
MATRYCA SZCZEGÓŁOWA 

1 |  S t r o n a

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

                                                                                                                                                                                                                               

Obszar: Zarządzanie strategiczne 
Komponent: Misja i wizja 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja działa bez spisanej misji i wizji organizacji. Organizacja jednoczy się wokół akceptowanych społecznie, powszechnych celów, np. zaangażowanie w sprawy 
środowiska, zdrowia, edukacji, itp. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Istnieje spisana misja i wizja, ale jej treśd jest niejasna. Struktura i treśd misji i wizji wymaga przeformułowania. W formułowaniu misji i wizji uczestniczył obecny zespół 
organizacji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: : Dokument zawierający treśd misji i wizji 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Struktura i treśd misji definiuje cele istnienia organizacji, 
komu służy organizacja, jakimi wartościami się kieruje, jakie 
ma kompetencje do realizacji swoich zamierzeo. Misja jest 
rozumiana jako posłannictwo, racja bytu organizacji – ważna 
rola organizacji w odniesieniu do wizji. Misja organizacji jest 
zgodna ze statutem. 

W jakim stopniu zespół jest zadowolony z treści misji i 
zawartych w niej sformułowao?  
Czy zespół w pełni utożsamia się z treścią misji? 
Czy misję należy przeformułowad? 
Jak dużo obecnie działających osób w organizacji miało wpływ 
na zdefiniowanie misji i wizji organizacji? 

        

2 
Treśd wizji: Istnieje wizja organizacji, która to zawiera opis 
wizerunku organizacji w przyszłości - obraz przyszłości, którą 
uczestnicy organizacji chcą wykreowad. 

W jakim stopniu zespół jest zadowolony z treści wizji i 
zawartych w niej sformułowao? 
 Czy wizję należy przeformułowad? 
W jakim stopniu treśd wizji jest spójna z treścią misji? 
Jakie kluczowe wybory i/ lub wyzwania czekają organizację w 
najbliższych 5 latach? 
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3 

Kultura organizacji: W kulturze organizacji dominuje silne 
poczucie przynależności i utożsamiania się z organizacją, 
panuje rodzinna atmosfera, istnieje poczucie wspólnoty, 
rodzą się przyjaźnie, organizacja zaspokaja wiele potrzeb 
społecznych i emocjonalnych członków/zespołu. Dominuje 
kultura klanu. 

Czy, w jakim stopniu organizacja funkcjonuje podobnie jak 
kultura klanu? Czy to dobry dla organizacji etap rozwoju? 
 W jakim stopniu dominująca kultura klanu wpływa 
negatywnie/ pozytywnie na jakośd relacji międzyludzkich i 
realizowanych zadao przez organizację? 
Czy panująca kultura klanu nie powoduje, że pojawiają się 
trudności w zarządzaniu zakresem prac i egzekwowaniu zadao? 

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Misja i wizja jest zrozumiała i zgodna z kierunkami działania Podejmowane projekty i działania są inspirowane i weryfikowane poprzez misję i wizję. Zespół utożsamia się z 
misją i wizją. Znajomośd misji i wizji wśród zespołu jest powszechna. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Spójnośd misji z działaniami: Podejmowane projekty i 
działania są inspirowane i weryfikowane poprzez misję i 
wizję. 

W jakim stopniu misja i wizja wyznaczają kierunki działao? 
Czy można podad przykłady odstąpienia od projektów ze 
względu na konflikt z misją organizacji? 

        

2 

Tożsamośd wewnętrzna: Zespół i władze identycznie 
rozumieją misję i wizję organizacji i jej wpływ na 
wyznaczanie najbliższej, jak i dalszej przyszłości. Znajomośd 
misji i wizji wśród Zespołu jest powszechna. 

W jakim stopniu obecnie działające w organizacji osoby 
utożsamiają się z misją i wizją organizacji? 
Czy wszyscy w zespole mają podobną misję i wizję organizacji? 
Czy znajomośd misji i wizji wśród zespołu i władz jest 
zadowalająca? 
Czy zespół i władze organizacji potrafią zacytowad treśd misji i 
wizji z pamięci? 
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Kultura organizacji: Kulturę organizacji cechuje większy 
nacisk na struktury, standardy, procedury. W organizacji 
obowiązuje hierarchia i kontrola, często rządzą formalne 
procedury. Główną troską jest jak najlepsze wykonywanie 
zadao statutowych organizacji. Dominuje kultura hierarchii. 

Czy, w jakim stopniu organizacja funkcjonuje podobnie jak 
kultura hierarchii? Czy to dobry dla organizacji etap rozwoju? 
Czy to dobry dla organizacji etap rozwoju?  
W jakim stopniu dominująca kultura hierarchii wpływa 
negatywnie/ pozytywnie na jakośd relacji międzyludzkich i 
realizowanych zadao przez organizację? 
Czy panująca kultura hierarchii nie powoduje, że pojawiają się 
konflikty i trudności w zarządzaniu zespołem? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja posiada misję i wizję odnoszącą się do uznawanych i cenionych wartości przez zespół. Osoby spoza organizacji identyfikują misję z organizacją. Misja i wizja 
organizacji wpływa na kierunki diagnozowania i podejmowania problemów społecznych i wyznacza cele i kierunki strategii rozwoju organizacji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Kodeks etyczny, Standardy 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Wartości w praktyce: W dokumentacji organizacyjnej 
znajdują się zapisy dotyczące norm, wartości i standardów 
organizacji. Istnieje spisany kodeks postępowania, kodeks 
etyczny. 

Czy organizacja posiada kodeks etyczny?  
Czy jest potrzeba stworzenia takiego dokumentu?  
Czy wypracowano jakieś standardy pracy, jakie? 
Czy nowi członkowie zespołu są edukowani o misji, wizji i 
wartościach organizacji?  
Czy się z nimi rozmawia o tych wartościach? 

        

2 

Tożsamośd zewnętrzna: Deklaracja misji jest 
upowszechniana wśród interesariuszy organizacji/ 
społeczności. Osoby spoza organizacji identyfikują misję z 
organizacją.  

W jakim stopniu misja organizacji jest znana i identyfikowana 
w środowisku zewnętrznym? 
Czy treśd misji i wizji jest szeroko komunikowana, w jaki 
sposób? Gdzie można znaleźd zapisy o misji? 
Czy jest ona upowszechniania w sposób zadowalający zespół? 
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3 
Znaczenie misji: Misja i wizja organizacji wpływa na kierunki 
diagnozowania i podejmowania problemów społecznych i 
wyznacza strategię rozwoju organizacji. 

W jakim stopniu misja i wizja wyznaczają cele i kierunki 
działao? 

     

4 

Kultura organizacji: Kulturę organizacji cechuje 
koncentrowanie uwagi zespołu bardziej na zewnątrz - na 
klienta, konkurencję i podejmowanie współpracy z innymi 
podmiotami. Istotne staje się budowanie zewnętrznych sieci 
relacji i powiązao organizacji. Dominuje kultura rynku. 

 Czy, w jakim stopniu organizacja funkcjonuje podobnie jak 
kultura rynku? Czy to dobry dla organizacji etap rozwoju? 
Czy to dobry dla organizacji etap rozwoju? 
W jakim stopniu dominująca kultura rynku wpływa 
negatywnie/ pozytywnie na jakośd relacji międzyludzkich i 
kontaktów z partnerami organizacji? 
Czy panująca kultura rynku nie powoduje, że pojawiają się 
konflikty i trudności w zarządzaniu organizacją? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Stosowanie zasady równości szans, docenianie różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja stosuje zasadę równości szans zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Organizacja nie postrzega kwestii równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, 
jako wyzwania w żadnym obszarze zarządzania organizacją, np. zarządzaniu ludźmi, kształtowaniu warunków pracy czy przygotowywaniu projektów. 

Dokumenty obligatoryjne: przestrzeganie zapisów Kodeksu Pracy 
Dokumenty fakultatywne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja uwzględnia zasadę równości szans jedynie w tych projektach, w których jest ona wymagana przez grantodawcę i w stosunku do tych grup, które są wskazane 
przez grantodawcę.  W przypadku równości szans kobiet i mężczyzn jest ona rozumiana jako zagwarantowanie udziału takiej samej liczby kobiet i mężczyzn w projekcie lub 

realizowanych przez organizację działaniach. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne:  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przygotowywanie wniosków o dotację: Zasada równości 
szans jest realizowana tylko w tych projektach, w których 
jest taki wymóg grantodawcy 

Jak rozumiana i realizowana jest przez organizację zasada 
równości szans?   
Do których grup, na rzecz  których organizacja działa/ oferuje 
swoje usługi, odnosi się wg organizacji zasada równości szans? 
Czy pisanie przez organizację projektu do funduszy unijnych  
przechodzą ocenę merytoryczną w zakresie spełniania zasady 
równości szans, a w PO KL dodatkowo standardu minimum? 

        

2 
Struktura Zespołu: Struktura Zespołu jest jednorodna pod 
względem płci, wieku, stopnia sprawności, pochodzenia 
etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, itp. 

Jak wygląda struktura Zespołu i/lub zatrudnienia w organizacji 
pod względem wymienionych kryteriów? Czym kieruje się 
organizacja nawiązując współpracę z jakimś 
ekspertem/ekspertką?  
Jaki jest kluczowy system wartości w organizacji? Czy są grupy, 
osoby, z którymi organizacja nie chce współpracowad ze 
względu na inny system wartości? 
W jakim stopniu w Zespole są ujawniane i akceptowane 
różnice opinii i zachowao związane z wymienionymi 
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kryteriami? 

3 
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn rozumiana jest 
jako taka sama ilośd mężczyzn i kobiet w realizowanych 
działaniach/projektach 

W jaki sposób organizacja realizuje zasadę równości szans 
kobiet i mężczyzn w projektach, gdy niemożliwe jest 
zastosowanie parytetu płci? 

        

4 

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego: W organizacji 
wdrażane są rozwiązania mające ułatwid kobietom 
godzenie życia zawodowego z rodzinnym  
 

Jakie rozwiązania w stosunku do kobiet są stosowane, np. 
elastyczne formy zatrudnienia, praca w niepełnym wymiarze 
godzin, itp.? 
W jakim stopniu organizacja jest świadoma ekonomicznych i  
społecznych skutków takich rozwiązao? 
Czy znane jest w organizacji pojęcie potrzeb praktycznych i 
strategicznych? Jak organizacja je rozumie oraz jak rozumie 
zaspokajanie potrzeb praktycznych danej grupy, a jak potrzeb 
strategicznych?  

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja zwraca uwagę przy planowaniu i realizacji projektów i usług na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na różne przesłanki: płed, wiek, wyznanie, 
przynależnośd etniczną, orientację seksualną, itp. W Zespole jest osoba, która zajmuje się tą tematyką. Nie wszystkie osoby są jednak przekonane o słuszności tej idei. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne:  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Praca metodą projektu: Organizacja we wszystkich 
realizowanych przez siebie projektach uwzględnia zasadę 
równości szans i przeciwdziała dyskryminacji ze względu na 
płed, wiek, wyznanie, przynależnośd etniczną, orientację 
seksualną, 

Jakie działania organizacja podejmuje w celu przeciwdziała 
dyskryminacji wymienionych grup? 
Jak organizacja zapewnia zgodnośd projektu z zasadą równości 
szans, w tym kobiet i mężczyzn, na etapie planowania, 
wdrażania, ewaluacji? 
W jakim stopniu członkowie i członkinie organizacji mają 
świadomośd barier równości występujących w społeczeostwie, 
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ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy? 
Czy znany i rozumiany jest mechanizm stereotypizacji i 
dyskryminacji? 

2 
Ekspert/ekspertka ds. równości szans: Organizacja posiada 
osobę posiadającą kompetencje z zakresu stosowania 
zasady równości szans  

Jakie kompetencje ma ta osoba? Jakie szkolenia ukooczyła? 
Jaki jest status tej osoby w organizacji?  
W jakim stopniu procedura wewnętrzna przygotowywania i 
realizacji działao/projektów/usług wspiera tę osobę w 
wprowadzaniu zasady równości do wszystkich działao 
organizacji? Na czym polega współpraca tej osoby z innymi 
członkami/członkiniami Zespołu?  

     

3 

Przekonania członków i członkio organizacji: Dla części 
członków/członkio Zespołu zasada równości szans, 
zwłaszcza zasada równości szans kobiet i mężczyzn, jest 
ważnym zagadnieniem w działaniach  i w zarządzaniu 
organizacją 

Czy w organizacji prowadzone są dyskusje na temat znaczenia 
zasady równości szans, w tym zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn?  
Ile osób w Zespole przeszło szkolenie/a z zakresu rozumienia i 
stosowania zasady równości szans w działaniach organizacji? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Działania na rzecz równości i różnorodności mają charakter strategiczny. Wszystkie osoby przygotowujące i realizujące projekty i/lub świadczące usługi są przekonane o 
słuszności tej zasady, mają wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji, mają kompetencje by w swoich działaniach stosowad zasadę równości oraz dbają o to, aby zasada 
ta była wdrażana. Organizacja dba o równośd szans i praw w organizacji każdej z  grup. Organizacja dba o równośd szans i praw każdej z tych grup w systemie zarządzania w 

organizacji. Organizacja komunikuje na zewnątrz wagę zasady równości szans, w tym zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: zapisy antydyskryminacyjne w regulaminie pracy lub oddzielny regulamin antydyskryminacyjny  
stanowiący załącznik do regulaminu pracy, zapisy równościowe w procedurze przyjmowania nowych osób do Zespołu, w statucie, 
w strategii rozwoju organizacji 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Zarządzanie organizacją: Organizacja dba o równośd szans i 
praw każdej z grup nie tylko w realizowanych przez siebie 
projektach/działaniach, ale także w procesie zarządzania 
własną organizacją  

Jak wygląda struktura zarządzania organizacją pod względem 
udziału obu płci w strukturach zarządczych? Które 
stanowiska/funkcje są sprawowane przez kobiety, a które 
przez mężczyzn?  
W jaki sposób system oceny pracownika/pracowniczki oraz 
system motywacyjny zapewnia przeciwdziałanie „szklanym” 
zjawiskom na rynku pracy

1
? 

Jakie są mechanizmy (np. zapisy w regulaminach pracy, 

     

                                                      
1 Szklany sufit - niewidoczne (tj. nie wynikające z przyczyn formalnych) bariery, wynikające ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy, utrudniające albo uniemożliwiające kobietom 
pełniącym funkcje kierownicze dalszy awans. Wyrażenie to symbolizuje widocznośd awansu przy równoczesnej jego nieosiągalności 
szklane ściany – pojęcie odnoszące się do sytuacji, w których utrudniony jest awans z funkcji pomocniczych na kierownicze, ponieważ pracownicy zajmujący tego typu stanowiska nie 
posiadają doświadczenia potrzebnego na wyższych stanowiskach menadżerskich. Dotyczy to głównie kobiet zatrudnionych w zawodach o niskich możliwościach awansu (np. sekretarki, 
recepcjonistki, asystentki, pracownice biurowe).   
szklane ruchome schody - oznacza bariery w awansie kobiet w branżach kobiecych. termin odnoszący się do sytuacji uprzywilejowania mężczyzn w zawodach tradycyjnie uprawianych przez 
kobiety (na przykład w edukacji). Pojęcie „szklane ruchome schody” oznacza niewidzialną siłę wynoszącą mężczyzn na wyższe szczeble kariery. Przeciwieostwo „szklanego sufitu”, czyli 
niewidzialnej bariery zagradzającej kobietom drogę na szczyt. 
lepka podłoga - pojęcie odnoszące się do zawodów o niskim dochodzie lub prestiżu, w ramach których nie ma większych możliwości awansu, a które w dużym stopniu zdominowane są przez 
kobiety (sprzątaczki, salowe, kosmetyczki etc.) 
tokenizm - polega na przyjmowaniu do gremiów decyzyjnych, ciał roboczych itp. przedstawicieli/ek grup marginalizowanych, których głos w rzeczywistości nie odgrywa żadnej roli, a 
wypełnia jedynie potrzebę politycznej poprawności (funkcja „paprotki”). Prowadzi to do podtrzymania niższego statusu tych pracowników/pracownic, których jest relatywnie niewielu/e w 
danym miejscu pracy. Osoby o statusie „tokena” są także wykluczane z nieformalnych układów i struktur. 
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procedury odwoławcze, itp.) chroniące przed molestowaniem 
czy mobbingiem?  
Jaki jest system wsparcia dla osób molestowanych i/lub 
mobbingowanych w organizacji? 
Jakie są rozwiązania pozwalające godzid życie rodzinne z 
zawodowym i w jakim stopniu rozwiązania te są dostępne i 
promowane wśród mężczyzn?  
Czy w zapisy dotyczące promowania zasady równości i 
różnorodności mają swoje odbicie w strategii rozwoju 
organizacji? 

2 
Reprezentacja płci: Organizacja dba o to, aby w gremiach 
kierowniczych reprezentacja żadnej z płci nie przekraczała 
70%. 

Jak wygląda struktura zarządzania organizacją pod względem 
płci?  
Jakie działania organizacja podjęła, aby zadbad o procentowy 
udział płci niedoreprezentowanej?  
Jak organizacja zapewnia równośd szans tej płci, która w 
organizacji ma mniejszą liczebnie reprezentację? 

        

3 

Rekrutacja i struktura Zespołu: Proces rekrutacji zapewnia 
wybór osoby na dane stanowisko jedynie w oparciu o ocenę 
posiadanych przez nią kompetencji oraz przyczynia się do 
zwiększenia różnorodności Zespołu, np. organizacja mając 
dwie kandydatury o takich samych kwalifikacjach przyjmie 
osobę, która reprezentuje grupę mniejszościową w 
organizacji.   

Jak wygląda „procedura rekrutacyjna”/proces poszukiwania i 
wyboru osób do zespołu? 
Kto podejmuje decyzję o przyjęciu nowej osoby do Zespołu? 
Jakie kryteria wyboru są dla organizacji ważne? 
Jakie są stosowane procedury podczas rekrutacji, aby wyniki 
rekrutacji oparte były na ocenie kompetencji, a nie na  
stereotypowych przekonaniach i uprzedzeniach?  
W jakim stopniu Zespół jest zróżnicowany pod względem płci, 
stopnia sprawności, orientacji seksualnej, wyznania, 
przynależności etnicznej, itp.? 
 

