozarz¹dowych mog³yby byæ takie metody wzmacniania
pracowników, jak: upe³nomocnienie – czyli umo¿liwianie pracownikom ustalania w³asnych celów roboczych i podejmowania w ich zakresie decyzji oraz
metoda uczestnictwa – czyli udzielanie pracownikom g³osu przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych organizacji. Zreszt¹, jak wskazywali badani niepe³nosprawni, w niektórych organizacjach uczestnictwo funkcjonuje i wp³ywa pozytywnie na ocenê jakoœci pracy w trzecim sektorze. Wydaje siê jednak, ¿e organizacje potrzebuj¹ spójnych strategii pozafinansowego motywowania pracowników (bo na zwiêkszenie finansowego motywowania nie ma na razie co
liczyæ), szczególnie w obliczu chêci zatrzymywania najbardziej wartoœciowych czy m³odych pracowników. Strategie te w wiêkszym stopniu powinny
opieraæ siê na oczekiwaniach pracowników ni¿ na „eksploatowaniu” ich
altruizmu i podkreœlaniu wartoœci organizacji.
Wynagrodzenia w organizacjach pozarz¹dowych
Organizacje pozarz¹dowe p³ac¹ niewielkie pensje swoim pracownikom
– wed³ug danych Stowarzyszenia Klon/Jawor œrednia p³aca w 2004 roku wynosi³a 1070 z³otych brutto22, co stanowi³o mniej ni¿ po³owê œredniego wynagrodzenia w gospodarce. Problem niskich pensji potwierdzaj¹ tak¿e prezentowane w ksi¹¿ce badania. Wynagrodzenie najczêœciej sk³ada siê tylko z podstawy, zaœ premie i nagrody s¹ rzadko stosowane, najczêœciej w okresach „prosperity” organizacji albo gdy nie zastrzeg¹ sobie tego grantodawcy. Z drugiej strony organizacje coraz czêœciej bêd¹ stawaæ przed problemem wynagrodzeñ wysokiej klasy specjalistów, organizacjom trudno bowiem sprostaæ
22
M. Gumkowska, J. Herbst: Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005. Zob. te¿ http://www.ngo.pl/badania.
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ich naturalnym oczekiwaniom finansowym. Potrzeba zatrudniania wysokiej
klasy specjalistów i zapewnienie im odpowiednich wynagrodzeñ mo¿e byæ
z biegiem czasu jednym z wiêkszych problemów organizacji trzeciego sektora. Jeœli problematyczne mo¿e byæ zatrudnienie np. informatyka na stanowisku adiunkta w szkole wy¿szej, to tym bardziej mo¿e byæ to trudne w przypadku sektora obywatelskiego. Podobna sytuacja mo¿e mieæ miejsce w przypadku
specjalistów od zarz¹dzania projektami, ekspertów od funduszy unijnych itd.
Wiele ma³ych organizacji za dobrodziejstwo uznaje posiadanie w swych szeregach ksiêgowych, gdy¿ us³ugi ksiêgowe czêsto mog¹ byæ dosyæ drogie dla
organizacji. Dlatego te¿ wielkim uproszczeniem w funkcjonowaniu organizacji mog³oby byæ zmniejszenie przez grantodawców ograniczeñ wynagrodzeñ.
W d³u¿szej perspektywie organizacje napotkaj¹ bowiem tak¹ barierê.
Kwestia wynagrodzeñ za pracê by³a, jak pokaza³y to wyniki badañ zaprezentowane w czêœci drugiej tomu, najbardziej istotna dla m³odzie¿y i jednoczeœnie by³a potencjalnie g³ównym powodem odejœcia z sektora. Wynagrodzenie ma du¿o mniejsze znaczenie dla osób w wieku przedemerytalnym, dla
których wiêksz¹ wartoœæ ma praca jako taka, a nie wynagrodzenie za jej wykonanie, czy dla starszych osób niepe³nosprawnych, przy czym ci ostatni czêsto
nawet nie chc¹ zarabiaæ wiêcej, gdy¿ to mo¿e spowodowaæ zawieszenie œwiadczeñ rentowych. Wydaje siê, ¿e sposobem na zwiêkszenie satysfakcji z wynagrodzeñ mog³yby byæ okresowe „bonusy” w postaci wykupu leków (dla
osób niepe³nosprawnych bardzo wa¿ne), biletów do kina czy teatru, dop³at do
szkoleñ czy kursów, czy te¿ do nauki jêzyków obcych.