     

4 

Promocja i budowanie wizerunku: W materiałach 
promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych organizacja 
nie stosuje stereotypowych przekazów i stosuje język 
wrażliwy na płed 

Czy stosowane są koocówki męskie i żeoskie w wydawanych 
przez organizację materiałach? W jakim stopniu osoby 
reprezentujące organizację na zewnątrz, np. trenerzy/trenerki, 
kadra zarządzająca, stosują podczas swoich wystąpieo język 
uwzględniający zarówno formy męskie jak i żeoskie? 
Czy zdjęcia, rysunki, przykłady używane przez organizację w 
materiałach i wystąpieniach, nie powielają stereotypowych 
przekonao na temat różnych grup społecznych?  
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Czy materiały zawierają treści bezpośrednio nawiązujące do 
zasady równości szans? 

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Podejmowanie decyzji strategicznych przez władze organizacji 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Władze uchwałodawcze i nadzorcze organizacji zbierają się wyłącznie z częstotliwością wskazaną w statucie. Aktywnośd tych władz ogranicza się do wykonywania czynności 
wymaganych formalnie. 

 Dokumenty obligatoryjne: 
Dokumenty Rady/ Walnego Zebrania/ Komisji Rewizyjnej/ Zarządu:  

1. Ogłoszenia o posiedzeniach 
2. Listy obecności 
3. Protokoły z posiedzeo 
4. Uchwały 
5. Regulaminy pracy 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Władze uchwałodawcze i nadzorcze organizacji zbierają się w licznym składzie, z większą częstotliwością niż wskazana w statucie. Dokonują rzeczywistej analizy dokonao 
organizacji, zapoznając się z dokumentami, oceniając sprawozdania z działalności oraz dopytując o istotne kwestie. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne:  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Partycypacja: Spotkania władz uchwałodawczych i 
nadzorczych organizacji są częste, z licznym i aktywnym 
udziałem członków. Funkcjonuje skuteczny system 
włączania, aktywizowania i integracji obecnych i nowych 
władz uchwałodawczych i nadzorczych organizacji. 

Ile % osób uczestniczy w spotkaniach Walnego/Rady Fundacji? 
Czy jest duża absencja? 
Na ile spotkania władz odbywają się w pierwszych terminach? 
Czy we władzach uchwałodawczych i nadzorczych są osoby o 
dużym autorytecie i potencjale do wspierania organizacji. 
Czy i jakie wypracowano mechanizmy wpływania na 
aktywnośd członków i władz uchwałodawczych i nadzorczych? 
Czy nie ma problemów z przyjmowaniem/ ustanawianiem 
nowych członków do władz uchwałodawczych i nadzorczych 
organizacji? 
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Czy otrzymują oni wynagrodzenie za udział w spotkaniach? 

2 

Zaangażowanie: Władze uchwałodawcze i nadzorcze 
organizacji są świadome, czym obecnie zajmuje się 
organizacja i jak pracuje. Dokonują rzeczywistej analizy 
dokonao organizacji, zapoznając się z dokumentami, 
oceniając sprawozdania z działalności oraz dopytując o 
istotne kwestie. Jednak nie angażują się w bieżącą 
zarządzanie  organizacji. 

W jakim stopniu władze uchwałodawcze i nadzorcze 
organizacji wiedzą, co robi organizacja na co dzieo i jakie ma 
plany? 
Czy uczestnicy spotkao podejmują dyskusję, zadają pytania, są 
zaciekawieni tym co dzieje się w organizacji? Czy podejmują 
krytykę? 
W jaki sposób członkowie tych władz pozyskują dane o tym co 
robi na co dzieo organizacja? 

        

3 
Niezależnośd i autonomia: Organizacja opiera swoje 
działania na małej grupie interesu lub darczyoców i jest od 
nich uzależniona. 

Ilu sponsorów ma organizacja? Czy uzależnienie od jednego 
sponsora jest długotrwałe? 
Czy stanowi to zagrożenie dla misji organizacji? 
Czy sponsor ogranicza w jakiś sposób autonomię, - przykłady? 

         

4 

Zmiany w organizacji: Nie ma sprzyjającej atmosfery i 
gotowości do wprowadzania zmian w organizacji wśród 
władz /zespołu, którzy obawiają się zmian lub nie umieją ich 
zainicjowad. 

Czy organizacja podejmuje wysiłki wprowadzania zmian? Jakie 
to zmiany? Czy jest gotowośd do zmian? Jakie obszary 
wymagają zmian? Czemu nie są one wprowadzane w życie? 
Czy władze są gotowe do podejmowania dyskusji o 
niezbędnych zmianach? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza C - Spójności 

ZIEMIA 

Władze wykonawcze i aktywni współpracownicy organizacji uzyskują wsparcie od przedstawicieli władz uchwałodawczych i nadzorczych w bieżących decyzjach i działaniach 
operacyjnych. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne:  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Współpraca: Władze wykonawcze i aktywni 
współpracownicy organizacji uzyskują wsparcie od 
przedstawicieli władz uchwałodawczych i nadzorczych w 
bieżących decyzjach i działaniach operacyjnych. 

W jaki sposób władze włączają się we współpracę na poziomie 
operacyjnym? Czy zaangażowanie poszczególnych ciał jest 
zadowalające? 
Czy zarząd i zachęca do takiej współpracy, czy ją ułatwia? 

        

2 

Niezależnośd i autonomia: Organizacja uzyskuje fundusze 
na wsparcie swoich działao od różnych darczyoców. 
Współpracuje z różnymi grupami interesów i nie jest od 
któregoś z nich uzależniona. 

W jakim stopniu źródła pozyskiwania funduszy są 
zróżnicowane? Jakimi metodami pozyskuje fundusze? 
Z iloma grupami interesu współpracuje organizacja, Na ile jest 
od którejś z grup uzależniona? 

     

3 

Zmiany w organizacji: Zmiany w organizacji są głównie 
reakcją na zmiany w otoczeniu. Władze/zespół raczej 
koncentrują się na ochronie tego, co już się pozytywnie 
sprawdziło. 

Czy organizacja widzi potrzebę zmian w organizacji? 
Czy już istotne zmiany przeprowadzała, jakie – przykłady? 
Czy proces się udał? Na ile zespół boi się zmian? Czy warto 
było te zmiany wprowadzad? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:   

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów   
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 

POWIETRZE 

Władze uchwałodawcze, nadzorcze, wykonawcze oraz aktywni współpracownicy wspólnie i odpowiedzialnie wpływają na system zarządzania strategicznego organizacją i 
budowaniem strategii jej rozwoju. Funkcjonują przejrzyste struktury zarządzania, decyzyjne, wykonawcze i kontrolne oraz sprawny system zarządzania na szczeblu 

operacyjnym i strategicznym. 
Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne:  
 1. Schemat struktury organizacyjnej organizacji. 
 2. Schemat struktury personalnej organizacji 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Dialog strategiczny: Władze uchwałodawcze, nadzorcze, 
wykonawcze oraz aktywni współpracownicy wspólnie i 
odpowiedzialnie wpływają na system zarządzania 
strategicznego organizacją i budowaniem strategii jej 
rozwoju. 

W jakim stopniu władze uchwałodawcze i nadzorcze i 
wykonawcze organizacji chcą podejmowad odpowiedzialnośd 
za przyszłą działalnośd organizacji? 
Czy władze inicjują między sobą i członkami dyskusję o i 
kierunkach rozwoju organizacji? 
Czy wszyscy członkowie władz uczestniczą w spotkaniach 
planistycznych organizacji? 

        

2 

Efektywne struktury zarządzania. Funkcjonują przejrzyste 
struktury zarządzania, decyzyjne, wykonawcze i kontrolne. 
Istnieją mechanizmy włączania do władz organizacji 
przedstawicieli kluczowych interesariuszy oraz odbiorców 
usług. Przyjęta struktura organizacyjna, uwzględnia 
równośd szans, w tym płci i sprzyja rozwojowi organizacji. 
Systemy zarządzania organizacji są zbudowane w celu 
formułowania i wdrażania strategii, a nie tylko kontroli. 

Jaki typ struktury organizacyjnej występuje w organizacji? (np. 
Struktura hierarchiczna oparta na wyraźnie wyodrębnionych 
komórkach, Struktura elastyczna oparta na 
interdyscyplinarnych zespołach). Czy należy wprowadzid 
zmiany do obecnej struktury? Na ile przyjęta struktura 
ułatwia/ utrudnia realizację zadao? Czy struktury zarządzania 
są przejrzyste, jasne dla zespołu? 

     

3 

Sprawny system zarządzania: Istnieje sprawny i wydajny 
system wspomagający zarządzanie zarówno na szczeblu 
strategicznym jak i operacyjnym uwzględniający m.in.: 1. 
sprawny i szybki dostęp do informacji zarządczej, 2. 
sprawny system weryfikacji postępów we wdrażaniu 
planów, 3. system wczesnego ostrzegania w organizacji. 

Jak działa system przepływu informacji i komunikacji w 
organizacji? Czy sprzyja zarządzaniu? 
Jak działa system monitoringu? Czy jest sprawny i 
dostosowany do planów operacyjnych i strategicznych? 
Czy i jak prowadzona jest analiza ryzyka? 
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4 

Niezależnośd i autonomia: Organizacja posiada autonomię 
w sferze finansowej i programowej. Podejmuje aktywnośd 
gospodarczą Jest w stanie prowadzid skuteczne rzecznictwo 
interesów różnych grup ze swojego środowiska wobec, 
fundatorów, władz i sektora prywatnego 

Co rozumiecie pod pojęciem autonomii? 
Czy nie ma ryzyka utraty autonomii finansowej i 
programowej? 
Czy aktywnośd gospodarcza przyczynia się skutecznie do 
niezależności? 
Czy organizacja prowadzi rzecznictwo interesów różnych grup? 
Na czym ono polega – przykłady? 
Czy jest ono zadowalające? 

     

5 

Zmiany w organizacji: Władze/zespół same poszukują 
zmian, sprzyjają im. Zmiany są traktowane, jako naturalny 
element działalności organizacji. Organizacja nastawiona 
jest na innowacyjne podejście do zarządzania polegające na 
ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązao. 

Czy władze/ zespół sygnalizuje potrzebę wprowadzania zmian 
– udoskonaleo w działaniu organizacji? 
 Czy w najbliższych latach organizacja planuje wprowadzid 
jakieś zmiany, w jakich obszarach? 
Czy propozycje są systematycznie zbierane? Czy są wdrażane? 
Czy weryfikuje się ewentualne korzyści/ straty w wyniku 
wprowadzanych zmian? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Planowanie 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Planowanie operacyjne w organizacji jest przeprowadzane przypadkowo, okazjonalnie, bez formy pisemnej. Działania są podejmowane akcyjnie, „ad hoc”. Kierunek działalności 
organizacji zależy od tej osoby zarządzającej, która jest bardziej przekonująca. Słabo przewidywalny budżet decyduje o tym, czym organizacja będzie w przyszłości się zajmowała. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja opracowuje pisemne plany operacyjne i raporty roczne. Działania planistyczne nie są jednak wiążące. Polityka organizacji i decyzje, dotyczące kierunków działania i 
profilu oferty są często wynikiem bieżących, zewnętrznych uwarunkowao i nadarzających się możliwości takich jak np. działania podejmowane przez władze, konkurencję oraz 

możliwościami pozyskania dofinansowania. 

Dokumenty obligatoryjne: Raporty roczne z działalności (O dla organizacji posiadających status opp 
Dokumenty fakultatywne:  
Roczny plan działania  
Raporty roczne z działalności  dla pozostałych stowarzyszeo nie posiadających statusu opp 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Struktura planów operacyjnych: Spisano cele operacyjne, 
działania i środki. Plany zawierają zdefiniowane wskaźniki 
(nazwa wskaźnika, wielkośd oraz sposób pomiaru). 

 Kto i kiedy opracowuje operacyjne/roczne plany działania? W 
jaki sposób planuje się zwykle kolejny rok pracy w organizacji? 
Czy zespół ma wiedzę na temat treści zapisów w planach 
operacyjnych? Czy są one dostępne dla zespołu? 
Czy plany operacyjne zawierają wskaźniki sukcesu oraz 
budżet? 
Czy cele operacyjne są budowane zgodnie z zasadą SMART?:  
Specyficzne – szczegółowo określone, zawierające konkretny 
przekaz? 
Mierzalne – dające się zmierzyd, czyli liczbowo wyrazid jego 
realizację? 
Aprobowalne – atrakcyjne, wzbudzające ciekawośd i chęd do 
działania? 
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Realistyczne - aby był możliwy do osiągnięcia? 
Terminowe - aby był określony czasowo? 

2 

Raporty roczne: Organizacja opracowuje roczne 
sprawozdania z działalności, które odzwierciedlają poziom 
skutecznośd w wykonaniu planów operacyjnych i 
osiągnięciu zakładanych wskaźników. 

 Jakie sprawozdania z działalności przygotowuje organizacja? 
Jak i gdzie są upubliczniane? 
Czy dają się weryfikowad, porównywad z planami 
operacyjnymi, czy pokazują czego nie udało się zrealizowad 
zgodnie z planem? 

        

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja posiada spisaną strategię rozwoju. Strategia jest spójna, logiczna i wykonalna oraz dająca się zweryfikowad. Plany operacyjne i raporty roczne są skorelowane z 
założeniami strategii rozwoju. Proces budowania strategii miał charakter otwarty, przejrzysty, angażujący. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Dokument strategii rozwoju 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Struktura strategii: Dokument strategii ma kompletną 
wewnętrzną strukturę i zawiera następujące części: 
1.diagnozę stanu obecnego, 
2.prognozę stanu przyszłego, 
3.określone cele, w tym cele priorytetowe, 
4.zadania i programy adekwatne do sformułowanych celów 
5.opis rezultatów i wskaźników, jakie zamierza się osiągnąd 
6.harmonogram planowanych działao i instytucje 
odpowiedzialne za ich realizację, 

W jakim stopniu strategia rozwoju jest skonstruowana zgodnie 
z dobrą praktyką i zawiera zalecane elementy? 
W jakim stopniu strategia organizacji to dokument o 

charakterze humanistycznym
2
, a w jakim stopniu jest to 

dokument o charakterze ekonomicznym?
3
 

W jakim zakresie dokument strategii zawiera zarówno, częśd 
diagnostyczną jak i prognostyczną?  
Czy strategia rozwoju ma określony horyzont czasowy?  
Czy strategia rozwoju uwzględnia perspektywiczne planowanie 

        

                                                      
2 Dokument o charakterze humanistycznym, opisowy - lista postulatów, marzycielskich prognoz, bez uwzględniania realiów i bez planów wdrożeniowych. Przerost formy nad treścią, 
pozwalający na zrobienie wszystkiego lub nie robienie niczego. 
3 Dokument o charakterze ekonomicznym - zawiera konkretne, spójnie powiązane cele, kierunki działao i wskaźniki efektów. 
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7.sposób monitorowania i ewaluacji strategii oraz instytucję 
odpowiedzialną za te działania, 
8. plan finansowy określający wysokośd środków oraz 
źródła finansowania poszczególnych zadao. 

finansowe? 
W jakim zakresie strategia zawiera konkretne, mierzalne 
wskaźniki sukcesu oraz budżet i sposób finansowania? 
W jakim stopniu przyjęta strategia rozwoju jest spójna, 
logiczna i wykonalna oraz dająca się zweryfikowad? 

2 

Spójnośd planistyczna: Plany operacyjne i raporty roczne są 
skorelowane z założeniami strategii rozwoju. Budżety 
operacyjne (roczne) mają powiązanie ze strategią rozwoju. 
Raporty roczne ukazują, w jakim stopniu udaje się osiągad 
cele strategii rozwoju. 

Czy roczne plany działania są spójne z celami strategii? 
Czy zadania i budżety operacyjne są adekwatne do z 
kierunkami działao zapisanymi w strategii? 
Czy raporty roczne są skorelowane i dają się weryfikowad, 
porównywad ze strategią, czy pokazują czego nie udało się 
zrealizowad zgodnie ze strategią? 

     

3 

Partycypacja (dobór twórców): W tworzeniu strategii 
uczestniczyli obecnie współpracujący członkowie zespołu i 
władze organizacji. Proces budowania strategii miał 
charakter otwarty, przejrzysty, angażujący. 

Jak dużo obecnie działających osób w organizacji miało wpływ 
na tworzenie strategii rozwoju organizacji? 
Jak często odbywają się prace zmierzające do weryfikacji i 
modyfikacji obowiązującej strategii organizacji? 
Kiedy (w przybliżeniu) odbyło się ostatnie robocze spotkanie 
zespołu mające na celu pracę nad 
strategią (tworzenie, modyfikację) i czego dotyczyło? 

     

4 

SWOT: Organizacja przeprowadza diagnozę prospektywną, 
ujmującą przeszłe i przewidywane, wewnętrzne oraz 
zewnętrzne czynniki, wpływające na rozwój organizacji. 
Analiza SWOT zawierają dynamiczny bilans zarówno 
korzystnych, jak i niekorzystnych uwarunkowao, a także 
identyfikuje przewagi konkurencyjne oraz bariery rozwoju. 

Czy zespół zna silne i słabe strony organizacji? 
Z jakimi problemami, wyzwaniami boryka się organizacja? 
Jakie są obecnie najważniejsze szanse i zagrożenia wynikające 
z trendów w otoczeniu organizacji? Jaka jest główna 
kompetencja organizacji? W czym jest wyjątkowa? Co robi 
szczególnie dobrze? Z jakich źródeł organizacja czerpie 
informacje na temat swojego otoczenia? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 
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Strategia rozwoju ma inspirujący wpływ na wyznaczanie celów i działao operacyjnych, pozwala na lepsze rozpoznanie priorytetów, zgodnie z misją organizacji. Planowanie 
wynika ze strategii, a nie odwrotnie. Skuteczne mechanizmy zarządzania zapewniają jej sprawne wdrażanie 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne:  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Spójnośd z misją: Cele strategiczne wyznaczają główny 
kierunek działania przy uwzględnieniu jej misji, roli w 
społeczeostwie oraz pełnionych przez nią zadao. Strategia 
rozwoju uwzględnia cele zewnętrzne odnoszące się do misji 
organizacji i zadao, jakie stara się ona wypełniad wobec 
swoich klientów. Zawiera także cele wewnętrzne dotyczą 
rozwoju potencjału instytucjonalnego i zdolności 
organizacji, aby była ona w stanie osiągad cele zewnętrzne. 
Cele indywidualne oraz kompetencje zespołu są powiązane 
ze strategią. 

 W jakim stopniu misja i wizja organizacji mają 
odzwierciedlenie w zapisach strategii? 
Czy cele zewnętrzne w strategii są adekwatne do misji i wizji? 
Czy cele wewnętrzne w strategii są spójne z celami 
indywidualnymi członków zespołu w zakresie rozwoju 
zawodowego? 

        

2 
Wdrażanie strategii: wyznaczono osoby odpowiedzialne za 
wdrażanie strategii. Skuteczne mechanizmy zarządzania 
zapewniają jej sprawną realizację.  

Kto monitoruje wdrażanie strategii i jak? 
Jakie mechanizmy wdrażania strategii zapewniają jej sprawną i 
skuteczną realizację? 
Czy badane są efekty wdrażania strategii? 
Jaki % aktualnej strategii udało się już zrealizowad? 
Czy strategia jest aktualizowana? 
W jakim stopniu realizacja strategii rozwoju idzie w dobrym 
kierunku? 
Czy prowadzona jest ewaluacja wdrażania strategii? 

     

3 

Znajomośd zapisów: Istnieje skuteczny system 
komunikowania strategii - dokument strategii jest znany 
zespołowi oraz kluczowym interesariuszom. Wdrażający 
strategię, rozumieją ją i znają jej założenia. 

W jakim stopniu dokument strategii jest znany zespołowi? 
Kto z zespołu przeczytał dokument strategii? 
Jak strategia jest upowszechniania wśród interesariuszy? Kim 
są kluczowi interesariusze i w jaki sposób zostali zapoznani ze 
strategią? 
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4 

Inspiracja: Strategia rozwoju ma inspirujący wpływ na 
wyznaczanie celów i działao operacyjnych, pozwala na 
lepsze rozpoznanie, które problemy należy traktowad 
priorytetowo i jakie działania podejmowad. 
Długoterminowe projekcje decydują o tym, jaka będzie 
organizacja w przyszłości. 

W jakim stopniu myślenie strategiczne jest wpisane na stałe w 
system zarządzania operacyjnego i strategicznego władz 
organizacji? Czy władze organizacji systematycznie poświęcają 
czas na planowanie rozwoju? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
 
  



MATRYCA SZCZEGÓŁOWA 

21 |  S t r o n a

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

                                                                                                                                                                                                                               

Komponent: Monitoring i ewaluacja 
Faza A - Fundamentów 

OGIEO 

Gromadzenie danych i informacji o działaniach organizacji oraz ich efektach jest wyrywkowe i bazuje głównie na ustnym, nieformalnym przekazie. Ich analiza i ocena jest 
zdawkowa 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

M&E jest prowadzona głównie na potrzeby projektowe. Monitoring rzeczowy i finansowy oraz ewaluacja jest prowadzona, jeśli wynika z oczekiwao i wytycznych 
grantodawcy. Informacje zwrotne od odbiorców usług są uzyskiwane poprzez formalne i nieformalne kanały komunikacji i dotyczą głównie działalności projektowej. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne: Kwestionariusze ankiet 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Projektowy M&E: Monitoring rzeczowy i finansowy 
dostarcza dane umożliwiające śledzenie postępów głównie 
w realizowanych projektach. Ewaluacja projektowa jest 
prowadzona, jeśli wynika z oczekiwao grantodawcy. 

Kto odpowiada za monitoring projektów (czy jest to wpisane 
do obowiązków)? Jakie metody monitoringu stosuje 
organizacja? 
Na ile sposób monitorowania projektów jest skuteczny i 
zadowalający zespół i sponsorów? 
Czy i ile ewaluacji projektowych przeprowadzono? Kto z 
zespołu brał w nich udział? 
Czy, w jaki stopniu wnioski z ewaluacji projektów są 
wykorzystywane do projektowania kolejnych działao 
projektowych? 

        

2 

Informacje zwrotne: Informacje zwrotne ze środowiska 
min. od odbiorców usług i kluczowych interesariuszy są 
uzyskiwane poprzez formalne i nieformalne kanały 
komunikacji i dotyczą głównie działalności projektowej. 
Organizacja angażuje swoje środowisko wyłącznie jako 
klientów, odbiorców działao organizacji. 

Jakie informacje zwrotne pozyskuje organizacja od klientów? 
 Jak pozyskiwane są informacje od klientów? 
Jak często organizacja pozyskuje informacje zwrotne na 
potrzeby projektowe? Kiedy ostatnio prowadzono takie 
działania? 
Czy są one zadawalające, wystarczające? 

        

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  
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Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

M&E dostarcza dane umożliwiające śledzenie osiągania celów i wskaźników operacyjnych oraz planów strategicznych. Organizacja sama inicjuje proces ewaluacji, która to 
dotyczy całościowego jej funkcjonowania. Organizacja bada potrzeby swoich klientów zewnętrznych i wewnętrznych (zespół). 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne: Narzędzia monitoringowe 
Raporty metodologiczne ewaluacji  
Raporty ewaluacyjne 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

M&E planów: Monitoring oparty jest o system 
odpowiednio gromadzonych, przechowywanych, 
przetwarzanych i analizowanych danych i informacji. 
System monitoringu dostarcza dane umożliwiające 
śledzenie osiągania celów i wskaźników wynikających z 
planów operacyjnych i strategii rozwoju. Dane z 
monitoringu są wykorzystywane w ewaluacji. 

Jaki jest zakres monitoringu (wskaźniki nakładów, procesów i 
efektów/ plany roczne i strategia rozwoju)?  
Czy są osoby odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu? 
Jakie metody i narzędzia oraz procedury wykorzystuje się do 
gromadzenia danych ilościowych i jakościowych? 
Jaki jest obieg dokumentów monitoringowych? 

        

2 

Samoewaluacja: Organizacja sama inicjuje proces 
ewaluacji, która to dotyczy całościowego jej 
funkcjonowania. Zespół jest angażowany w wykonanie 
ewaluacji. Niektóre wnioski i rekomendacje z ewaluacji są 
wykorzystywane w zarządzaniu.  

Jakie obszary i kryteria obejmuje ewaluacja? 
Jakie doświadczenie ma zespół w prowadzeniu ewaluacji 
projektów i działao organizacji? 
W jakim zakresie wnioski i rekomendacje są wykorzystywane? 

     

3 

Badanie potrzeb: Istnieją efektywne mechanizmy 
pozyskiwania informacji o potrzebach środowiska. 
Organizacja analizuje wpływ swoich działao na 
rozwiązywanie istotnych problemów społecznych oraz 
poziom zadowolenia klientów zewnętrznych i 
wewnętrznych (zespół). Organizacja sięga do swojego 
środowiska i jego liderów po sugestie i porady.  

 Co i w jaki sposób organizacja konsultuje z lokalnymi liderami 
w swoim środowisku? 
Czy organizacja bada zadowolenie swoich klientów? 
Czy analizuje efekty swoich działao pod kątem korzyści, jakie 
generuje dla klientów? 
Czy organizacja wie, co jest ważne dla jej klientów? 
Czy działania w zakresie pozyskiwani informacji zwrotnej są 
wystarczające, zadowalające, co warto rozszerzyd, pogłębid? 
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4 

Diagnozy: Organizacja korzysta z wyników badao 
społecznych lub zleca /przeprowadza własne badania do 
diagnozowania problemów, potrzeb i oczekiwao swoich 
klientów i uwzględnia je z projektach i działania. 

 Z jakich badao, raportów korzysta organizacja? 
Czy są one aktualne, wystarczające i wiarygodne? 
Czy organizacja prowadzi własne badania, jakie? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Funkcjonuje trwały system wewnętrznego i zewnętrznego M&E. Pozyskane informacje i rekomendacje z ewaluacji brane są wdrażane w zarządzaniu operacyjnym i 
strategicznym. Organizacja wypracowała trwały proces ulepszania jakości usług dostarczanych klientom poprzez systematycznie monitorowanie i ewaluację. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne: Raporty jakościowe 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Wykorzystanie M&E: Istnieją stałe mechanizmy ewaluacji 
dotyczącej całościowego funkcjonowania organizacji, 
angażujące przedstawicieli środowiska. Badania 
prowadzone są metodami ilościowymi oraz jakościowymi. 
Wnioski i rekomendacje z ewaluacji są wykorzystywane do 
podejmowania decyzji usprawniających i są podstawą do 
korygowania, nowelizacji założeo planów rocznych i 
strategii rozwoju.  

Co poddawano ewaluacji w ostatnim roku? 
Z jaką częstotliwością prowadzona jest ewaluacja organizacji?  
Jakie obszary i kryteria obejmuje ewaluacja?  
Kto przeprowadzał ewaluację? 
Czy organizacja prowadzi samoewaluację? 
W jakim zakresie wnioski i rekomendacje są znane 
Zespołowi/Zarządowi i wykorzystywane? 

        

2 

Marketing usług: Organizacja wypracowała trwały proces 
ulepszania jakości usług dostarczanych klientom. Usługi są 
dostosowane do potrzeb artykułowanych przez klientów, a 
jakośd usług jest systematycznie monitorowana i oceniana 
poprzez informacje zwrotne. Znane są poglądy i opinie 
klientów. Dane te służą do ciągłego ulepszania 
dostarczanych usług 

W jaki sposób zbierane są informacje od klientów? 
 Jak organizacja zarządza jakością usług? 
Jakie opinie mają klienci o usługach organizacji? 
 Jakie metody, narzędzia wykorzystuje organizacja do oceny 
jakości swoich usług? 
Co w ostatnim czasie zmodyfikowano w zakresie 
dostarczanych usług (przykład)? 
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Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Obszar: Zarządzanie zespołem 

Komponent: Rozwój i wsparcie zespołu 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Zespół
4
 nie bierze udziału w szkoleniach podnoszących jego kwalifikacje lub jedynie korzysta z nich w niewielkim stopniu. Są to szkolenia organizowane przez inne 

instytucje/organizacje. Nie jest prowadzone wsparcie i konsultacje  przez doświadczonych członków zespołu dla nowych członków zespołu w zakresie wykonywania zadao 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Członkowie zespołu są wysyłani na szkolenia, ale są to wybory przypadkowe. Konsultacje i doradztwo dla zespołu  prowadzone  są ad-hoc, nie organizowane są szkolenia 
wewnętrzne. 

Dokumenty obligatoryjne: brak                                                     
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 
w ogóle 

nie 
spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Monitoring potrzeb szkoleniowych członków zespołu -  
potrzeby szkoleniowe są samodzielne definiowane przez 
poszczególnych członków/członkinie zespołu.  

Co rozumiemy przez potrzebę szkoleniową? Jak jest ona 
definiowana?  Czy członkowie/członkinie zespołu aktywnie 
wyrażają swoje potrzeby? 

        

2 
Planowanie i wdrażanie szkoleo - organizacja jest otwarta 
na korzystanie przez ludzi ze szkoleo. 

Czy organizacja pozwala na korzystanie ze szkoleo? Czym się to 
objawia?  

        

3 
Mentoring - członkowie zespołu szukają rady i opinii w 
sytuacji trudnej od bardziej doświadczonych 
kolegów/koleżanek 

Czy istnieje kultura współpracy i pomocy? Co pokazuje, że 
ludzie sobie pomagają? W jaki sposób?  

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:   

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów   

                                                      
4
 Zespół jest tu rozumiany jako personel płatny (zatrudnienie zarówno na umowę o pracy, jak i na podstawie innych umów cywilno-prawnych) oraz wolontariusze 
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Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Rozwój zespołu jest prowadzony w oparciu o analizę potrzeb i istniejący plan działania. Wybór szkoleo jest spójny z planem rozwoju organizacji, ale proces podnoszenia 
kwalifikacji wciąż  nie jest w pełni systematyczny. Jest stworzony wewnętrzny system wsparcia i doradztwa zespołu. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: analiza potrzeb szkoleniowych; plan szkoleo; karta oceny pracownika, struktura działania organizacji 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Monitoring potrzeb szkoleniowych zespołu - jest 
prowadzona regularnie (min. raz w roku) analiza potrzeb 
szkoleniowych pod kątem rozwoju zespołu jako całości.   

W jaki sposób jest robiona analiza potrzeb szkoleniowych 
zespołu? jak regularnie? Czy jest to wystarczające? 

        

2 

Monitoring potrzeb szkoleniowych członków zespołu - jest 
prowadzona regularnie (min. raz w roku) analiza potrzeb 
szkoleniowych pod kątem rozwoju poszczególnych 
członków zespołu.   

W jaki sposób jest robiona analiza potrzeb szkoleniowych 
członków zespołu? jak regularnie? Czy jest to wystarczające? 

     

3 
Planowanie i wdrażanie szkoleo- w oparciu o potrzeby 
szkoleniowe zarówno zespołu jak i poszczególnych 
członków jest wdrażany program szkoleniowy 

Co to znaczy plan szkoleniowy - jak go rozumiecie? ? jak jest 
robiony? gdzie go można znaleźd w organizacji? 

     

4 
Mentoring - jest ułożona struktura wsparcia doradczego dla 
członków/członkio zespołu.  Poszczególne osoby wiedzą do 
kogo zwrócid się w konkretnej sprawie. 

Czy jest klarowna struktura wsparcia dla członków/członkio 
zespołu? Co wskazuje, że jest klarowna? Czy ludzie wiedzą do 
kogo zwrócid się o pomoc w konkretnej sprawie? Czy wsparcie 
jest wystarczające?  

     

5 
Ocena członków/członkio zespołu - przeprowadzana jest 
formalna okresowa ocena pracy  (min raz w roku), która 
wspiera członków/członkinie zespołu w rozwoju 

Co rozumiemy przez formalną okresową ocenę pracy 
członków/członkio zespołu? Czemu ona służy? Jak regularnie 
jest przeprowadzana? Czy daje rezultaty, efekty?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 

POWIETRZE 

Rozwój profesjonalny zespołu jest częścią całościowego rozwoju organizacji i jest wspierany przez indywidualne plany rozwoju zawodowego.  Jest wdrożony spójny i 
kompleksowy system szkoleniowy i doradczy dla członków zespołu. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: dział rozwoju zespołu w Strategii rozwoju organizacji 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Strategia organizacji - rozwój zespołu jest ważnym 
elementem strategii rozwoju organizacji.  RZ Jest zapisany 
w dokumentach strategicznych. 

Czy rozwój zespołu jest ujęty w strategii rozwoju organizacji? 
Czy zapisany jest w dokumentach strategicznych? Czy jest 
konsekwentnie analizowany i realizowany?  

        

2 

Monitoring potrzeb szkoleniowych zespołu - jest 
prowadzona na bieżąco i systematycznie prowadzona 
analiza potrzeb szkoleniowych pod kątem rozwoju zespołu 
jako całości.   

Jak zbierane są potrzeby szkoleniowe?  Co pokazuje, że zespół 
się rozwija? Czy rozwój zespołu jest wystarczający? 

     

3 

Planowanie i wdrażanie szkoleo - w oparciu o potrzeby 
szkoleniowe zarówno zespołu jak i poszczególnych 
członków jest wdrażany program szkoleniowy zintegrowany 
ze struktura i strategią organizacji 

Jak plan szkoleo jest powiązany ze strukturą rozwoju 
organizacji? Co na to wskazuje?  

     

4 
Ocena członków/członkio zespołu - przeprowadzana jest 
na bieżąco i systematycznie, wspiera członków/członkinie w 
rozwoju i jest powiązana ze strategią rozwoju organizacji 

Jak przebiega proces oceny? Jak ocena połączona jest z całą 
strukturą rozwoju organizacji? Co na to wskazuje?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Motywacja 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Dokonania zespołu nie są lub są w niewielkim stopniu dostrzegane. Motywacja jest wewnętrzna, wynika z przekonao i idei ludzi, a nie zewnętrzna wynikająca z doceniania 
wykonanej pracy przez innych członków zespołu. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Dokonania i osiągnięcia są dostrzegane i doceniane nieformalnie. Nie ma żadnego przemyślanego i formalnego systemu motywacji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
System nagradzania - ludzie są nagradzani w zależności od 
ich zaangażowania 

Co rozumiemy przez pojęcie nagrody? Jak oceniamy 
zachowania/działania do nagrodzenia? 

        

2 
Zaangażowanie – członkowie/członkinie zespołu wypełniają 
swoje obowiązki prawidłowo  

Czy są jasne zakresy obowiązków? Czy osoby pracujące wiedzą 
co leży w zakresie ich obowiązków? 

        

3 
Różnorodnośd motywatorów - są stosowane proste 
motywatory np. nagrody pieniężne, pochwały 

Jakie są stosowane motywatory? Co uważamy za motywatory?           

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
Faza C - Spójności 

ZIEMIA 

Osiągnięcia oceniane są w oparciu o czytelne i wspólnie ustalone zasady. Są stosowane różne techniki motywacji zewnętrznej, w tym finansowe i pozafinansowe. 
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Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: zasady nagradzania  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
System nagradzania – ludzie są nagradzani w zależności od 
ich zaangażowania i efektów pracy i jest to oparte o 
czytelne zasady 

Czy wiadomo, za co otrzymuje się nagrodę? Czy osoby 
nagradzane wiedzą, za co otrzymują daną nagrodę? Czy są 
przejrzyste reguły nagradzania? 

        

2 Zaangażowanie - ludzie angażują się w wykonywaną pracę  
Czy osoby pracujące są zaangażowane w to, co robią? Co na to 
wskazuje? 

     

3 
Różnorodnośd motywatorów - jest stosowana cała gama 
motywatorów: nagrody pieniężne, pochwały, zwiększanie 
odpowiedzialności i samodzielności  

Co oznacza zwiększanie odpowiedzialności i samodzielności 
członków/członkio zespołu? Czy jest to czynnik motywujący?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Dokonania i osiągnięcia są doceniane w oparciu o spójny, wspólnie wypracowany system motywacji, uwzględniający indywidualne potrzeby poszczególnych członków/członkio 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: regulamin premii  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 
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LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
System nagradzania - ludzie są nagradzani w zależności od 
ich zaangażowania i jest oparte o czytelne zasady.  System 
naradzania jest zindywidualizowany.  

Co oznacza indywidualizm w nagradzaniu? Czy stosowane jest 
świadome dopasowanie nagród do danej osoby? 