Koniecznoœæ spe³niania etycznych standardów
przez pracodawców z trzeciego sektora
Badania empiryczne, zaprezentowane w czêœci drugiej tomu, a tak¿e refleksje sformu³owane na podstawie w³asnych doœwiadczeñ autorów, przedstawione w opracowaniach z czêœci trzeciej, wykaza³y, ¿e polski sektor pozarz¹dowy nie jest wolny od nieprawid³owoœci, które wystêpuj¹ w sektorze
publicznym i komercyjnym. Mamy tu do czynienia ze swoist¹ „trzeciosektorow¹” „szar¹ stref¹” zatrudnienia obejmuj¹c¹ takie praktyki, jak: œwiadome
niedoprecyzowanie przez pracodawcê warunków zatrudnienia, œwiadczenie
pracy ponad normê bez wynagrodzenia, czy te¿ stosowanie fikcyjnych umów.
Niepokoj¹ce jest tak¿e wykorzystywanie silnej motywacji wielu pracowników organizacji pozarz¹dowych, co w konsekwencji doprowadza do szybkiego wypalenia zawodowego i odchodzenia z organizacji, a czêsto w ogóle
z trzeciego sektora, z g³êbokimi urazami. Takie praktyki, nawet jeœli maj¹
ograniczony zasiêg, nadwyrê¿aj¹ wizerunek wszystkich organizacji poza-
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rz¹dowych, co mo¿e znacznie przyczyniaæ siê do spadku zaufania
spo³ecznego i do zmniejszania mo¿liwoœci pozyskiwania zasobów.
Dlatego za wart¹ rozwa¿enia uznajemy propozycje stworzenia czegoœ na
wzór Etycznej Karty Zatrudnienia, której zadaniem by³oby okreœlenie minimalnych i absolutnie niezbêdnych standardów zatrudnienia w organizacji pozarz¹dowej. Powinny one dotyczyæ wysokoœci p³ac, zasad ³¹czenia pracy
odp³atnej z nieodp³atn¹ itp. Jako zasadê nale¿y uznaæ to, ¿e ka¿da zatrudniana
osoba powinna dok³adnie znaæ warunki, zakres i zasady wykonywanej przez
siebie pracy.
Przede wszystkim jednak podkreœlamy raz jeszcze koniecznoœæ sta³ego
orientowania dzia³alnoœci organizacji na urzeczywistnianie celów spo³ecznych. Organizacja pozarz¹dowa ze swej natury jest organizacj¹ spo³eczn¹,
czêœci¹ infrastruktury szeroko rozumianego spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Dlatego bez wzglêdu na poziom profesjonalizacji powinna opieraæ swoj¹
dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej. Tyczy siê to przede wszystkim stowarzyszeñ
– organizacji o celach niezarobkowych, których podstaw¹ aktywnoœci jest
spo³eczne zaanga¿owanie cz³onków. Rola p³atnego personelu w fundacjach
jest z oczywistych wzglêdów, tj. braku cz³onków, wiêksza.
Spo³eczny charakter powinna mieæ jednak tak¿e praca personelu p³atnego.
P³atni pracownicy s¹ niezbêdni dla prowadzenia „trzeciosektorowych” przedsiêwziêæ o charakterze systematycznym, o wy¿szym poziomie instytucjonalizacji i na wiêksz¹ skalê. Personel etatowy jest te¿ praktycznie niezbêdny przy
prowadzeniu systematycznej wspó³pracy z sektorem publicznym lub biznesem obejmuj¹cej przep³ywy finansowe. Co jednak oznacza ów aspekt spo³eczny zatrudnienia p³atnego? Bynajmniej wcale nie œwiadczenie pracy pó³darmo,
w z³ych warunkach, w du¿ym stresie i ci¹g³ych k³opotach finansowych. Przeciwnie, oznacza zapewnienie wykonywania pracy w godziwych warunkach,
z poczuciem sprawstwa, w sposób umo¿liwiaj¹cy pogodzenie obowi¹zków
zawodowych i rodzinnych i uwzglêdniaj¹cy ewentualne ograniczenia pracowników, zw³aszcza tych z grup marginalizowanych na rynku pracy. Spo³ecznej
misji nie powinno siê urzeczywistniaæ w sposób zaprzeczaj¹cy tej¿e misji. Innymi s³owy, organizacja realizuje misjê spo³eczn¹ nie tylko wobec zewnêtrznych beneficjentów, ale i w stosunku do w³asnych pracowników, a tak¿e
cz³onków i wolontariuszy. Tak wiêc równie¿ miejsca pracy wolontariuszy powinny byæ zorganizowane profesjonalnie i odpowiednio zabezpieczone pod
wzglêdem obs³ugi. Dlatego zarz¹dzaj¹cy powinni wykorzystywaæ p³atny personel m.in. do profesjonalnej organizacji pracy nieodp³atnej œwiadczonej
w organizacjach przez wolontariuszy23.
23
Por. J. Krasnodêbska: Zarz¹dzanie wolontariatem – rady praktyka, „Trzeci Sektor”
2005/2006, nr 4.
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Wymaga to od zarz¹dzaj¹cych organizacjami odpowiednich umiejêtnoœci
mened¿erskich, kompetencji, strategicznego planowania rozwoju organizacji. Zacz¹æ trzeba jednak od kwestii etycznych. Je¿eli zarz¹dzaj¹cy organizacjami z góry dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ instrumentalnego wykorzystywania
wolontariuszy czy nadu¿ywania spo³ecznego zaanga¿owania p³atnego personelu, uznaj¹c, ¿e cel (realizacja misji przy ograniczonych mo¿liwoœciach
finansowych) uœwiêca œrodki – profesjonalizacja zarz¹dzania mo¿e jedynie
przyspieszyæ proces komercjalizacji takich organizacji. Nie o tak¹ profesjonalizacjê nam chodzi. Etyka jest swoist¹ busol¹ wszelkiej dzia³alnoœci
w trzecim sektorze. Od kogo na rynku pracy, jeœli nie od organizacji jako pracodawców, mamy prawo oczekiwaæ spe³niania etycznych standardów zatrudnienia – w imiê zachowania spo³ecznego charakteru statutowej dzia³alnoœci, tak¿e tej prowadzonej na du¿¹ skalê i przy wykorzystaniu odp³atnego
personelu?
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osób starszych („Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse”, „Zysk z dojrza³oœci”, „Akademia e-Seniora”).
Teresa Wysocka – absolwentka Instytutu Studiów nad Rodzin¹ przy Uniwersytecie
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Ukoñczy³a studia podyplomowe
w zakresie pedagogiki. Obecnie pracuje jako nauczyciel.