        

2 
Zaangażowanie – ludzie angażują się w wykonywanie 
zadao, są świadomi w łączeniu indywidualnych celów 
zawodowych z celami zespołu  

Czy ludzie są świadomi łączenia celów osobistych z 
zespołowymi? Co na to wskazuje? 

     

3 

Różnorodnośd motywatorów - jest stosowana cała gama 
motywatorów: nagrody pieniężne, pochwały, zwiększanie 
odpowiedzialności i samodzielności. Ludzie czują się ważną 
częścią organizacji współtworzący jej przyszłośd 

Czy osoby pracujące czują się współodpowiedzialne za 
przyszłośd organizacji? Co na to wskazuje?  
Czy organizacja świadomie przygotowuje następców na 
kluczowe stanowiska?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Sytuacje trudne / konfliktowe 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Sytuacje trudne / konfliktowe ujawniają się incydentalnie i w kuluarach. Komunikacja w zespole następuje w większości poprzez kanały nieformalne. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Sytuacje konfliktowe zaczynają byd omawiane na forum grupy. Pojawiają się formalne kanały komunikacji i rozwiązywania konfliktów. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Otwartośd - członkowie zespołu omawiają sporne kwestie 
w czasie spotkao, przeważają wzajemne oskarżenia i 
pretensje 

Co organizacja rozumie jako problem/konflikt? Co na to 
wskazuje? Jak często występują problemy w zespole? Czy są 
omawiane? 

        

2 
Procedury - stworzone są proste zasady i normy 
rozwiązywania problemów 

Co organizacja rozumie jako zasadę rozwiązywania 
problemów? Czy zauważają stosowanie takich zasad w swoim 
zespole?  

        

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
  



MATRYCA SZCZEGÓŁOWA 

32 |  S t r o n a

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

                                                                                                                                                                                                                               

 
Faza C - Spójności 

ZIEMIA 

Istnieją już mechanizmy „otwierania” i rozwiązywania sytuacji trudnych / konfliktowych. Komunikacja jest otwarta. Pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu ustanowione są 
formalne i nieformalne kanały komunikacji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Procedury rozwiązywania konfliktów 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Otwartośd - członkowie zespołu omawiają sporne kwestie 
w czasie spotkao, ludzie dają sobie i umieją przyjmowad 
konstruktywne informacje zwrotne, komunikacja jest 
nastawiona na szukanie rozwiązao 

Co wg organizacji pokazuje, że komunikacja jest otwarta i 
nastawiona na rozwiązania?  

        

2 
Procedury - stworzone są formalne procedury dotyczące 
rozwiązywania konfliktów.   

Jakie są procedury rozwiązywania konfliktów? Czy członkowie 
zespołu wiedzą jak je stosowad? I czy je stosują? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Konflikty są rozwiązywane na bieżąco, przede wszystkim pomiędzy stronami konfliktu, nie angażując całego zespołu. Organizacja okresowo bada i analizuje przepływ komunikacji, 
aby potwierdzid wolny przepływ informacji przez oba kanały: formalny i nieformalny. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Otwartośd - członkowie potrafią w sposób konstruktywny 
rozwiązad sporne kwestie pomiędzy sobą, biorą 
odpowiedzialnośd za rozwiązanie konfliktu  

Co oznacza wzięcie odpowiedzialności za rozwiązanie konfliktu 
przez poszczególnych członków zespołu?  
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2 

Procedury - stworzone są formalne procedury dotyczące 
rozwiązywania konfliktów. Ludzie w organizacji podejmują 
inicjatywy zapobiegające powstawaniu problemów np. 
specjalne spotkania 

Jak organizacja stara się zapobiegad konfliktom? Jakie 
zachowania zapobiegają powstawaniu konfliktów?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Podejmowanie decyzji 
Faza A - Fundamentów 

OGIEO 

Lider/ka” podejmuje wszelkie decyzje sam/a (jednoosobowe decyzje) w każdej sytuacji.  Nie konsultuje i nie słucha informacji zwrotnych. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

W kluczowe decyzje włączane są poszczególne osoby z zespołu.  Cześd osób ma wpływ na podejmowane decyzje. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Jawnośd - decyzje są podejmowane w oparciu o jawne 
dowody 

Co w organizacji uważa się za "podjęcie decyzji"?  W oparciu, o 
co podejmowane są decyzje? 

        

2 
Adekwatnośd - decyzje są podejmowane przy udziale 
odpowiednich osób 

Które decyzje są podejmowane jednoosobowo, a które 
zespołowo? Co o tym decyduje? Kto bierze udział w 
podejmowaniu decyzji? Dlaczego te, a nie inne osoby?  

        

3 
Zaangażowanie - członkowie zespołu włączają się w 
podejmowanie decyzji 

Czy członkowie zespołu są zainteresowani w procesie 
podejmowania decyzji? 

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Zespół jest włączany w proces podejmowania decyzji.  Decyzje są omawiane i dyskutowane.  Jest ustalona procedura podejmowanie decyzji i delegowania uprawnieo do ich 
podejmowania na niższe szczeble. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne:  brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 
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LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Jawnośd - decyzje są podejmowane w oparciu o jawne 
dowody. Członkowie zespołu posiadają dokumenty w 
oparciu, o które mogą podjąd decyzję.  

Czy są dostępne dokumenty/informacje konieczne do podjęcia 
decyzji? Jaki jest system udostępniania i dostarczania 
"dowodów"? 

        

2 

Adekwatnośd - decyzje są podejmowane przez 
odpowiednie osoby przy włączeniu różnych punktów 
widzenia.  Jest czytelny system kto odpowiada za dany 
poziom decyzji.  

W jaki sposób zapewnia się uczestnictwo odpowiednich osób?.  
Czy wiadomo kto odpowiada za dane decyzje zarówno 
strategiczne jak i operacyjne?   

     

3 
Zaangażowanie członkowie zespołu angażują się w 
podejmowanie decyzji, są otwarci i chętnie włączają się do 
dyskusji  

Czy członkowie realnie włączają się w podejmowanie decyzji?  
Co pokazuje ich zaangażowanie? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Każdy z członków/członkio zespołu ma wpływ na podejmowanie decyzji.  Ludzie są angażowani w proces decyzyjny.  Jest stworzony jasny i czytelny system, w którym decyzje są 
podejmowane w powiązaniu ze strukturą organizacyjną. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: struktura podejmowania decyzji 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Jawnośd - decyzje są podejmowane w oparciu o jawne 
dowody. Członkowie zespołu posiadają 
dokumenty/informacje w oparciu, o które mogą podjąd 
decyzję. Jest stworzony czytelna procedura, na jakim 
poziomie jak decyzja jest podejmowana i kogo powinno się 
włączyd do jej podjęcia. 

Jaka jest procedura dostarczania "dowodów"?  Czy jest 
efektywna i spełnia oczekiwania? 

        

2 
Adekwatnośd - decyzje są podejmowane przez 
odpowiednie osoby przy włączeniu różnych punktów 

Czy decyzje są podejmowane na właściwych poziomach 
organizacji? Czy członkowie wiedzą, w które decyzje powinni 
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widzenia.  Jest czytelny system kto odpowiada za dany 
poziom decyzji.  System podejmowania decyzji jest 
całkowicie zintegrowany ze strukturą organizacji. Każdy 
członek wie  w które decyzje jest zaangażowany on i inni 
członkowie zespołu.  

byd włączeni?  

3 
Zaangażowanie - członkowie zespołu czują się w pełni 
odpowiedzialni za podejmowane decyzje, aktywnie 
angażują się w proces decyzyjny 

Czy członkowie zespołu świadomie biorą udział w procesie 
decyzyjnym i odpowiadają za ich konsekwencje? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:   

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów   
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Komponent: Praca z wolontariuszami 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja nie współpracuje lub sporadycznie współpracuje z wolontariuszami 

Dokumenty obligatoryjne: Umowa współpracy z wolontariuszem; ubezpieczenie obowiązkowe do 30 dni; zaświadczenie związane z wykonaną pracą  

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja akcyjnie, ale w sposób uporządkowany współpracuje z wolontariuszami 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Informacja o wolontariacie w organizacji 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przygotowanie do pracy z wolontariuszami - organizacja 
wykorzystuje wolontariuszy akcyjnie 

Czy organizacja ma przygotowane zakresy obowiązków dla 
wolontariuszy akcyjnych? Ile razy w roku korzysta z 
wolontariuszy?  Czy organizacja uważa, że jest to dobrze 
zorganizowane? 

        

2 
System rekrutacji - organizacja posiada jasne zasady 
naboru  

Jakie organizacja ma zasady naboru? Czy są one czytelne dla 
potencjalnych wolontariuszy? 

        

3 
Motywacja - wolontariusze każdorazowo po akcji są 
nagradzani 

Jakie nagrody stosuje organizacja? Czy te nagrody są 
wystarczające w związku z wykonywaną praca? 

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
Faza C - Spójności 

ZIEMIA 
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Organizacja systemowo współpracuje z wolontariuszami i posiada koordynatora pracy wolontariuszy 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne:  Opisy stanowisk wolontariuszy 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przygotowanie do pracy z wolontariuszami - organizacja 
wykorzystuje wolontariuszy do swojej bieżącej pracy.  Ma 
wyznaczonego koordynatora ds. wolontariuszy 

Czy organizacja ma opisy obowiązków dla wolontariuszy 
stałych? Czy jest  wyznaczony i przygotowany koordynator? 
Jeśli tak to, w jaki sposób? Czy organizacja jest przygotowana 
na wolontariat stały? Jeśli tak to, co na to wskazuje? 

        

2 
System rekrutacji - organizacja posiada jasne zasady 
naboru.  Jest aktywna w pozyskiwaniu wolontariuszy do 
swoich działao. 

Czy wiadomo kogo potrzebuje organizacja? Jeśli tak to, co na 
to wskazuje? Jak pozyskuje wolontariuszy do swoich działao? 

     

3 
Motywacja - docenienie i nagradzanie wolontariuszy jest 
stała praktyką w pracy organizacji 

W jaki sposób organizacja nagradza wolontariuszy? Jaki 
charakter mają nagrody i w jakich sytuacjach są stosowane?   

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 

POWIETRZE 

Program wolontarystyczny jest integralną częścią organizacji.  Istnieje całościowy system zarządzania wolontariuszami 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: program współpracy organizacji z wolontariuszami, polityka pozyskiwania i rozwoju wolontariuszy 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Przygotowanie do pracy z wolontariuszami - organizacja 
wykorzystuje wolontariuszy do swojej bieżącej pracy.  Ma 
wyznaczonego koordynatora ds. wolontariuszy.  Ma 
czytelne i jawne zasady pracy z wolontariuszami do podane 
publicznej wiadomości 

Czy organizacja ma czytelne zasady pracy związanych z 
wolontariuszami, znane zarówno członkom/członkiniom 
zespołu jak również prezentowane na zewnątrz? Przez jakie 
formy komunikacji są prezentowane te zasady (raporty, strona 
www, publikacje, ulotki?) 

        

2 

System rekrutacji - organizacja posiada jasne zasady 
naboru.  Jest aktywna w pozyskiwaniu wolontariuszy do 
swoich działao.  Wolontariusze widzą dla siebie ścieżkę 
rozwoju w organizacji. 

W jaki sposób organizacja pozyskuje wolontariuszy? Skąd 
wiedzą, że mają się zgłosid? Czy widzą możliwośd rozwoju  

     

3 
Motywacja - docenienie i nagradzanie wolontariuszy jest 
stała praktyką w pracy organizacji.  Wolontariusze 
współtworzą misję i wizję organizacji. 

Czy wolontariusze biorą udział w ważnych dyskusjach i 
spotkaniach dotyczących wyznaczania strategicznych 
kierunków organizacji? Jakie to dyskusje? W jakiej roli 
występują na tych spotkaniach? W jakim stopniu ich głos jest 
brany pod uwagę? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Obszar: Zarządzanie relacjami z otoczeniem 

Komponent: Narzędzia promocji 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja nie prowadzi działao promocyjnych, nie posiada strony internetowej. Powstają strony internetowe i/lub materiały promocyjne związane wyłącznie z pojedynczymi 
projektami/działaniami/akcjami/ wydarzeniami organizacji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Wykorzystywane są podstawowe narzędzia promocyjne do promowania projektów/działao/akcji/wydarzeo. 
Organizacja ma aktualizowaną stronę internetową. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Materiały promocyjne dot. projektów/działao/akcji/wydarzeo. Listy wysyłkowe/dystrybucyjne 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Powstają i są dystrybuowane materiały 
promocyjne, dotyczące realizowanych 
projektów/ działao/akcji/wydarzeo. 

Co organizacja traktuje jako materiał promocyjny? 
Jakie materiały promocyjne powstały w ciągu roku i czego dotyczyły? 
Kiedy powstały ostatnie materiały promocyjne? 
Ile materiałów, w jaki sposób i do kogo trafiło? 

        

2 

Organizacja podejmuje okazjonalnie (oprócz 
dystrybucji materiałów promocyjnych i 
prowadzenia strony internetowej) działania 
promocyjne. 

Jakie działania promocyjne były podjęte w ciągu roku? Czego dotyczyły 
działania promocyjne? 
Czy organizacja jest zadowolona z rodzaju, skali i przeprowadzenia działao? 

        

3 
Strona internetowa organizacji jest regularnie 
aktualizowana 

Kiedy ostatnio była aktualizowana strona? 
Co to znaczy dla organizacji „regularnie”? 
Jakie informacje były/są aktualizowane na stronie? 
Czy na stronie są podstawowe informacje o organizacji (kontakt, władze, 
prowadzone działania, misja)? Czy w dniu dzisiejszym na stronie są 
aktualne informacje? 
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Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Zadania związane z koordynowaniem działao promocyjnych są przypisane do 1 osoby (lub zespołu). Organizacja używa różnorodnych narzędzi promocji, dopasowanych do różnych grup 
odbiorców, celów i działao. Organizacja ma spójną identyfikację wizualną tzw. „corporate identity”. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Materiały promocyjne organizacji 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
W organizacji jest wyznaczona 1 osoba  
odpowiedzialna za koordynowanie działao 
promocyjnych. 

Jakie zadania zostały przypisane do tej osoby? 
Czy wyznaczona osoba posiada odpowiednie kompetencję (wiedzę, 
umiejętności) do realizowania powierzonych jej zadao? 
Z kim i na jakich zasadach współpracuje ta osoba? 

        

2 
Organizacja ma określony przekaz/komunikat 
nt. swoich działao, w zależności od grupy 
odbiorców. 

Do jakich grup odbiorców organizacja chce docierad? 
Do ilu z określonych grup organizacja ma zdefiniowany przekaz? 

     

3 

Organizacja stosuje różne narzędzia 
promocyjne, w zależności od grupy odbiorców, 
celów i działao.  
Organizacja wykorzystuje do promocji internet. 

Jakie narzędzia, do jakich grup odbiorców są stosowane? 
Jakie narzędzia promocyjne są stosowane przy różnych działaniach 
organizacji? 
Gdzie i w jaki sposób (poza domową stroną www) organizacja promuje się 
w internecie? 

     

4 

Organizacja ma spójną identyfikację wizualną.  
Materiały promocyjne organizacji są spójne pod 
kątem przekazu i szaty graficznej, zawierają w 
sposób czytelny informacje o działaniu 
organizacji (jej produktach, usługach) oraz o 
możliwościach skontaktowania się. 

Ile materiałów i jakich ma spójną szatę graficzną? 
Co to oznacza „spójne” dla organizacji? 
Czy na wszystkich materiałach jest m.in. takie samo logo organizacji, 
kolory, czcionka? 
Czy na wszystkich materiałach jest podany kontakt do organizacji? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  
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Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Istnieje opracowana, spisana i wdrażana strategia promocji działao i dorobku organizacji, powiązana z innymi dokumentami organizacji, aktualnie realizowanymi projektami oraz planem 
pozyskiwania środków. Jest badana efektywnośd działao promocyjnych, a rekomendacje są wprowadzane do kolejnych. Organizacja realizuje kampanie społeczne. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Strategia promocji, Ankiety/narzędzia badawcze, Raporty z badao odbiorców. Korespondencja z 
odbiorcami 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Materiały promocyjne są dostępne w różnych 
miejscach, dla różnych grup odbiorców. 

Gdzie i w jaki sposób można zapoznad  się/otrzymad materiały promocyjne 
organizacji? 
Czy materiały nie dyskryminują/nie wykluczają odbiorców do których są 
adresowane (np. przez informacje, zdjęcia, język, czcionki itp.)? 

        

2 

Strategia promocji zawiera informacje w 
sposób całościowy i długofalowy opisujące 
działania promocyjne organizacji:  
- do kogo są adresowane działania promocyjne 
- z jakim przekazem i w jaki sposób organizacja 
dociera do odbiorców 
- narzędzia promocji 
- realny budżet, spójny z budżetem całej 
organizacji, plan pozyskania środków 
- harmonogram oraz określenie 
odpowiedzialności za poszczególne działania 

Jaki horyzont czasowy zakłada strategia? 
Czy zawartośd dokumentu pozwala na bieżącą pracę z nim? 
Kiedy ostatnio organizacja korzystała ze strategii? 
Kto jest odpowiedzialny za realizację strategii promocji? 

     

3 
Działania promocyjne wspierają strategię 
organizacji oraz upowszechniają jej 
dotychczasowy dorobek. 

W jaki sposób działania promocyjne powiązane są ze strategią organizacji? 
Jakie elementy dorobku organizacji są upowszechniane i w jaki sposób? 
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4 
Organizacja realizuje kampanie społeczne, 
związane ze swoją działalnością (misją, celami, 
obszarem działania). 

Ile i jakich kampanii organizacja przeprowadziła? 
Czego dotyczyły kampanie? 
Czy i w jaki sposób została sprawdzona skutecznośd kampanii?  

     

5 

Funkcjonuje system monitorowania i bieżącego 
zbierania opinii (informacji zwrotnych) od 
odbiorców na temat jakości, zakresu, doboru 
narzędzi promocyjnych.  
Informacje zwrotne są wykorzystywane w celu 
badania skuteczności i efektywności działao 
promocyjnych oraz wprowadzania zmian w 
kolejnych działaniach promocyjnych.  