KOMPAS
Budowanie przyjaznego œrodowiska spo³ecznego
i prawnego dla organizacji pozarz¹dowych
CEL
Projekt s³u¿y upowszechnianiu informacji i wiedzy na temat przepisów
prawnych oraz rozwi¹zañ instytucjonalnych, które maj¹ istotny wp³yw na
obecny kszta³t i dalszy rozwój trzeciego sektora w Polsce.

DZIA£ANIA
Projekt Kompas prowadzony jest od 2003 r.
W ramach projektu:
l prowadzimy monitoring prawa o organizacjach pozarz¹dowych;
l w 2007 r. rozpoczêliœmy monitoring dialogu obywatelskiego;
l realizujemy przedsiêwziêcia badawcze;
l zamawiamy i upowszechniamy ekspertyzy;
l organizujemy seminaria eksperckie i konferencje;
l wydajemy kwartalnik „Trzeci Sektor”;
l prowadzimy portal internetowy i wydajemy biuletyn elektroniczny.
MONITORING PRAWA polega na systematycznej analizie zmian przepisów
prawnych reguluj¹cych dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych. Przedmiotem
monitoringu jest proces tworzenia prawa (propozycje zmian obowi¹zuj¹cych
przepisów lub projekty nowych ustaw) oraz funkcjonowanie prawa w praktyce. Informacje gromadzone w trakcie monitoringu pozyskiwane s¹ od osób,
które maj¹ wp³yw na procesy legislacyjne (g³ównie od urzêdników administracji rz¹dowej, parlamentarzystów), organizacji pozarz¹dowych, które sygnalizuj¹ problemy utrudniaj¹ce im prowadzenie dzia³alnoœci statutowej oraz
ze Ÿróde³ wtórnych (m.in. z druków sejmowych, internetowych serwisów
prawnych czy prasy specjalistycznej).

MONITORING DIALOGU OBYWATELSKIEGO obejmuje analizê szeregu
trybów konsultacji spo³ecznych oraz instytucji dialogu spo³ecznego
i obywatelskiego. Do tej pory badaliœmy m.in. wys³uchanie publiczne,
procedurê oceny skutków regulacji, dzia³alnoœæ wybranych wojewódzkich
komisji dialogu spo³ecznego, Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego,
konsultacje wybranych programów operacyjnych i projektów ustaw.
PRZEDSIÊWZIÊCIA BADAWCZE zrealizowane w ramach projektu to:
– Monitoring funkcjonowania Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie – badanie cykliczne: 2004/2005 i 2007;
– Radni a wspó³praca miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi i administracj¹ publiczn¹ – 2005;
– Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze – 2005;
– Ocena zdolnoœci rozwoju trzeciego sektora – 2004, 2005, 2006, 2007.
EKSPERTYZY PRAWNE I PROBLEMOWE dotycz¹ problemów zidentyfikowanych podczas monitoringu prawa oraz innych problemów, zwi¹zanych
z szerszym kontekstem dzia³añ organizacji pozarz¹dowych. Czêœæ ekspertyz
ma charakter opracowañ strategicznych. Ekspertyzy s¹ prezentowane na seminariach lub konferencjach i w wiêkszoœci s¹ publikowane. Wspó³pracujemy
w tym zakresie tak¿e z Departamentem Po¿ytku Publicznego Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej.
SEMINARIA EKSPERCKIE maj¹ na celu integrowanie œrodowiska ekspertów specjalizuj¹cych siê w problematyce sektora pozarz¹dowego oraz pozyskiwanie ludzi i instytucji zainteresowanych uczestniczeniem w przedsiêwziêciach badawczych, edukacyjnych i wydawniczych. Stopniowo powstaje zaplecze eksperckie, dziêki któremu organizacje mog¹ przygotowaæ siê merytorycznie do udzia³u w procesie tworzenia rozwi¹zañ reguluj¹cych ich funkcjonowanie oraz œwiadomie uczestniczyæ w kszta³towaniu praktyki stosowania
prawa. Oprócz seminariów eksperckich organizujemy KONFERENCJE dla
szerszej publicznoœci, które stanowi¹ cykliczne podsumowanie dzia³añ podejmowanych w projekcie.
KWARTALNIK „TRZECI SEKTOR” jest czasopismem naukowym o spo³eczeñstwie obywatelskim. Pismo jest adresowane do œrodowiska pozarz¹dowego i akademickiego oraz do przedstawicieli administracji publicznej. Ka¿dy numer kwartalnika ma charakter opracowania monograficznego, poœwiêconego jednemu zagadnieniu. Sk³ada siê z dzia³ów: PRYZMAT (artyku³y
i ekspertyza dotycz¹ce tematu wiod¹cego), PUNKTY WIDZENIA, PRAWO,
ZARZ¥DZANIE, Varia i Recenzje. Dotychczas ukaza³o siê 15 numerów pisma
oraz specjalne wydanie anglojêzyczne, poœwiêcone ekonomii spo³ecznej:
ä Trzeci Sektor nr 1 – jesieñ/zima 2004 – Podatki.
ä Trzeci Sektor nr 2 – wiosna 2005 – Ekonomia Spo³eczna.