W jaki sposób i kiedy organizacja zbiera informacje od odbiorców? 
Co to znaczy dla organizacji „na bieżąco”? 
Ile działao promocyjnych i w jaki sposób zostało zmonitorowanych? 
Co to znaczy „efektywnośd” działao promocyjnych? 
Co wynika z mierzenia efektywności działao promocyjnych? 
Ile i jakie rekomendacje z monitorowania zostały wprowadzone? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Współpraca z mediami 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja nie współpracuje z mediami. Kontakty z mediami lokalnymi są przypadkowe. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja poszukuje nagłośnienia w mediach (lokalnych, regionalnych), opierając się na wybranych projektach/ działaniach/akcjach/wydarzeniach. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja inicjuje kontakty z mediami, aby upowszechniad 
informacje o organizowanych 
projektach/działaniach/akcjach/wydarzeniach. 

Jakie informacje są przedmiotem przekazu do mediów, czy są 
one rzetelnie przygotowane? Ile razy organizacja kontaktowała 
się z mediami i jakimi (lokalne, regionalne)? W jaki sposób 
został zainicjowany kontakt z mediami i czego dotyczył? 
Jaka jest opinia organizacji o lokalnych/regionalnych mediach? 
Jaki ma ona wpływ na budowanie relacji z mediami? 

        

2 

Do udzielenia mediom informacji o organizacji (bądź o 
organizowanych 
projektach/działaniach/akcjach/wydarzeniach) jest 
przygotowanych kilka osób w organizacji.  

Ile osób i jakich informacji może udzielid? Czy jest ustalone w 
organizacji, co się dzieje, gdy kontaktuje się z organizacją 
dziennikarz/ka? Czy jest ustalone w organizacji, kto podczas 
działao/akcji/wydarzeo kontaktuje się z mediami?  

        

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja utrzymuje kontakty z mediami (lokalnymi, regionalnymi), korzystając z różnych rozwiązao oraz inspiruje publikacje/nagrania. Nagłośnienie organizacji w mediach jest 
nieregularne. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja ma aktualizowaną listę mediów (dziennikarzy i 
dziennikarek), z którymi współpracuje (lub może 
współpracowad). 

Jak często lista jest aktualizowana? Jakie dane są 
aktualizowane? Ile i jakie (lokalne, regionalne, ogólnopolskie) 
media znajdują się na liście? Czy organizacja ma 
zaprzyjaźnionych dziennikarzy/rki? 

        

2 Organizacja regularnie wysyła informacje prasowe. 
Ile informacji zostało wysłanych i czego dotyczyły? 
Co to znaczy „regularnie”? 
W jaki sposób były wysyłane informacje? 

     

3 

Organizacja (poza informacjami prasowymi) prowadzi inne 
działania adresowane do mediów np. konferencje prasowe, 
serwis informacyjny dla mediów, briefingi

5
, dystrybucję 

materiałów, spotkania lub szkolenia dla dziennikarzy, 
związane z prowadzoną przez siebie działalnością.  

Jakie działania były prowadzone i kiedy? 
Ilu dziennikarzy/rek uczestniczyło/skorzystało z działao? 
Czy organizacja jest zadowolona z poziomu 
uczestnictwa/skorzystania przez dziennikarzy/rki? 

     

4 
Organizacja zainspirowała publikacje tematyczne w mediach 
(nie tylko promujące jej działania, ale np. dot. problemu, 
którym się zajmuje). 

Ile i jakich publikacji zostały zainspirowane przez organizację?  
Czy organizacja ma np. stałą rubrykę w gazecie lub audycję w 
radio/TV?  

     

                                                      
5 Briefing – spotkanie (głównie z dziennikarzami zajmującymi się określoną tematyką) mające na celu dyskusję nad konkretnymi zdarzeniami, służące wyjaśnieniu konkretnych kwestii/zagadnieo.  
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5 
Podczas działao/akcji/wydarzeo organizacji obecni są 
przedstawiciele/przedstawicielki mediów, w mediach 
pojawiają się wzmianki/informacje o działaniach organizacji. 

Podczas ilu i jakich działao/akcji/wydarzeniach byli 
przedstawiciele/ki mediów? 
Ile, jakich i kiedy wzmianek pojawiło się w mediach (prasie, 
radio, telewizji)? 
Jak często informacje o organizacji pojawiały się w mediach? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja korzysta z nawiązanych relacji z mediami (lokalnymi, regionalnymi) dla efektywnej komunikacji z otoczeniem. Istnieje strategia współpracy z mediami.  Kontakty z mediami są 
przypisane do 1 osoby. Efekty komunikowania z mediami są monitorowane. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Kopie/wycinki publikacji, Umowy patronackie/o współpracy. Strategia współpracy z mediami 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja regularnie monitoruje swoją obecnośd w 
mediach oraz kontekst, w którym się pojawia. 

W jaki sposób jest monitorowana obecnośd organizacji w 
mediach? Co to znaczy „regularnie”? 
Czy organizacja (i jak) gromadzi materiały prasowe o sobie? 
Czy organizacja monitoruje publikacje/wzmianki po wysłaniu 
informacji prasowych? 

        

2 
Organizacja pozyskała media jako np. partnerów swoich 
działao lub patronów medialnych. 

Ilu i jakich partnerów/patronów medialnych miała 
organizacja? 
 Czy były podpisane formalne umowy/porozumienia? Czy 
udało się pozyskad wszystkich zakładanych 
partnerów/patronów? Co organizacja osiągnęła dzięki  
partnerskiej/ patronackiej współpracy? 
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3 
Jest opracowana strategia dot. współpracy z mediami 
(osobno lub jako częśd strategii promocji).  

Jaki horyzont czasowy zakłada strategia? Czy zawartośd 
dokumentu pozwala na bieżącą pracę z nim? Kiedy ostatnio 
org. korzystała ze strategii? 

     

4 
W organizacji jest wyznaczona 1 osoba  odpowiedzialna za 
kontakty z mediami.  

Jakie zadania ma ona przypisane? Czy wyznaczona osoba 
posiada odpowiednie wiedzę i umiejętności do realizowania 
powierzonych jej zadao? Z kim i na jakich zasadach 
współpracuje? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Rozpoznawalnośd i wizerunek organizacji w otoczeniu 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja nie jest znana w środowisku oraz wśród potencjalnych odbiorców działao.  Są kojarzone wybrane projekty/działania/akcje/wydarzenia organizacji lub ludzie z nią 
związani. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja jest rozpoznawana w środowisku działania, odbiorcy wiedzą ogólnie czym się zajmuje, jakie projekty/działania/akcje/wydarzenia prowadzi. 
 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 Organizacja jest rozpoznawana w swoim otoczeniu. 

Czy odbiorcy uczestniczą w działaniach/ akcjach/ 
wydarzeniach organizacji, korzystają z jej usług/wsparcia?   
Po czym organizacja poznaje, że jest rozpoznawalna? Czy 
poziom rozpoznawalności organizacji jest dla niej 
zadowalający? 

        

2 
Odbiorcy kontaktują się z organizacją i zgłaszają chęd 
korzystania z jej usług/wsparcia.  

W jaki sposób odbiorcy się kontaktują z organizacją? 
Ile osób samodzielnie zgłosiło się do organizacji po 
wsparcie/usługi? 
Z jakimi sprawami się zgłaszają? Czy to dla organizacji jest 
korzyśd czy trudnośd?  

        

3 
Odbiorcy wiedzą, czym zajmuje się organizacja, jakie 
prowadzi działania, jakiego wsparcia udziela itp. 

Czy osoby/instytucje, kontaktują się w sprawach, którymi 
organizacja faktycznie się zajmuje? 

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja cieszy się zaufaniem otoczenia, jej działania są doceniane w środowisku działania. Przedstawiciele/przedstawicielki organizacji umacniają na zewnątrz jej misję i 
wartości. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przedstawiciele/przedstawicielki organizacji umacniają w 
otoczeniu misję i wartości organizacji. 

Kto i w jaki sposób umacnia misję i wartości organizacji na 
zewnątrz? 
Czy organizacja jest zadowolona z tych działao? 

        

2 
Organizacja cieszy się zaufaniem w swoim otoczeniu,  jest 
zapraszana na różne wydarzenia, do współorganizowania 
działao, są z nią konsultowane pomysły, decyzje itp.  

Kiedy i na jakie wydarzenia/imprezy/akcje organizacja była 
zaproszona i w jakim charakterze? 
Jakie pomysły, decyzje organizacja konsultowała? 
Czy inne organizacje/instytucje powołują się na organizację 
(np. zamieszczając linki na stronach, cytując wypowiedzi itp.)? 
Czy poziom zaufania, którym otoczenie obdarza organizację, 
jej odpowiada? Co mogłoby wpłynąd za zwiększenie/utratę 
zaufania otoczenia? 
W jaki sposób organizacja jest odbierana przez inne instytucje 
przy inicjowaniu współpracy? Czy jest zadowolona z tego?  

     

3 
Otoczenie uważa organizację za wartościową, wie, jakie ma 
sukcesy/osiągnięcia, wyróżnia ją (np. lokalną nagrodą itp.). 

Ile i jakich nagród/wyróżnieo/dowodów uznania otrzymała 
organizacja? Czego dotyczyły nagrody/wyróżnienia? Czy 
organizacja jest zadowolona z nagród/wyróżnieo? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 
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Różne grupy (np. odbiorcy, darczyocy, partnerzy) samodzielnie nawiązują kontakty z organizacją, zasięgają jej opinii. Budowa wizerunku jest częścią świadomej strategii i pracy zespołu. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Różne grupy (odbiorcy, darczyocy partnerzy) kontaktują się 
z organizacją w celu otrzymania informacji, opinii, 
rekomendacji, nawiązania współpracy.  

Kiedy i jakie grupy/osoby kontaktowały się z organizacją i w 
jakich sprawach? Komu i jakie opinie/rekomendacje dawała 
organizacja?  
Czy dla organizacji to korzyśd czy trudnośd? 

        

2 
Przedstawiciele/przedstawicielki organizacji budują jej 
wizerunek podczas działao/akcji/wydarzeo w sposób 
świadomy i zaplanowany.  

Czy osoby w organizacji wiedzą co i w jaki sposób wpływa na 
budowanie wizerunku organizacji? 
Jakie działania podejmują osoby w celu budowania wizerunku 
organizacji?  
Ile i jakie działania podejmuje organizacja, aby wspierad 
przedstawicieli/ki organizacji w budowaniu jej wizerunku? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Obszar: Zarządzanie operacyjne/bieżące 

Komponent: Struktura zarządzania 
Faza A - Fundamentów 

OGIEO 

Formalnie ustanowione są tylko ciała statutowe (zarząd, sąd koleżeoski, komisja rewizyjna, rada). Pracą organizacji kieruje lider będący jednocześnie członkiem Zarządu. Decyzje 
podejmuje organ do tego powołany zgodnie ze statutem (Zarząd, Rada, Walne). W organizacji nie funkcjonują struktury związane z bieżącym zarządzaniem. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Kontrakty, umowy na stanowiska zarządcze (dyrektor, kierownik, koordynator) 
Uchwały zarządu upoważniające inne osoby zaangażowane w zarządzanie do podejmowania decyzji/zobowiązania/reprezentowania organizacji 
Regulaminy ciał statutowych 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Bieżącą działalnością organizacji kieruje Prezes/Dyrektor/Kierownik/ inna osoba zatrudniona lub powołana do pełnienia takiej funkcji. Ustalony jest sposób zarządzania 
organizacją i przedsięwzięciami określający podział zadao pomiędzy Zarządem, osobą zajmującą się bieżącym zarządzaniem, kolejnymi poziomami odpowiedzialności. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Organizacja posiada formalnie zatwierdzony przez władze 
organizacji dokument opisującego wewnętrzną strukturę 
zarządzania organizacji lub poszczególnych 
projektów(spisany). Dokument zawiera: określone funkcję 
osób zaangażowanych w zarządzanie, ich obowiązki, opis 
stosunków podległości, zakres odpowiedzialności, schemat 
graficzny wydzielonych komórek organizacyjnych 

Jak w Twojej organizacji wygląda wewnętrzna struktura, co 
rozumiesz poprzez to pojęcie? Ile osób poza ciałami 
statutowymi jest zaangażowane w zarządzanie bieżące w 
organizacji? Czy posiadacie Dyrektora, kierowników 
działów/biur/koordynatorów programów? Czy przyjęty model 
zarządzania jest Twoim zdaniem dostosowany do poziomu 
rozwoju organizacji? czy jest graficzny schemat organizacyjny? 
- czy jest struktura personalna organizacji 

        

2 

W swoim systemie zarządzania organizacja nie 
dyskryminuje członków zespołu ze względu na żadną z 
pięciu przesłanek (płed/wiek/niepełnosprawnośd/wyznanie 
i orientację seksualną).  

Jak rozumiesz zapewnienie równości szans w zarządzaniu 
organizacją? Ile kobiet a ile mężczyzn jest zaangażowanych w 
zarządzanie organizacją (zarząd, rada, funkcje kierownicze w 
organizacji), czy organizacja angażuje w swoje działania osoby 
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niepełnosprawne, przełożeni umożliwiają dostosowanie czasu 
i formy pracy do sytuacji rodzinnej?   

3 

W strukturze zarządzania uwzględnione są narzędzia 
wykorzystujące zdobycze społeczeostwa informacyjnego 
(internet, telefon, itd.) 

Czy na stronie internetowej organizacji  znajdują się 
informacje o osobach pełniących funkcję w organizacji(imiona 
i nazwiska wraz z funkcjami we władzach), funkcjonują adresy 
e-mail w domenie organizacji w tym do osób zajmujących się 
zarządzaniem organizacją. Czy  komunikacja internetowa jest 
wykorzystywana w zarządzaniu organizacją (grupy dyskusyjne, 
e-mail, komunikatory)? 

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja posiada wewnętrzną strukturę, np. biura, wydzielone projekty/programy oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne komórki. Podział zadao pomiędzy 
Zarządem/Dyrektorem/niższymi szczeblami podejmowania decyzji jest dostosowany do wielkości organizacji oraz przyjętej struktury. Podejmowanie decyzji jest dokonywane na 

niższych poziomach Członkowie Zarządu wspierają bieżące zarządzanie organizacją. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 Organizacja dokumentuje podejmowanie decyzji 
W jakim stopniu decyzje podejmowane przez ciała statutowe 
(zarząd, inne) są udokumentowane uchwałami? 

        

2 

Członkowie władz  zatrudnieni w organizacji mają jasno 
rozgraniczone obowiązki wynikające z pełnienia funkcji we 
władzach organizacji od obowiązków 
projektowych/merytorycznych 

Co dokumentuje rozgraniczenie obowiązków władz 
statutowych od ich działalności na rzecz organizacji 
(nieodpłatnej, odpłatnej)? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Przedstawiciele Zarządu biorą udział w bieżącym zarządzaniu organizacją, np. spotkaniach zespołu, grup tematycznych. Osoby z Zarządu odpowiedzialne za poszczególne obszary 
działania organizacji są angażowane w podejmowanie strategicznych decyzji. Biura, wydzielone projekty/programy oraz ich koordynatorzy posiadają autonomię i biorą udział w 

podejmowaniu strategicznych decyzji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przedstawiciele władz organizacji są dostępni dla członków 
Zespołu 

Czy wszyscy pracownicy, współpracownicy, wolontariusze 
mają dostęp do członków władz organizacji i osób 
zaangażowanych w zarządzanie (dyrektor, kierownicy, 
koordynatorzy, członków zarządu)? Jaka jest procedura 
skontaktowania się z przedstawicielem Zarządu lub członkiem 
innych władz? Jak oceniacie tę procedurę 
(prosta/skomplikowana)? 

        

2 
Organizacja prowadzi jawną komunikację zewnętrzną, 
oficjalne dokumenty organizacji są udostępniane na stronie 
internetowej, dostępne w siedzibie organizacji 

Czy organizacja publikuje swoje sprawozdania (merytorycznej i 
finansowe) do publicznej wiadomości, np. na stronie 
internetowej? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Zarządzanie kadrami 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja co do zasady opiera swoją działalnośd na nieodpłatnej pracy, akcyjnie angażuje płatny personel
6
. Organizacja nie posiada procedur i wzorów dokumentów 

dotyczących zatrudnienia 

Dokumenty obligatoryjne:  

Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin świadczeo socjalnych (wymóg w przypadku zatrudniania więcej niż 20 pracowników), Zgłoszenie lokalu do Paostwowej 

Inspekcji Pracy (wymóg zgłoszenia w ciągu 30 dni od dnia zatrudnienia osoby na umowę o pracę w danym lokalu), Wzory umów o pracę, umów zlecenie, o dzieło, umów z 

osobami samozatrudnionymi, Zakres obowiązków do umów o pracę, Dokumenty poświadczające czas pracy (pracownicy etatowi, wolontariusz), Lista obecności (pracownicy 

etatowi, wolontariusz), Dokumentacja dotycząca podróży służbowych (polecenie wyjazdu, rozliczenie kosztów przejazdy, ewidencja km, umowa na samochód prywatny 

wykorzystywany do celów służbowych), Zgłoszenie osoby do ZUS w ciągu 7 dni od pierwszego ozusowanego zatrudnienia (umowy o prace, umowy zlecenie, niektóre umowy o 

dzieło), Wydawanie co miesiąc pracownikom etatowym  dowodu ubezpieczenia/Wydawanie informacji o odprowadzonych składkach za ubezpieczenie społeczne, Ubezpieczenie 

NW wolontariuszy  (umowa do 30 dni), Akta osobowe wraz odpowiednią zawartością (pracownicy etatowi), Badania lekarskie, szkolenia BHP i PPOŻż (pracownicy etatowi), 

podpisanie umów z placówką medyczną świadczącą usług z zakresu medycyny pracy (wymóg przy pracownikach etatowych). 

Dokumenty fakultatywne: brak 

 
  

                                                      
6
 Płatny personel – pracownicy/pracowniczki  pracujący w oparciu o umowy o pracę, współpracownicy zaangażowani w oparciu o umowy zlecenie, o dzieło, samozatrudnienie 
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Faza B - Regulacji wewnętrznych 

WODA 

W działaniach organizacji angażowany jest płatny personel. Organizacja posiada dokumenty dotyczące zatrudnianych osób i dokumentuje ich pracę zgodnie z wymaganiami 
prawa. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Regulamin pracy (przy pracownikach zatrudnionych na 
umowę o pracę) uwzględnia wszystkie istotne ze względu 
na prawo pracy kwestie

7
 

W jakim stopniu wasz regulamin pracy uwzględnia wszystkie 
elementy wymagane w tym dokumencie? Czy czegoś brakuje? 
czy regulamin jest znany pracownikom, czy jest łatwo 
dostępny? Jak i kto opracował ten dokument?  

        

2 
Osoby pracujące w organizacji (odpłatny personel) 
posiadają zakres obowiązków/prac do wykonania w części 
odzwierciedlający wykonywane obowiązki. 

Kto przygotowuje zakresy obowiązków? Jak wygląda sposób 
przygotowywania obowiązków? Jak wygląda proces 
zapoznawania pracownika z jego zakresem obowiązków? W 
jakim stopniu członkowie i członkinie Zespołu znają swoje 
zakresy obowiązków oraz zakresy obowiązków innych osób? 

        

3 

Odpłatny personel jest świadomy swoich obowiązków 
związanych z dokumentowanie pracy takimi jak: 
podpisywanie listy obecności, koniecznośd wykonywania 
badao okresowych, dokumentowanie swojego czas pracy, 
uzupełniania dokumentów w aktach osobowych 

Jak rozumiesz obowiązki pracownika, co się pod tym kryje? Jak 
często pracownicy w organizacji są edukowaniu w zakresie 
swoich obowiązków dokumentujących pracę czy wynikających 
z przepisów? Jak pracownicy dokumentują swój czas pracy, 
np.. Czy podpisywana jest lista obecności? 

         

4 
Stanowiska pracy, zakres obowiązków kadry zatrudnionej 
przy projekcie jest  dostosowany do wymagao konkretnego 

Czy sponsor ma swoje wymagania dotyczące kadry 
projektowej oraz sposobu dokumentowania jej pracy (time 

     

                                                      
7 Regulamin pracy powinien zgodnie z Kodeksem pracy regulowad następujące kwestie: organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakooczeniu, 
wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte 
okresy rozliczeniowe czasu pracy, pracę w porze nocnej, termin, miejsce, czas i częstotliwośd wypłaty wynagrodzenia, wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, 
rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym 
zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe, obowiązki dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania 
pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy, informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników. 
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sponsora sheety, notatki, listy)? W jakim stopniu organizacja realizuje te 
zalecenia i wymogi? 

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja posiada spisane procedury dotyczące zatrudnienia osób i dokumentowania ich pracy dostosowane do wymagao konkretnego grantodawcy. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: 
Procedura określająca zasady przyznawania premii dodatków 
Procedura rekrutacji pracowników/współpracowników/wolontariuszy 
Ocena pracownicza i systemy wspierające rozwój pracowników 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Procedury dotyczące zatrudniania osób i dokumentowania 
ich pracy są opracowaniem własnym na podstawie 
wymagad sponsora 

W jaki sposób są wykorzystywane wzory dokumentów 
sponsorów? Czy są dostosowywane do potrzeb organizacji? 
Jak wiele wzorów w obecnie realizowanych 
projektach/przedsięwzięciach było dostosowywanych do 
potrzeb organizacji o ile była taka potrzeba? 

        

2 

Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans i nie 
dyskryminuje żadnej z grup. Decydującą rolę w doborze 
osób do  zespołu, w tym na funkcje zarządcze, pełnią ich 
kompetencje. 

Jakie kryteria są przyjmowane przy zatrudnianiu nowych osób 
do pracy? Jakie są kanały dystrybucji informacji na temat 
możliwości zatrudnienia w organizacji? Co organizacja robi, 
aby informacja na temat tego, że poszukuje osób do pracy 
dotarła do grup, które maja utrudniony dostęp do informacji, 
np. osób niepełnosprawnych? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja posiada własne wewnętrznie jednolite zasady dotyczące zatrudniania osób i dokumentowania ich pracy, bez względu na wymagania grantodawców. Dokumenty te 
spełniają wymagania poszczególnych instytucji uprawnionych do kontroli całej organizacji (np. PIP, ZUS, US, UKS, NIK), potwierdzone pozytywną weryfikacją podczas 

przeprowadzonych kontroli. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Regulamin pracy i wynagradzania, zakresy obowiązków, i 
inne wew. dokumenty w znacznym stopniu uwzględniają 
specyfikę organizacji, wymagania sponsorów i organów 
kontroli. 

Co zawiera regulamin wynagradzania w Twojej organizacji 
(stanowi częśd zapisów w regulaminie pracy, czy jest osobnym 
dokumentem)? 
Jak rozumiesz w twojej organizacji spójnośd dokumentów 
dotyczących zatrudniania osób i dokumentowania ich pracy, w 
czym Twoim zdaniem się to przejawia? Jak wiele dokumentów 
w ostatnim czasie było przygotowywanych ze względu na 
kontrolę organów kontroli czy sponsora a nie miało 
zastosowania dla całej organizacji?  

        

2 

Wszystkim podmiotom kontrolującym przedstawiane są te 
same dokumenty dotyczące zatrudnianie. Wyniki kontroli są 
wykorzystywane do poprawy rzetelności i zgodności z 
prawem. 

Jak często dokumenty są przygotowywane do kontroli? Ile tych 
kontroli było w ostatnim roku? Jakie były zalecenia 
pokontrolne? W jakim stopniu udało się wdrożyd zalecenia 
pokontrolne? Ile czasu zajmuje takie przygotowanie? Jak duża 
częśd dokumentów wymaga uzupełnienia? 

     

3 

Organizacja ma osoby, którym przypisana jest 
odpowiedzialnośd za prowadzenie kadr i przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, bhp i przeciw pożarowe, badania 
lekarskie. 

Jak często organizacja organizuje szkolenia bhp i p.poż, lub 
wysyła na nie pracowników? Czy wszyscy pracownicy 
posiadają ważne badania lekarskie, szkolenia bhp i p.poż? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Obsługa klienta 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Wsparcie uzyskują odbiorcy, dla których organizacja w danym momencie pozyskała środki zewnętrzne. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Polityka bezpieczeostwa informacji (danych osobowych, systemów informatycznych) 
Zgłoszenie bazy danych, w tym danych osobowych do GIODO 
Dokumenty fakultatywne: bark 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Każdy odbiorca działao organizacji uzyskuje bezpośrednie wsparcie albo informację gdzie takie wsparcie może uzyskad niezależnie od tego czy organizacji pozyskała środki 
zewnętrzne na działania. Organizacja posiada procedury zbierania danych od odbiorców. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przed udzieleniem wsparcia identyfikowane są potrzeby 
odbiorcy  

Jak organizacja identyfikuje potrzeby odbiorców? W jaki 
sposób podejmowana jest decyzja do jakiego wsparcia 
skierowad osobę/podmiot?  

        

2 
Do udzielania wsparcia kierowane są osoby z organizacji, 
które są wstanie zaspokoid potrzeby odbiorcy 

W jaki sposób ustalane jest kto będzie obsługiwał danego 
klienta?  Czy pracował przy doradztwie, szkoleniach? W jakim 
stopniu kompetencje kadry w organizacji są adekwatne do 
rozwijanej działalności i potrzeb odbiorców? 

        

3 

Organizacja zbiera dane o odbiorcach usług zawierające 
wszystkie kluczowe informacje, które są wymagane bądź 
prawnie, bądź przez grantodawcę, bądź są potrzebne do 
skutecznego i dobrej jakości działania organizacji?  

Jakie dane są zbierane? Jak dużo podmiotów/osób skorzystało 
ze wsparcia organizacji? Czy zakres zbieranych danych jest 
wystarczający? Do czego wykorzystujecie zebrane dane? 

         

4 Organizacja zapewnia zachowanie bezpieczeostwa Jakie dane zbieramy o naszych odbiorcach? Czy wszystkie są      
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przechowywania danych (odpowiednie systemy 
bezpieczeostwa, komputer nie podłączony do internetu 
zabezpieczony hasłem, dokumentacja papierowa zamknięta 
w zamykanej szafie) zgodnie z obowiązującymi przepisami 

umieszczane w bazie zgłoszonej do GIODO? W jaki sposób 
dane są przechowywane? Jak często są aktualizowane? Czy 
częstotliwośd aktualizacji jest z punktu widzenia organizacji 
wystarczająca? Co oznacza dla Was pojęcie "wystarczająca"? 

5 
Dane osób/podmiotów korzystających z usług organizacji 
nie jest przekazywana innym podmiotom bez zgody tych 
osób/podmiotów 

Czy i jakim instytucjom przekazujemy dane o odbiorcach? Czy 
sponsorom są przekazywane kserokopie list obecności, kart 
porad, itd.? Czy posiadamy pisemne zgody tych 
osób/podmiotów na przekazywanie ich danych innym 
podmiotom? 

     

6 
Organizacja posiada biuro dostępne dla zainteresowanych 
odbiorców, które czynne jest w określonych godzinach. 

Jak wygląda biuro? Czy jest czynne w określonym czasie? Czy 
zawsze jest ktoś w podanych godzinach? Czy biuro posiada 
numer telefony, fax, dostęp do internetu? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 24 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja oferuje różnorodne wsparcie swoim klientom na poziomie niezbędnych potrzeb i adekwatne do realnych oczekiwao. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Wzory dokumentów poświadczających udzielenie wsparcia, Książka pochwał, skarg i wniosków 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Usługi/udzielane wsparcie, jest modyfikowane w zależności 
od potrzeb odbiorców 

Jak badane są potrzeby organizacji? Jak często są badane? Jaki 
wpływ badanie potrzeb ma na zmianę zakresu usług, podad 
przykład takiej sytuacji? Kto i w jaki sposób decyduje o zmianie 
w realizowanej usłudze na rzecz konkretnego odbiorcy? 

        

2 
Wsparcie jest udzielane w poszanowaniu zasad równości 
szans  

W jakim stopniu działania/usługi organizacji umożliwiają 
korzystanie z nich każdej grupie osób (np. rodzic z dzieckiem, 
osoba niepełnosprawna)? Czy organizacja zapewnia 
dodatkowe świadczenie umożliwiające korzystanie z usług 
osobom w trudnej sytuacji?  
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3 
Z odbiorcami działao organizacja utrzymuje stały kontakt w 
celu dostosowania monitorowania ich potrzeb oraz 
organizowania długofalowego wsparcia 

W jaki sposób organizacja podtrzymuje kontakt z odbiorcami 
swoich usług? Jak organizacja planuje długofalowe wsparcie 
dla odbiorców usług? W jaki sposób ustalany jest zakres 
wsparcia z odbiorcą?  

     

4 

Lokal organizacji jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych lub organizacja jest wstanie zapewnid 
taki dostęp w razie potrzeby np. poprzez pomoc osób z 
organizacji 

Jak często z usług organizacji korzystają osoby 
niepełnosprawne ruchowo, z uszkodzeniem wzroku, z 
uszkodzeniem słuchu? W jaki sposób organizacja jest w stanie 
zapewnid osobom niepełnosprawnym dostęp do swojego 
biura?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Istnieje możliwośd bieżącego modyfikowania proponowane wsparcia w zależności od sytuacji, zbadanych przez organizację potrzeb odbiorców i opinii na temat jakości 
oferowanych przez organizację usług. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Standardy usług 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Organizacja świadczy wsparcie w zgodzie ze swoją misją, 
celami i wartościami oraz w zgodzie z misją, celami i 
wartościami instytucji korzystających ze wsparcia, a w 
przypadku osób indywidualnych w zgodzie z ich 
wartościami 

W jakim stopniu oferowane i uruchamiane nowe usługi są 
spójne z misją, strategią i wartościami obowiązującymi w 
danej organizacji? Jak organizacja szanuje ich prawo do 
odrębnego zdania, do samodzielności? Jak stara się ich 
uniezależnid od swojego wsparcia? Co robi, aby ich wzmocnid? 

        

2 
Opinia osób korzystających ze wsparcia jest brana pod 
uwagę 

Jak ważna jest dla organizacji opinia klientów? Czy osoby 
korzystające ze wsparcia są informowane o możliwości wpisu 
do księgi pochwał, skarg i zażaleo? Jak często korzystają z tego 
narzędzie? 

     

3 
Organizacja posiada i stosuje standardy 
usługi/funkcjonowania  

Jakie usługi są zestandaryzowane? Jak zbudowany jest 
standard? Jak powstawał standard, czy w jego tworzeniu brali 
udział odbiorcy usług? 
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Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Procedury i prowadzenie dokumentacji 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Procedury
8
 są niesformalizowane. Zbieranie dokumentacji jest  raczej nieuporządkowane. 

Dokumenty obligatoryjne: 
Organizacja sporządza w wymaganych terminach bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie merytoryczne za poprzedni rok, uchwałę zatwierdzającą 
sprawozdanie finansowe. Wyżej wymienione dokumenty są przekazywane do odpowiednich urzędów.

9
 

Organizacja poddaje się corocznemu audytowi (badaniu biegłego rewidenta)
10

 
Zasady archiwizacji dokumentacji 
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi 
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub posiadanie strony internetowej spełniającej kryteria BIP (o ile organizacji korzysta ze środków publicznych) 
Polityka bezpieczeostwa informacji

11
 (danych osobowych, systemów informatycznych) 

                                                      
8
 Procedury- czynności, określenie w sposób jednoznaczny sposób postępowania w określonych sytuacji, np. sposób archiwizowania dokumentów, regulamin zarządu, sądu koleżeoskiego, system 

przyznawania premii, nagród, pochwał. 
9
Sporządzenie sprawozdao rocznych do 31 marca następnego roku oraz przekazanie go m.in.: 

 organizacje pożytku publicznego Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 

 fundacje ministrowi wpisanemu w statucie jako organ kontroli 

 urzędowi skarbowemu 

 organizacje prowadzące działalnośd gospodarczą KRS-owi 
10

 Zgodnie z Ustawą o rachunkowości dotyczy to jednostek, które w poprzednim roku spełniały co najmniej dwa z następujących kryteriów: 

 zatrudniały w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób, 

 miały sumę aktywów bilansu o wartości co najmniej 2,5 mln euro, 

 miały przychód netto o wartości co najmniej 5 mln euro. 
Ponadto Minister Finansów, Rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 285, poz. 2852), wprowadził obowiązek badania sprawozdao finansowych niektórych organizacji pożytku publicznego 
przez biegłego rewidenta (audyt). Obowiązek ten dotyczy organizacji pożytku publicznego, które nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, ale spełniają łącznie 
trzy następujące kryteria: 
 realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz 

 otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację tych zadao w wysokości co najmniej 50 tys. zł, oraz 

 osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł. 
11

 Polityka bezpieczeostwa informacji- zbiór reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia chronione zasoby i systemy informacyjne i informatyczne, w tym 
dotyczące danych osobowych znajdujących się w tych systemach. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_informatyczny
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Zasady wyboru kontrahentów w przypadku planowanych zakupów (zakup sprzętu, usług gastronomicznych, hotelarskich) 
Dokumenty fakultatywne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Spisane procedury sprzyjają rozwiązywaniu występujących problemów, jednak procedury te  nie są modyfikowane. Dokumentacja jest gromadzona systematycznie - występują 
jednak luki i nie zawsze można w  niej znaleźd potrzebne dane. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Zasady wyboru kontrahentów w przypadku planowanych zakupów (zakup sprzętu, usług 
gastronomicznych, hotelarskich) 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja ma jasno spisane zasady prowadzenia i 
przechowywania dokumentacji. 

12
 

Co zawiera ten dokument? (może dotyczyd dokumentacji 
organizacji jak i konkretnych wydzielonych projektów).  

        

2 
Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji 
uwzględniają wszystkie ważne regulacje, ale różnorodne dla 
różnych grantodawców 

Czy organizacja posiada archiwum? Kto się tym zajmuje? Czy 
dana osoba została przeszkolona z zakresu archiwizacji 
dokumentów? 

        

3 
Systematycznie gromadzimy dokumentację realizowanych 
działao i funkcjonowania organizacji 

Czy organizacja dokonuje zmian zapisów dotyczących 
przechowywania dokumentów w zależności od specyfiki 
przedsięwzięcia, innych zmiennych? Czy spisane procedury są 
zbieżne z rzeczywistością? 

         

4 

Dokumentacja projektów/przedsięwzięd obejmuje co 
najmniej: dokumentację finansową, merytoryczną, 
dotyczącą osób zatrudnionych przy realizacji danego 
projektu, dokumentację uczestników danego projektu 

Co składa się na dokumentację projektu? W jaki sposób 
dokumentacja jest zorganizowana? Jak często zdarzają się luki 
w dokumentacji? Kto prowadzi dokumentację w trakcie 
projektu, kiedy trafia ona do archiwum (zamykanej szafy, 
regału w zamkniętym pomieszczenia)? 

     

5 
Organizacja upublicznia swoje sprawozdania roczne 
(merytoryczne i finansowe) na własnej stronie internetowej 

Kiedy sprawozdanie roczne umieszczane jest na stronie www? 
Czy dostępne są tam również sprawozdania z poprzednich lat? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =   

                                                      
12

 Opis sposobu przechowywania dokumentacji powinien zawierad: skład dokumentacji, sposób jej przechowywania, terminy, miejsce przechowywania 
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Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Istniejące procedury są uaktualniane i służą rozwiązywaniu występujących problemów. Dokumentacja jest pełna, gromadzona systematycznie i dostępna, niezależnie od 
wymagao grantodawców. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Dokumentacja jest uporządkowana w sposób umożliwiający 
znalezienie w krótkim czasie potrzebnych materiałów  

Co oznacza w twojej organizacji, że dokumentacja jest 
uporządkowana? Jak często korzysta się z przechowywanej 
dokumentacji? Ile czasu zajmuje znalezienie potrzebnych 
dokumentów? 

        

2 

Dokumentacja po zakooczonych przedsięwzięciach jest 
przechowywana w archiwum organizacji (wydzielone i 
zamknięte miejsce na przechowywanie dokumentów) oraz 
odpowiednio oznaczona 

Gdzie znajduje się w organizacji archiwum? Jakie dokumenty 
tam trafiają? Jak często jest robiony porządek w archiwum? 
Czy usuwane są z niego dokumenty, których nie trzeba już 
przechowywad? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja posiada dodatkowe procedury wspierające funkcjonowanie, nie wymagane prawem
13

. Procedury nieaktualne, nieadekwatne, nie potrzebne są zmieniane lub 
likwidowane. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 
w ogóle 

nie 
spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 

W pełni 
spełnia 

                                                      
13 Dodatkowe procedury, takie jak np. ISO, HCCP o ile nie jest wymagane dla danej organizacji, regulamin obsługi klienta. 
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spełnia 

1 
Organizacja posiada np. zasady komunikacji, zastępstw, 
edukacji kadry. 

Jakie dokumenty nie wymagane przez sponsorów posiada 
organizacja? Jak one wyglądają, czemu służą? 