ä Trzeci Sektor nr 3 – lato 2005 – Partnerstwo czy konkurencja?
ä Trzeci Sektor nr 4 – jesieñ/zima 2005 – Zatrudnienie i wolontariat w orga-

nizacjach pozarz¹dowych.
ä Trzeci Sektor nr 5 – wiosna 2006 – Wizerunek organizacji pozarz¹dowych.
ä Trzeci Sektor nr 6 – lato 2006 – Rzecznictwo i lobbing organizacji po-

zarz¹dowych.
ä Trzeci Sektor nr 7 – jesieñ 2006 – Finanse organizacji pozarz¹dowych.
ä Trzeci Sektor nr 8 – zima 2006 – Debata.
ä Trzeci Sektor nr 9 – wiosna 2007 – Ekonomia spo³eczna, przedsiêbiorczoœæ

spo³eczna, organizacje pozarz¹dowe.
ä Trzeci Sektor nr 10 – lato 2007 – Partnerstwo organizacji pozarz¹dowych:
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Niemcy i Polska.
Trzeci Sektor nr 11 – jesieñ/zima 2007 – Doœwiadczenie i przysz³oœæ organizacji pozarz¹dowych.
Trzeci Sektor nr 12 – zima 2007/wiosna 2008 – Dochodowo i u¿ytecznie.
Trzeci Sektor – Special English Edition – Social Economy.
Trzeci Sektor nr 13 – lato 2008 – Politycznie i obywatelsko.
Trzeci Sektor nr 14 – jesieñ 2008 – Media obywatelskie.
Trzeci Sektor nr 15 – zima 2008 – Sektor obywatelski a Koœció³.

PORTAL INTERNETOWY projektu http://www.isp.org.pl/kompas jest
miejscem gdzie, na podstawie informacji uzyskanych z monitoringu,
publikowane s¹ wiadomoœci bie¿¹ce, kalendarium prawne, krótkie artyku³y
informacyjne i teksty analityczne. W portalu zamieszczamy równie¿
ekspertyzy, a tak¿e informacje o zawartoœci kolejnych numerów kwartalnika
„Trzeci Sektor”.
BIULETYN ELEKTRONICZNY s¹ to wiadomoœci przekazywane
bezpoœrednio do skrzynki mailowej adresatów (sta³ych subskrybentów
biuletynu), zawieraj¹ce skrót informacji oraz link do portalu, na którym jest
rozwiniêcie danej wiadomoœci. Dziêki e-biuletynowi subskrybenci otrzymuj¹
powiadomienie niezw³ocznie po zamieszczeniu nowej informacji na portalu.

WA¯NIEJSZE PUBLIKACJE
M. Rymsza (red.): Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹
publiczn¹, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004
M. Arczewska: Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarz¹dowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz (red.): Pañstwo a trzeci sektor.
Prawo i instytucje w dzia³aniu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007

M. Rymsza (red.): Organizacje pozarz¹dowe. Dialog obywatelski. Polityka
pañstwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007
T. Schimanek: Dialog obywatelski Polska 2007. Ocena wybranych
instytucji daj¹cych obywatelom mo¿liwoœæ wp³ywania na podejmowanie
decyzji publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007
G. Makowski (red.): U progu zmian. Piêæ lat Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2008
G. Makowski, T. Schimanek (red.), Organizacje pozarz¹dowe i w³adza
obywatelska. Drogi do partnerstwa, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2008
T. Schimanek, Dialog obywatelski – Polska 2008, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2008
M. Rymsza, E. Bogacz-Wojtanowska: Nie tylko spo³ecznie. Zatrudnienie
i wolontariat w organizacjach pozarz¹dowych, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2008
Zainteresowanych naszymi dzia³aniami
serdecznie zapraszamy do wspó³pracy!
Kontakt:
Ma³gorzata Koziarek
Koordynator Projektu KOMPAS
Program Polityki Spo³ecznej
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa
tel. 022 556 42 82
e-mail: kompas@isp.org.pl