        

2 
Pracownicy mogą brad udział w konstruowaniu i 
modyfikowaniu procedur 

Kto określa/formułuje powstające procedury? W jaki sposób 
dokonuje się zmian procedur? Jak często się to robi? 

     

3 
Procedury nieaktualne, nieadekwatne i niepotrzebne są 
likwidowane. 

Jakie procedury uważasz za nieadekwatne i niepotrzebne? Jak 
często obowiązujące procedury weryfikuje się pod tym kątem? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
  



MATRYCA SZCZEGÓŁOWA 

67 |  S t r o n a

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

                                                                                                                                                                                                                               

Komponent: Wewnętrzna weryfikacja funkcjonowania organizacji 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja zbiera podstawowe dane ilościowe dotyczące realizowanych przez nią działao. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Weryfikacja działao jest prowadzona okazjonalnie, głównie na potrzeby projektowe i dotyczy rezultatów, działao i stopnia osiągnięcia celów projektowych. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Weryfikacja działao wynika z oczekiwao i wytycznych 
grantodawców. 

Kto jest odpowiedzialny za weryfikację danych w 
przedsięwzięciach lub całej organizacji? Co i w jaki sposób jest 
sprawdzane? 

        

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 4 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Istnieje system weryfikacji prowadzonych działao, obejmuje on wszystkie działania w organizacji, nie tylko projektowe i wymagane przez grantodawców. Dane umożliwiają 
śledzenie osiągania celów i rezultatów w planach rocznych organizacji. Jest prowadzona kontrola wewnętrzna

14
, głównie dotyczy działalności projektowej. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne:  
Opis sposobu weryfikacji działao organizacji/poszczególnych projektów 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

                                                      
14

 Kontrola wewnętrzna - każde działanie podejmowane przez kierownictwo, władze w celu poprawy zarządzania ryzykiem i zwiększenia prawdopodobieostwa zrealizowania 
ustalonych celów i zadao.  



MATRYCA SZCZEGÓŁOWA 

68 |  S t r o n a

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

                                                                                                                                                                                                                               

Opis zasad dokonywania kontroli wewnętrznej 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Systematycznie i w sposób zorganizowany prowadzona jest 
kontrola wewnętrzna obejmująca zarówno sferę finansów 
jak i merytorycznych aspektów funkcjonowania 
organizacji/projektów.  

Co jest weryfikowane podczas kontroli wewnętrznej? Ile taka 
kontrola trwa jak często się ją przeprowadza? Kto ją dokonuje? 
Komu przedstawiane są raporty z takiej kontroli jeżeli są 
przeprowadzane? 

        

2 

W przypadku projektów finansowanych ze źródeł 
pozyskanych przez organizację potwierdza nie tylko 
podstawowe osiągnięcia, ale wszelkie aspekty realizacji 
projektu: uczestników, osiągnięcie rezultatów i celów, 
przeprowadzenie działao w określony w projekcie sposób. 

Co reguluje sposób dokumentowania działao? Czy organizacja 
posiada sposób dokumentowania także tych aspektów, 
których nie wymaga i nie określa sponsor. 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Oprócz weryfikacji działao organizacja posiada mechanizmy kontroli wewnętrznej (określenie jak często, co i przez kogo jest kontrolowane) oraz prowadzony jest audyt 
wewnętrzny

15
. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

                                                      
15 Audytu wewnętrzny - działalnośd niezależna, obiektywna i doradcza, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w 
osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego. 
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1 
Przeprowadzany audyt wewnętrzny pozwala ocenid i 
doskonalid skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, 
kontroli i zarządzania organizacją. 

Kto i jak często przeprowadza w organizacji audyt 
wewnętrzny? Jakie dziedziny audyt obejmuje? Czy wyniki 
audytów są porównywalne (robione tymi samymi metodami z 
ujęciem tych samych obszarów)? 

        

2 
Dokumentacja działao, kontrola wewnętrzna i audyt 
wewnętrzny stanowią logiczną całośd weryfikującą 
funkcjonowanie organizacji i realizację działao statutowych.  

W jaki sposób dokumentacja działao, kontrola wew., audyt 
wewnętrzny uzupełniają się? Czy przeprowadzana czynności 
mają wpływ na poprawę funkcjonowania organizacji, sposób 
działania Zarządu oraz osób zajmujących się zarządzaniem w 
organizacji? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Obszar: Zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków 

Komponent: Planowanie finansowe i analiza 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja nie przygotowuje budżetów lub tworzy je sporadycznie i wyłącznie na potrzeby poszczególnych projektów/darczyoców 

Dokumenty obligatoryjne: Bilans, Rachunek Zysków i Strat 
Dokumenty fakultatywne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja przygotowuje budżety zadao/projektów oraz całościowy  budżet roczny dla  organizacji uwzględniający wszystkie przychody i koszty 

Dokumenty obligatoryjne: Formularz budżetu darczyocy ( dla danego darczyocy) 
Dokumenty fakultatywne: Budżety zadaniowe/projektowe, Budżet roczny (F 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Organizacja planuje roczny całościowy budżet dla całej 
organizacji na podstawie sumy budżetów cząstkowych 
(rozumianych jako suma wszystkich budżetów 
zadao/projektów)   i  pozostałych  wydatków w organizacji 

Czy organizacja przygotowuje budżety zadaniowe/budżety 
projektów? 
Czy budżety poszczególnych zadao/projektów uwzględniają 
potrzeby całej organizacji? Czy zawarte są w nich wszystkie 
koszty ponoszone przez organizację? 
 Czy organizacja ma świadomośd jakie koszty nie zostały 
uwzględnione w budżetach projektów ( np. ze względu na 
ograniczenia dot. kosztów kwalifikowalnych) 
W oparciu, o co opracowany jest roczny budżet?  
Czy budżet roczny uwzględnia wszystkie przychody i koszty 
danej organizacji( personelu , administracyjne, merytoryczne)?  
Jaki jest związek rocznego budżetu z rocznym planem pracy 
organizacji? Czy pozycje budżetowe w rocznym budżecie są 
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uzgadnianie z kadrą zarządczą (z kim)? Kto odpowiada za 
spójnośd tych dwóch dokumentów?  
Czy przy jego budowie wykorzystuje się doświadczenia z 
ubiegłych lat?  
Czy na etapie wdrażania istnieją rozbieżności pomiędzy 
zaplanowanym a zrealizowanym budżetem?  
Czy popełnione były błędy rachunkowe?  
Czy błędy w budżetach projektów stanowią powód odrzucenia 
wniosku na etapie oceny formalnej lub obniżenia punktacji na 
etapie oceny merytorycznej? 

2 
Planowanie odbywa się na podstawie analizy dokumentów 
finansowych  

Czy organizacja analizuje dokumenty finansowe i wykorzystuje 
dane do planowania? 
Czy organizacja analizuje koszty stałe z lat ubiegłych i na tej 
podstawie ustala odpowiedni poziom wydatków w 
planowanym budżecie?   

        

3 
Planowanie i identyfikacja możliwych źródeł finansowania 
odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem  

Kiedy planowany jest budżet na kolejny rok?  
Czy wg organizacji jest to wystarczająco wcześnie? 

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja opracowuje budżet wieloletni, ale nie jest on narzędziem wykorzystywanym do podejmowania decyzji 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Budżet wieloletni 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Budżetowanie jest zintegrowane z krótkoterminowym 
planem operacyjnym  

Czy organizacja przygotowuje wieloletni budżet? Ilu letni? 
Jak powstaje ten dokument?  
Jak rozumiesz pojęcie spójności budżetu wieloletniego z 
krótkoterminowym planem operacyjnym? 
W jakim stopniu budżet wieloletni organizacji jest spójny z 
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krótkoterminowym planem operacyjnym? 
Czy dokument ten jest nowelizowany? Jeśli tak to, co jaki czas? 
Co jest podstawą do nowelizacji tego dokumentu? 

2 
Budżet wieloletni nie stanowi podstawy do podejmowania 
bieżących decyzji   

W oparciu o jakie dokumenty, ze szczególnym uwzględnieniem 
finansowych, finansowe podejmowane są bieżące decyzje?  
Dlaczego budżet nie zawsze stanowi podstawę do 
podejmowania decyzji? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Planowanie finansowe jest oparte o całościowy budżet organizacji.  
Wieloletnie plany finansowe opracowywane są zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Budżet wieloletni, Rachunek przepływów pieniężnych z prognozą na przyszłe okresy 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Planowanie finansowe oparte jest o całościowy budżet 
organizacji   

Na czym polega planowanie finansowe w organizacji? 
W jakim stopniu przy planowaniu finansowym 
wykorzystywany jest całościowy budżet organizacji?   

        

2 
Wieloletnie plany finansowe są opracowywane w 
odniesieniu do planów strategicznych na podstawie analizy 
bieżących dokumentów finansowych i prognoz   

Czy organizacja przygotowuje wieloletnie plany finansowe 
zgodnie z przyjętą strategią rozwoju? 
Jakie bieżące dokumenty finansowe są analizowane?  
Czy organizacja prognozuje wpływy i wydatki?  
Czy organizacja monitoruje przepływy pieniężne? Jak to się 
odbywa? Jak często organizacja dokonuje takiej analizy?  
Czy organizacja przygotowuje prognozy przepływów 
pieniężnych dla przyszłych okresów?  
W jakim stopniu prognoza przepływów pieniężnych brana jest 
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pod uwagę przy planowaniu finansowym? 

3 
Plany finansowe weryfikowane są na bieżąco pod względem 
wykonalności  

Czy organizacja sprawdza czy wpływy pokryją planowane 
wydatki? 
Czy i jaki ma to wpływ na przyjęte plany finansowe? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:   

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów   
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Komponent: Księgowośd 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Księgowośd nie jest prowadzona lub jest prowadzona przez osoby nieposiadające formalnych uprawnieo 

Dokumenty obligatoryjne: Zakładowy Plan Kont , Polityka Rachunkowości 
Dokumenty fakultatywne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja spełnia podstawowe standardy w zakresie księgowości: księgowośd  jest prowadzona  przez osoby posiadające uprawnienia, wszystkie operacje  są rejestrowane 
w sposób przejrzysty, rzetelny i  zgodnie z przyjętymi zasadami w organizacji. 

Dokumenty obligatoryjne: Faktury, rachunki opisane zgodnie z  wymogami,  wyciąg bankowy, KP, KW, Zakładowy Plan Kont, 
raporty kasowe 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Księgi rachunkowe prowadzą zatrudnieni księgowi lub firmy 
zewnętrzne  

 Kto prowadzi księgowośd? 
Czy księgowośd prowadzona jest przez osoby/firmę 
posiadające stosowne uprawnienia? 

        

2 
Operacje  gospodarcze rejestrowane są w komputerowym 
systemie księgowym  

 W jaki sposób prowadzone są zapisy księgowe?         

3 
Ewidencjonowanie operacji gospodarczych odbywa się 
zgodnie z przyjętymi zasadami w organizacji   

Czy organizacja posiada plan kont 
Czy organizacja ewidencjonuje operacje  gospodarcze zgodnie 
z planem kont? 
Czy organizacja określiła zasady księgowania w zakresie 
kosztów projektowych, administracyjnych, zarządu itp. 

         

4 
Każda operacja gospodarcza  (zakup 
/sprzedaż/wpływ/wypływ  /  potwierdzona jest 

Czy operacje gospodarcze, które nie są potwierdzone 
dowodami księgowymi, np. drobne zakupy spożywcze?  Jeśli 
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odpowiednim dowodem księgowym (faktura, rachunek, 
wyciąg bankowy, KP, KW) 

tak, to jak organizacja rozlicza takie wydatki? 

5 
Dokumenty księgowe są sprawdzane pod względem 
formalno- rachunkowym i merytorycznym , odpowiednio 
opisywane i zadekretowane 

Czy dokumenty są opisywane są pod względem formalnym 
rachunkowym i merytorycznym? 
Kto dokonuje sprawdzenia formalno rachunkowego? 
Jak opisywane są dokumenty pod względem merytorycznym? 
Czy ustalone jest kto dokonuje opisu merytorycznego 
dokumentów? 

     

6 
Zobowiązania regulowane są z rachunku bankowego 
organizacji 

Czy organizacja posiada konto bankowe? 
Czy płatności przelewem realizowane są z konta bankowego 
organizacji? 

     

7 
Transakcje gotówkowe są rejestrowane w odpowiednim 
rejestrze 

Czy organizacja prowadzi kasę?  
Czy przygotowuje raporty kasowe, jeśli tak to jak często 
(dzienne, miesięczne)? Kto prowadzi kasę? Jakie są procedury 
związane z przekazywaniem kasy? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 28 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Księgowośd organizacji jest prowadzona w sposób profesjonalny: wszelkie operacje gospodarcze rejestrowane są  systematycznie i na bieżąco.  Zasady księgowania 
dostosowane są  do specyfiki organizacji. Informacje pochodzące z księgowości są  wystarczające do przygotowania sprawozdao finansowych. 

Dokumenty obligatoryjne: Regulaminy/Instrukcje dot. dokonywania zakupów/płatności, Plan kont, Bilans, RZIS 
Dokumenty fakultatywne: Rachunek przepływów pieniężnych  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja zatrudnia osobę z kompetencjami głównego 
księgowego 

 Czy w organizacji zatrudniony jest główny księgowy? Jaki jest 
jego udział w procesie planowania merytorycznego? Jaka jest 
jego rola w realizacji i rozliczaniu projektów? 
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2 
Wszystkie płatności i zakupy są autoryzowane przez 
upoważnione osoby  

Jak dokonywane są wszelkie operacje gospodarcze ? Czy ich 
dokonanie musi byd uprzednio poddane 
autoryzacji/zatwierdzeniu przez upoważnioną do tego 
osobę/y? Jeśli tak kto jest tą osobą? 

     

3 
Operacje gospodarcze są rejestrowane systematycznie i na 
bieżąco zgodnie z planem kont i specyfiką organizacji  

Czy księgowośd dostosowana jest do specyfiki organizacji   
 Czy w księgach rachunkowych wyodrębniono np. : działalnośd 
gospodarczą, nieodpłatną i odpłatną działalnośd pożytku 
publicznego po to, aby można było ustalid wysokości 
przychodów, kosztów i wyników każdej z prowadzonych 
działalnośd? 
Czy plany kont sporządzany jest również dla poszczególnych 
projektów? 
Do kiedy rejestrowane są wydatki z poprzedniego miesiąca?   
Czy informacje pochodzące z księgowości są wystarczające do 
sporządzania sprawozdao finansowych 

     

4 
Księgi rachunkowe są prowadzone w sposób umożliwiający 
przygotowanie wszystkich sprawozdao finansowych 
organizacji 

Czy księgi rachunkowe są prowadzone w sposób umożliwiający 
bieżące przygotowanie sprawozdao finansowych?  
Jak dużo czasu zajmuje służbom księgowym sporządzenie 
sprawozdao od momentu ich zlecenia?  
Jak wygląda współpraca pomiędzy 
Dyrektorem/Zarządem/Prezesem a księgowością? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja prowadzi rachunkowośd zarządczą dostarczającą istotnych informacji dla celów planowania i zarządzania. Ewidencjonuje koszty zarówno rodzajowo jak i z 
miejscem postawania kosztów. 

Dokumenty obligatoryjne: Polityka rachunkowości 
Dokumenty fakultatywne: ewidencja kosztów prowadzona równolegle na kontach Zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich 
rozliczenie" i Zespołu 5 "Koszty według typów działalności" 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 
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LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Organizacja prowadzi księgowośd umożliwiającą 
sporządzanie szczegółowych raportów wewnętrznych 
będących podstawą podejmowania optymalnych decyzji 
bieżących i rozwojowych  

Czy organizacja oprócz kosztów rodzajowych (amortyzacja, 
zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, 
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 
pozostałe koszty rodzajowe)ewidencjonuje również koszty wg 
miejsca ich powstawania( MPK) i celów na jakie zostały 
przeznaczone  ( np. w podziale na poszczególne działy w 
organizacji jak dział szkoleo, dział finansów, dział projektów ?  
Czy informacje te wykorzystywane są do podejmowania 
decyzji strategicznych, planowania budżetów?  
(Na przykład w rocznym rachunku zysków i strat występuje 
informacja o łącznych kosztach wynagrodzeo poniesionych w 
organizacji  w ciągu roku, ale w raportach wewnętrznych dzięki 
księgowaniu MPK  może ona byd prezentowana bardziej 
szczegółowo z podziałem na wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych w poszczególnych działach  organizacyjnych  lub 
według rodzajów umów o zatrudnieniu (np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, umowa o dzieło), z podziałem na kwartały. 
Taka informacja może dotyczyd wszystkich kosztów 
rodzajowych 

        

2 
Prowadzona księgowośd daje możliwośd analizy stopnia 
wykorzystania poszczególnych dotacji/darowizn oraz 
struktury przychodów 

Kto zajmuje się analizą stopnia wykorzystania  budżetu 
dotacji? 
Czy prowadzona księgowośd daje możliwośd analizy stopnia 
wykorzystania poszczególnych dotacji? 
Czy system prowadzenia rachunku kosztów zapewnia 
sprawdzenie wysokości poniesionych kosztów dla 
poszczególnych pozycji budżetowych projektów? 
Czy w systemie księgowym ( jeśli system ma takie możliwości 
techniczne )  wprowadzane są również budżety przedsięwzięd, 
co umożliwia bieżącą kontrolę wykonywania budżetów?  
Jak często weryfikuje się poziom wykorzystana budżetu i jaki 
to ma wpływ na decyzje zarządcze?  
Jak wygląda współpraca pomiędzy koordynatorami projektów 
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w księgowością?  

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
  



MATRYCA SZCZEGÓŁOWA 

79 |  S t r o n a

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

                                                                                                                                                                                                                               

 

Komponent: Monitoring finansowy, sprawozdawczośd, kontrola i audyt finansów 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja nie monitoruje wydatków. Sporządza sprawozdania  finansowe wynikające z obowiązku ustawowego i  składa je  do właściwych urzędów, organów kontroli i 
nadzoru. Audyty finansowe zewnętrzne nie są  przeprowadzane. 