Projekt KOMPAS II – „Budowanie przyjaznego œrodowiska spo³ecznego
i prawnego dla organizacji pozarz¹dowych” finansowany jest przy udziale
œrodków Unii Europejskiej, Fundacji im. Stefana Batorego, Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe oraz œrodków otrzymanych
z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Rz¹dowego Programu
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Instytut Spraw Publicznych
Lista publikacji z lat 2000–2008
W przygotowaniu:
q Praca zbiorowa: Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek
q Melchior Szczepaniak, El¿bieta Kaca, Agnieszka £ada, Polscy po³owie
w Parlamencie Europejskim – rola i wp³yw na politykê
q Tomasz Schimanek, Dialog obywatelski Polska 2008
q Marek Rymsza, Ewa Bogacz-Wojtanowska (red)., Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarz¹dowych
Publikacje ksi¹¿kowe
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Nowe metody zarz¹dzania w pañstwach
Unii Europejskiej, Warszawa 2009
q Jaros³aw Zbieranek (red.), Subwencje z bud¿etu pañstwa dla partii politycznych. Jawnoœæ i kontrola, Warszawa 2008.
q Grzegorz Makowski, Tomasz Schimanek (red.), Organizacje pozarz¹dowe
i w³adza publiczna. Drogi do partnerstwa, Warszawa 2008.
q Marek Rymsza (red.), Organizacje pozarz¹dowe. Dialog Obywatelski. Polityka pañstwa, Warszawa 2008
q Tomasz G. Grosse, Europa na rozdro¿u, Warszawa 2008
q Tomasz KaŸmierczak, Kamila Hernik (red.), Spo³ecznoœæ lokalna w dzia³aniu. Kapita³ spo³eczny. Potencja³ spo³eczny. Lokalne governance, Warszawa 2008
q Lena Kolarska-Bobiñska, Mateusz Fa³kowski (red.), Polska-Niemcy-Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE, Warszawa 2008
q Praca zbiorowa: Aktywizowanie wyborców, Warszawa 2008
q Justyna Frelak, Witold Klaus, Jakub Wiœniewski, Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2007
q Marek Rymsza, Grzegorz Makowski, Magdalena Dudkiewicz (red.), Pañstwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w dzia³aniu, Warszawa 2007
q Tomasz G. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Warszawa
2007
q Tomasz KaŸmierczak (red.), Zmiana w spo³ecznoœci lokalnej, Warszawa
2007
q Jacek Kochanowicz, S³awomir Mandes, Miros³awa Marody (red.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Warszawa 2007
q Ewa Giermanowska (red.), M³odzi niepe³nosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, Warszawa 2007
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q Ewa Giermanowska (red.), M³odzi niepe³nosprawni. Aktywizacja zawodo-