Dokumenty obligatoryjne: Ustawowy obowiązek każdej organizacji to sporządzanie rocznych sprawozdao finansowych zawierających: bilans rachunek wyników wraz z informacją 
dodatkową i przesyłanie ich do odpowiednich instytucji zgodnie z terminami. Obligatoryjne są: protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia/Rady Fundacji  
Uchwała walnego zebrania członków stowarzyszenia/Rady fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
Ponadto  sprawozdania do Urzędu Skarbowego , ZUS, Urzędu statystycznego 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja monitoruje wydatki i przygotowuje  raporty finansowe tylko  w zakresie realizowanych projektów. Są one zgodne z wymogami  sponsorów. Audyty finansowe 
zewnętrzne jeśli są przeprowadzane dotyczą tylko danego projektu . Organizacja przeprowadza kontrole finansowe w ramach swoich wewnętrznych struktur 

Dokumenty obligatoryjne: Raporty finansowe z realizowanych projektów, Raport i opinia z audytu 
Dokumenty fakultatywne: Zestawienie wydatków dotyczących projektu 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja monitoruje wpływy i wydatki poszczególnych 
projektów 

 Czy organizacja monitoruje stan wydatków w organizacji czy 
tylko na poziomie projektu? 
Czy organizacja na bieżąco zestawia wydatki finansowe z 
postępem w projekcie? 
Czy organizacja przeprowadza badania dotyczące rozliczeo z 
przeprowadzanych projektów? 
Czy monitoring finansowy ułatwia zarządzanie projektem? 

        

2 
Organizacja przygotowuje raporty finansowe zgodnie z 
wymaganiami projektów 

 Czy organizacja przygotowuje raporty finansowe z 
realizowanych projektów? 
Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdao? 
Czy przygotowanie sprawozdao odbywa się bez problemów? 
Jakie błędy są najczęściej popełniane? 
Czy i jak wykorzystywane są informacje z raportów 
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finansowych realizowanych projektów przez organizację?  

3 
Audyt zewnętrzny jest przeprowadzany gdy wymaga tego 
darczyoca i dotyczy on  tylko realizowanych projektów   

Czy organizacja przeprowadza audyt finansowy z 
realizowanych projektów z własnej inicjatywy czy wymaga 
tego darczyoca? 
Jak organizacja  wykorzystuje informacje pokontrolne z 
audytów finansowych projektów? 

         

4 Organizacja przeprowadza wewnętrzną kontrolę finansową 

Czy organizacja ma ustalone procedury wewnętrznej kontroli 
finansowej?  
Jak często jest przeprowadzana jest wewnętrzna kontrola 
finansowa  
Czy jest ą prowadzana są systematycznie? 
 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Prowadzona jest dokumentacja monitoringu finansowego dla całej organizacji. Sprawozdawczośd jest szczegółowa a raporty całościowe,  obejmują krótsze niż rok horyzonty 
czasowe. Audyty finansowe zewnętrzne są przeprowadzane, ale nie mają charakteru stałego. Kontrole finansowe wewnętrzne są prowadzone systematycznie 

Dokumenty obligatoryjne: Raport i opinia z audytu 
Dokumenty fakultatywne: Zestawienia wydatków w stosunku do zaplanowanego budżetu, Bilans, RZiS za półrocze/kwartał  
rachunek przepływów pieniężnych, Raport /protokół z kontroli 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja prowadzi monitoring finansowy całej 
organizacji 

Czy monitoring finansowy prowadzony jest dla wszystkich 
wydatków organizacji ( nie tylko projektów)  
Czy monitoring finansowy ułatwia zarządzanie organizacją? 

        

2 
Raporty finansowe dotyczące całej organizacji 
przygotowywane są z większą częstotliwością 
( półroczną i kwartalną) 

Jak często są przygotowywane są sprawozdania?( rok, pół roku 
, kwartał?) 
Czy w opinii organizacji częstotliwośd ta jest właściwa i 
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pozwala na sprawne zarządzanie finansami organizacji? 

3 
Organizacja przeprowadza finansowy audyt zewnętrzny, 
gdy istnieją ku temu przesłanki 

Czy organizacja przeprowadza badania sprawozdao 
finansowych? 
Czy w ciągu ostatnich 2-3 lat było przeprowadzane takie 
badanie? 
Czy przeprowadzanie audytów wynika z obowiązku 
formalnego czy też audyty przeprowadzane są z inicjatywy 
organizacji? 
2Z jakich powodów organizacja przeprowadza audyt 
zewnętrzny ( np. przyczyny prawne, na polecenie założycieli 
organizacji, organów zarządczych jednostek)?  

     

4 Kontrole wewnętrzne prowadzone są systematycznie  

Jak często prowadzone są kontrole wewnętrzne? 
Czy w opinii organizacji kontrole wewnętrzne zmniejszają 
ryzyko i zwiększają prawdopodobieostwo zrealizowania celów 
wykonania ustalonych celów i zadao? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja przygotowuje raporty dodatkowe będące fakultatywnym źródłem podejmowania decyzji strategicznych.  Organizacja również regularnie poddaje się audytowi 
finansowemu zewnętrznemu, przeznacza na ten cel środki, wdraża uwagi z audytu. Kontrole wewnętrzne są stałym źródłem zarządzania finansami. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne:  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 
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1 

Oprócz sprawozdao finansowych funkcjonują dodatkowe 
raporty związane ze specyfiką danej organizacji, które  są 
dodatkowym źródłem planowania finansowego i 
strategicznego. 

 Jakie raporty finansowe oprócz Bilansu RZIS są 
przygotowywane przez organizację?  
Czy organizacja przygotowuje raporty z wykonania budżetu? 
Czy analizuje przyczyny odchyleo? 
Czy organizacja sporządza dodatkowe sprawozdania 
finansowe, (np. zestawienia należności i zobowiązao, 
zestawienia dot. zakupów środków trwałych, raporty z 
przetargów, raporty z miejsc powstawania kosztów(MPK),  
itp)? 
Czy informacje wynikające z tych  raportów są analizowane?  
Czy ułatwiają one  zarządzaniem finansami i mają wpływ na 
podejmowanie strategicznych decyzji? 
Czy są  wykorzystywane do planowania przyszłych działao 
organizacji?  

        

2 
Organizacja regularnie poddaje się audytom zewnętrznym 
uważając je za najważniejsze narzędzie poprawy systemu 
finansowo księgowego i skutecznego zarządzania finansami. 

Czy organizacja regularnie przeprowadza finansowe audyty 
zewnętrzne? 
Czy wybór zewnętrznej firmy audytorskiej jest stałym 
elementem posiedzeo zarządu związanych z zamknięciem 
roku? 
Czy organizacja, co 3-4 lata zmienia firmę audytorską 
audytora?  
Jakie wg organizacji są efekty audytu? Na co ma wpływ 
pozytywny wynik audytu? 

     

3 Kontrole wewnętrzne są stałą funkcją zarządzania. 
Czy system kontroli wewnętrznej w Paostwa organizacji działa 
prawidłowo i efektywnie i odpowiada aktualnym potrzebom 
jednostki? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Pozyskiwanie środków finansowych 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja pozyskuje środki finansowe jedynie ze składek członkowskich/ bazuje na kapitale założycielskim oraz na darowiznach od swoich członków lub założycieli.  
Opiera swoją działalnośd także na darowiznach rzeczowych. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja „monitoruje” rynek darczyoców i aktywnie poszukuje źródeł finansowania. Organizacja pozyskuje środki finansowe od małej liczby, i jednorodnej grupy 
darczyoców. Środki finansowe pozyskiwane są akcyjnie i bez odniesienia do misji i strategii organizacji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Zestawienia źródeł pochodzenia środków finansowych 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Często środki pozyskiwane są ad hoc bez odniesienia do 
misji i strategii organizacji 

Czy organizacja pozyskała w ostatnim roku środki finansowe? 
Od jakiej liczby darczyoców?   
Jakie kwoty udało się pozyskad ( na projekty niskobudżetowe, 
wysokobudżetowe)? 
Na jakie projekty ( długoterminowe, krótkoterminowe 
projekty)?  
Czy pozyskując środki organizacja kieruje się misją i strategią? 
W jakich konkursach organizacja brała udział w ostatnim roku? 

        

2 
Pozyskiwaniem środków zajmują się przeważnie 
przypadkowe osoby 

Kto zajmuje się pozyskiwaniem funduszy?  
Czy osoby zajmujące się pozyskiwaniem funduszy mają w tym 
zakresie doświadczenie?  

        

3 Źródła finansowania nie są zróżnicowane  

Czy źródła pozyskiwania funduszy są różnorodne? Co 
organizacja rozumie pod pojęciem różnorodne źródła 
finansowania? 
Od ilu darczyoców pozyskano środki finansowe? 
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Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:   

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów   

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja systematycznie zwiększa swój potencjał w zakresie pozyskiwania środków finansowych i pozyskuje je z różnorodnych źródeł, zwracając uwagę na spójnośd 
wytycznych poszczególnych darczyoców z celami swojej organizacji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Zestawienia źródeł pochodzenia środków finansowych, Bazy danych o źródłach finansowania 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Pozyskiwaniem funduszy zajmują się wyznaczone osoby z 
organizacji 

 Czy pozyskiwaniem funduszy zajmują się wyznaczone 
osoby(specjaliści, prezes, dyrektor, koordynator projektów, 
inne osoby)? 
Czy osoby te zajmują się tylko pozyskiwaniem funduszy czy też 
łączą inne funkcje w organizacji? 

        

2 Źródła i metody pozyskiwania funduszy są różnorodne  

Z jakich źródeł  pochodzą środki finansowe, od ilu darczyoców 
Czy uważasz ze liczba darczyoców jest wystarczająca, zapewnia 
stabilnośd finansową organizacji? 
 Jakich metod pozyskiwania funduszy korzystała organizacja w 
ciągu ostatniego roku ( np. składki członkowskie, darowizny, 
1% podatku, zbiórki publiczne, odpisy od wynagrodzenia (pay 
roll) imprezy dobroczynne kliknięcie na banner, marketing 
wiązany tj. darowizna ze sprzedaży produktów oznaczonych 
logo akcji)? 

     

3 
Organizacja zwiększa swój potencjał w zakresie 
pozyskiwania środków  

 Czy organizacja inwestuje w szkolenia/staże/wizyty studyjne 
osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy?    
Czy organizacja prenumeruje prasę, literaturę serwisy 
internetowe związane z tematyką pozyskiwania środków? 
Czy prowadzi bazy danych o źródłach finansowania? 
Czy organizacja inwestuje w rozwój działalności gospodarczej, 
odpłatnej działalności statutowej? 
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Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Jest strategia pozyskiwania środków finansowych i uwzględnia ona działalnośd zarobkową. Realizacją pozyskiwania funduszy zajmuje się wyspecjalizowana komórka, która 
opracowuje plany strategii fundraisingowej. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Strategia pozyskiwania funduszy, Analiza złożonych wniosków, Analiza skuteczności pozyskanych 
funduszy, Sprawozdania finansowe, Budżety, Plany pozyskiwania środków 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja posiada spisaną w formie dokumentu 
formalnego strategię pozyskiwania funduszy  

Czy istnieje w Paostwa organizacji strategia pozyskiwania 
funduszy? 
Czy strategia jest spisana w formie dokumentu formalnego? 
Jakie zawiera treści? W jakim stopniu dokument ten jest 
pomocny w działaniach organizacji?  

        

2 
Pozyskiwaniem funduszy zajmuje się wyodrębniony dział 
zatrudniający specjalistów w zakresie pozyskiwania 
środków  

 Czy osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków zatrudnione 
są w osobnym dziale/komórce organizacji? 
Jaka jest skutecznośd zdobywania środków przez 
wyspecjalizowaną komórkę (na ile złożonych wniosków 
przyznano dotację)? Czy organizacja jest zadowolona z tego 
wskaźnika? 

     

3 Monitorowana jest skutecznośd pozyskiwania funduszy 

Czy badana jest skutecznośd pozyskiwania środków w Paostwa 
organizacji? 
Czy badany jest stopieo skuteczności pozyskiwanych funduszy( 
obliczony, jako stosunek uzyskanych kwot do wnioskowanych? 
Jaki osiągnięto wskaźnik % w ostatnim roku? 
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4 Badana jest struktura i dynamika przychodów  

Czy i w jakiej wysokości Paostwa organizacja osiągnęła 
przychody (na przestrzeni w ostatnich kilku lat)? 
Czy przychody z roku na rok zwiększały się, utrzymywały na 
podobnym poziomie czy też zmniejszały się? 
Z jakich źródeł pochodziły przychody? 

     

5 

Organizacja podejmuje działania mające na celu 
zwiększenie i zróżnicowanie źródeł 
finansowania/przychodów poprzez prowadzenie 
działalności zarobkowej 

Jakie działania podejmuje organizacja w celu dywersyfikacji 
źródeł finansowania?  
Czy organizacja prowadzi odpłatna działalnośd statutową? 
Czy organizacja prowadzi działalnośd gospodarczą? 
Jakie osiąga z tego tytułu przychody? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Zarządzanie aktywami i pasywami 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja posiada majątek trwały i/lub  majątek obrotowy w ograniczonym zakresie. 

Dokumenty obligatoryjne: Dokumenty obligatoryjne: Rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Uwaga : W celu prawidłowego wypełnienia arkusza komponentu „Zarządzanie aktywami i pasywami” zaleca się korzystanie z  Ustawy o Rachunkowości  
http://lex.pl/serwis/du/2009/1223.htm - załącznik nr 1 zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż 
banki, zakłady ubezpieczeo i zakłady reasekuracji. 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Za zarządzanie finansami odpowiada wyznaczona osoba/osoby. Wszelkie wydatki dokonywane są po odpowiedniej autoryzacji 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne: Zasady obiegu dokumentów, Zasady /procedury dokonywania zakupów 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Za zarządzanie finansami odpowiedzialna jest wyznaczona 
osoba  

 Kto odpowiedzialny jest za zarządzeni finansami w organizacji( 
prezes, dyrektor finansowy, księgowy, inne osoby)? 

        

2 Wydatki są zatwierdzane przez upoważnione osoby 

Czy za wydatki w organizacji są zatwierdzane przez 
upoważnione osoby? 
Kto zatwierdza wydatki ( prezes dyrektor, koordynator 
projektu, inne osoby)?  

        

3 
Aktywa trwałe są nabywane tylko i wyłącznie po 
odpowiedniej autoryzacji  

Czy zakup aktywów trwałych odbywa się po autoryzacji osób 
upoważnionych? 
Ile osób dokonuje autoryzacji  
Czy zakup zaplanowany jest w planie wydatków rzeczowych 
Czy ostatecznej autoryzacji dokonuje członek zarządu lub 

         

http://lex.pl/serwis/du/2009/1223.htm
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osoba przez niego upoważniona     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Zakupy aktywów trwałych i  obrotowych podlegają ustalonym procedurom. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne: procedury dokonywania zakupów, Rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Istnieją spisane procedury dokonywania zakupów aktywów 
trwałych i obrotowych  

Czy organizacja ma spisane procedury dokonywania zakupów 
aktywów trwałych i obrotowych  Jakie to są procedury?  
W jakim stopniu spełniają one  potrzeby organizacji? 

        

2 
Zakup aktywów trwałych  i obrotowych odbywa się zgodnie 
z założeniami budżetowymi  

Czy zakupy aktywów trwałych dokonywane jest zgodnie z 
założonymi planami finansowymi? 

     

3 
Istnieje rejestr środków trwałych  
oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 Czy organizacja przeprowadza inwentaryzację środków 
trwałych? Jak często je przeprowadza? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 
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Organizacja inwestuje środki pieniężne, świadomie zarządza zobowiązaniami i należnościami. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne: Plan zarządzania rezerwami gotówki, Analiza stopnia rentowności z zainwestowanych środków 
finansowych, Analiza kosztu uzyskania kredytu 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja posiada politykę/strategię inwestowania 
środków finansowych 

Czy organizacja posiada rezerwy finansowe? 
Czy istnieje plan zarządzania rezerwami gotówki oparty na 
ocenie potrzeb i ryzyka? 

        

2 
Środki finansowe są inwestowane zgodnie z przyjętą 
strategią   

Jaki jest stan gotówki w kasie i na rachunku bieżącym 
organizacji? 
Czy organizacja posiada wolne środki finansowe? 
Kto decyduje o sposobie inwestowania wolnych środków? 
W jaki sposób inwestowane są środki finansowe w Paostwa 
organizacji (lokaty bankowe na rachunku bieżącym, na lokacie, 
bony skarbowe, obligacje paostwowe, bony komercyjne, akcje, 
dłużne papiery wartościowe)? 
Czy organizacja dąży w obrocie między podmiotami do obrotu 
bezgotówkowego? 

     

3 
Organizacja monitoruje poziom uzyskiwanych przychodów i 
stopę rentowności inwestowania środków finansowych  

Czy organizacja osiąga przychody finansowe z wykorzystaniem 
dostępnych instrumentów finansowych (lokaty, akcje, 
obligacje, jednostki TFI)?  
Czy organizacja bada stopę rentowności obliczaną, jako iloraz 
dochodów z inwestycji w skali roku do wartości inwestycji w 
skali roku? 

     

4 
Organizacja zarządza należnościami i monitoruje jakośd 
należności  

Czy osoba odpowiedzialna za zarządzanie finansami 
monitoruje terminy wykonalności, optymalizuje terminy 
regulowania należności, co zapewnia szybszy wpływ gotówki, 
sprawdza wiarygodnośd kontrahenta?  
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5 Organizacja zarządza zobowiązaniami  
Czy osoba odpowiedzialna za zarządzanie finansami sprawdza 
wiarygodnośd dostawców, negocjuje dłuższe terminy 
regulowania zobowiązao? 

     

6 

Kredyty i pożyczki pozwalające osiągnąd płynnośd 
finansową zaciągane są wyłącznie po dogłębnej analizie 
sytuacji finansowej i skontrolowaniu stopy pozyskania 
kredytu/pożyczki w stosunku do innych źródeł finansowania  

Czy organizacja zaciąga pożyczki kredyty? 
Kto podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązao? 
Czy analizowany jest koszt uzyskania pożyczki /kredytu?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 24 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
 
 