wa i nietypowe formy zatrudnienia, Warszawa 2007
q Tomasz KaŸmierczak, Marek Rymsza, Kapita³ spo³eczny. Ekonomia
spo³eczna, Warszawa 2007
q Józefina Hrynkiewicz, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci
w domach dziecka, Warszawa 2006
q Anna Kwak (red.), Z opieki zastêpczej w doros³e ¿ycie, Warszawa 2006
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), EU Accesion Prospects for Turkey and Ukraine. Debates in New Member States, Warszawa 2006
q Mateusz B³aszczyk, Jacek Sroka (red.), Sieci czy struktury? Dialog spo³eczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2006
q Marek Rymsza (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeñstwo socjalne,
Warszawa 2005
q Magdalena Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach
pozarz¹dowych, Warszawa 2005
q El¿bieta Putkiewicz, Korepetycje – szara strefa edukacji, Warszawa 2005
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), The Visegrad States between Schengen and
Neigbourhood, Warszawa 2005
q Marcin Walecki, Money and Politics in Poland, Warszawa 2005
q Dominik Antonowicz, Uniwersytet przysz³oœci. Wyzwania i modele polityki, Warszawa 2005
q Mariola Rac³aw-Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w œrodowisku lokalnym, Warszawa 2005
q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Piotr Maciej Kaczyñski
(red.), Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, S³owaków
wobec Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005
q Mateusz Fa³kowski, Jacek Kucharczyk (red.), Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim ¿yciu publicznym, Warszawa 2005
q Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i Polski. Wydanie II, uzupe³nione i rozszerzone, Warszawa 2004
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Œwiadomoœæ ekonomiczna spo³eczeñstwa
i wizerunek biznesu, Warszawa 2004
q Krzysztof Konarzewski, Reforma oœwiaty. Podstawa programowa i warunki kszta³cenia, Warszawa 2004
q Marek Ry msza (red.), Reformy spo³eczne. Bilans dekady, Warszawa
2004
q Eleonora Zieliñska (red.), Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny. USA i UE:
dwa ró¿ne podejœcia, Warszawa 2004
q András Sajó, Freedom of Expression (angielska i rosyjska wersja jêzykowa),
Warszawa 2004
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q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Neighbourhood across a Divide?, Warszawa

2004
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójnoœci
Unii Europejskiej, Warszawa 2004
q El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Szko³y publiczne i niepubliczne:
porównanie œrodowisk edukacyjnych, Warszawa 2004
q Teodor Bulenda, Ryszard Musid³owski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003
q Piotr Mazurkiewicz (red.), Koœció³ katolicki w przededniu wejœcia Polski do
Unii Europejskiej, Warszawa 2003
q Anna Titkow (red.), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet,
Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania
i dylematy u progu wielokulturowoœci, Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka (red.), Migration and Its Impact on Labour Markets in Poland and Ukraine, Warszawa 2003 (angielska i ukraiñska wersja jêzykowa)
q Tomasz KaŸmierczak, Marek Rymsza (red.), W stronê aktywnej polityki
spo³ecznej, Warszawa 2003
q Marek Zubik (red.), Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warszawa 2003
q Mariusz Jan Rad³o, Wyzwanie konkurencyjnoœci. Strategia Lizboñska
w poszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa 2003
q Beata £aciak (red.), Dziecko we wspó³czesnej kulturze medialnej, Warszawa 2003
q Ewa Giermanowska, Mariola Rac³aw-Markowska, Spo³ecznoœci lokalne
wobec problemu bezrobocia m³odzie¿y, Warszawa 2003
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, Warszawa 2003
q Tomasz Grzegorz Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekœcie integracji europejskiej, Warszawa
2003
q Urszula Kurczewska, Ma³gorzata Molêda-Zdziech, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002
q Janusz Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Spo³eczne i zdrowotne skutki
starzenia siê spo³eczeñstwa, Warszawa 2002
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, Warszawa 2002
q Henryk Domañski, Ubóstwo w spo³eczeñstwach postkomunistycznych,
Warszawa 2002
q Adam Zieliñski, Marek Zubik (red.), Przysz³oœæ polskiego wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2002
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q Krystyna Iglicka (red.), Migracje powrotne Polaków – powroty sukcesu czy

rozczarowania?, Warszawa 2002
q Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Ob³êkowska, Style ¿ycia m³odzie¿y a narkotyki. Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002
q Ma³gorzata Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na prze³omie wieków. Nowy
kontrakt p³ci?, Warszawa 2002
q Jacek Kucharczyk (red.), Europa – Ameryka. Transatlantycki wymiar reform Unii Europejskiej, Warszawa 2002
q Marcin Walecki (red.), Kulisy finansowania polityki, Warszawa 2002
q Ochrona uchodŸców w Polsce (wspólnie z MSZ i UNHCR), Warszawa 2002
q Jan Barcz (red.), Czy zmieniaæ konstytucjê? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty
przyst¹pienia Polski do UE, Warszawa 2002
q Zmiany w systemie oœwiaty. Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002
q Janusz Borkowski, Jednostka a administracja publiczna po reformie ustrojowej, Warszawa 2001
q W³adys³aw Czapliñski, Anna Wyrozumska, Sêdzia krajowy wobec prawa
miêdzynarodowego, Warszawa 2001
q Ryszard Chruœciak, Wiktor Osiatyñski, Tworzenie konstytucji w Polsce
w latach 1989–1997, Warszawa 2001
q Juliusz Gardawski, Zwi¹zki zawodowe na rozdro¿u, Warszawa 2001
q Barbara G¹ciarz, W³odzimierz Pañków, Dialog spo³eczny po polsku – fikcja
czy szansa?, Warszawa 2001
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Mierniki i wskaŸniki w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2001
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Decentralizacja zadañ spo³ecznych pañstwa,
Warszawa 2001
q Lena Kolarska-Bobiñska, Andrzej Rosner, Jerzy Wilkin (red.), Przysz³oœæ
wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Warszawa 2001
q Krzysztof Konarzewski (red.), Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oœwiaty, Warszawa 2001
q Antonina Ostrowska, Osoby niepe³nosprawne w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 2001
q Ewa Pop³awska (red.), Konstytucja dla rozszerzaj¹cej siê Europy, Warszawa 2001
q Marek Rymsza (red.), Samotne macierzyñstwo i polityka spo³eczna, Warszawa 2001
q Jan Widacki, Marek M¹czyñski, Janina Czapska, Local Community, Public
Security. Central and Eastern Countries under Transformation, Warszawa
2001
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa,
Warszawa 2001
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q Andrzej Zoll (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Warszawa 2001
q Polska droga do Schengen. Opinie ekspertów, Warszawa 2001
q Kate Hansen Bundt, Norwegia mówi „nie”, Warszawa 2000
q Ch³op, rolnik, farmer? Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej – nadzieje

i obawy polskiej wsi, Warszawa 2000
q Janina Czapska, Bezpieczeñstwo lokalne. Spo³eczny kontekst prewencji kryminalnej, Warszawa 2000
q Henryk Domañski, Hierarchie i bariery spo³eczne w latach dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 2000
q Miros³aw Granat (red.), Organizacje pozarz¹dowe w Polsce. Podstawy
prawno-finansowe, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Constitutional Cultures, Warszawa 2000
q Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej
wp³yw na rozwój gospodarczy. Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i wnioski
dla Polski, Warszawa 2000
q Jacek Klich (red.), Nadzieja rynku pracy. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
w gospodarce, Warszawa 2000
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Cztery reformy – od koncepcji do realizacji, Warszawa 2000
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), The Second Wave of Polish Reforms, Warszawa 2000
q Mark Leonard, Sposób na Europê. Pomiêdzy federalizmem a Europ¹ narodów, Warszawa 2000
q Beata £aciak, Jacek Kurczewski (red.), Korupcja w ¿yciu spo³ecznym, Warszawa 2000
q Marcin Walecki (red.), Finansowanie polityki. Wybory, pieni¹dze, partie polityczne, Warszawa 2000
Ekspertyzy, raporty z badañ, rekomendacje
q Tomasz G. Grosse, Nowa polityka spójnoœci: Wybrane nurty debaty europejskiej, Warszawa 2008
q Piotr Szukalski (red.), To idzie staroœæ. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badañ, Warszawa 2008
q Ewa K. Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka £ada Jaros³aw Æwiek-Karpowicz, Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce. Raport z badañ, Warszawa 2008
q Beata Ociepka, Agnieszka £ada, Jaros³aw Æwiek-Karpowicz, Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej, Warszawa
2008
q Grzegorz Makowski (red.), U progu zmian. Piêæ lat ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2008

304

Lista publikacji

q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.),

Demokracja w Polsce 2005–2007, Warszawa 2007
q Jacek Kucharczyk, Piotr KaŸmierkiewicz, Learning from experience of West
European think thanks: a study in think tank management, Warszawa 2007
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu
funduszy unijnych, Warszawa 2007
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