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Problematyka komunikacji społecznej pomiędzy
organizacjami pozarządowymi a społecznością
lokalną na pograniczu wschodnim

The problematic aspects of the societal communication between
 nongovernmental organizations and local community on the eastern border 

The main aim of this article is the presentation of commu-
nication processes between nongovernmental organizations and 
other subjects in local community. The results of qualitative studies 
performed in 2011 in selected local communities in district of Bia-
lystok were used in this paper. Based on these studies, two models 
of communication between nongovernmental organizations and 
subjects in studied local communities will be created.

Keywords: communication, nongovernmental organizations, local 
community.

Głównym celem artykułu jest przedstawienie procesów 
komunikacji organizacji pozarządowych z innymi podmiotami 
w ramach lokalnej społeczności. W artykule zostały wykorzystane 
wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w 2011 roku w wy-
branych społecznościach lokalnych w powiecie białostockim. Na 
podstawie badań zostaną skonstruowane dwa modele komunikacji 
organizacji pozarządowych z podmiotami w badanych społeczno-
ściach lokalnych.

Słowa kluczowe: komunikacja, organizacje pozarządowe, społecz-
ność lokalna.
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Podejmując się analizy funkcjonowania lokalnych organizacji 
pozarządowych w powiecie białostockim trzeba uwzględnić sze-
reg istotnych czynników. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 
organizacje pozarządowe mają złożony charakter. Funkcjonują one 
w społeczeństwie polskim w wyniku zmian systemowych zapocząt-
kowanych w 1989 roku. Zatem są formami organizacji społecznej na-
rzuconymi odgórnie poprzez elity polityczne i naukowe, jako podsta-
wowy element zakorzenienia funkcjonowania demokracji w Polsce. 
Nie są to jednak konstrukty społeczne całkowicie obce przeciętne-
mu Polakowi. Funkcjonowanie organizacji religijnych, patriotycznych 
i opartych na pomocy charytatywnej, ma długą tradycję, sięgającą 
czasów PRL-u i okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dobrym 
przykładem organizacji łączącej wymienione cechy jest katolicka 
organizacja Caritas. Jednocześnie warto pamiętać o ukształtowanej 
w społeczeństwie polskim w poprzednim ustroju tradycji zrzeszania 
się branżowego pracowników w postaci różnych form quasi-związ-
ków zawodowych, które brały aktywny udział w negocjacjach z ów-
czesnymi elitami politycznymi. W tym ujęciu tradycja zrzeszania się 
robotników w PRL-u funkcjonowała często w sposób nieformalny, 
w sytuacji nieistnienia otwartej przestrzeni publicznej. Owe zrzesze-
nia robotników (Ruch Solidarność) stopniowo uzyskały realny wpływ 
na politykę partii komunistycznej wykorzystując do tego metodę 
zbiorowych form protestów. Dodatkowo należy jednak podkreślić, 
że rozwój III sektora w Polsce jest znaczącym wskaźnikiem stanu 
konsolidacji demokracji w Polsce. Piotr Gliński podkreśla, że „struk-
tury społeczeństwa obywatelskiego w Polsce są jeszcze stosunko-
wo słabe i nie stanowią równoważnego partnera dla świata biznesu 
i polityki. Jest to jedna z zasadniczych przyczyn słabości polskiej de-

mokracji i różnych problemów, z którymi nie potrafi sobie poradzić 
polskie społeczeństwo” (Gliński 2006: 3). Mimo wykazanego w ba-
daniach słabego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 
nie oznacza to, że w ogóle ono nie istnieje. Należy podkreślić, że III 
sektor we współczesnym społeczeństwie polskim przyjmuje swo-
istą hybrydalną formę, łączącą elementy związane z poprzednim 
ustrojem, jak i nowe reguły gry. Specyficznej trajektorii przemian III 
sektora w Polsce nie da się całościowo opisać poprzez odniesienie 
wyłącznie do modelu zachodniego społeczeństwa obywatelskiego. 
Zdaniem M. Marody analiza swobodnej ewolucji przebiegu transfor-
macji ustrojowej w Polsce, w tym przemian społeczeństwa obywa-
telskiego, jest o wiele bardziej słuszna niż analizowanie odległości 
wybranych obiektów do przyjętego punktu docelowego (Marody 
1993: 93).

W efekcie naturalne jest, że organizacje pozarządowe w na-
szym kraju ulegają stopniowej ewolucji w stronę zróżnicowanych 
form działalności, mniej lub bardziej zbliżonych do zakładanego 
typu idealnej organizacji pozarządowej (w ujęciu takich teorety-
ków jak J. Coleman czy R. Putnam). Wspomniana ewolucja orga-
nizacji pozarządowych w naszym kraju nie ma jasno określonego 
punktu docelowego, ani nie jest linearna. Zdaniem A. Kolasy-No-
wak jest to skutek, opisywanych przez socjologów już w 1994 roku, 
funkcjonowania dwóch odmiennych reguł porządku społecznego 
w społeczeństwie polskim. „Jedne mające swe źródło w przeszłości, 
realnym socjalizmie, oraz nowe będące rezultatem reform rynko-
wych i demokratycznych. Skutkiem tej sytuacji połowicznego roz-
padu było mnożenie się rozwiązań, instytucji i reguł o hybrydowym, 
czyli mieszanym i niejednoznacznym charakterze” (Kolasa-Nowak 
2010: 58). W tym rozumieniu należy rozważyć istnienie odmien-
nego modelu społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym 
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społeczeństwie polskim, które przejawia specyficzną dla siebie 
ścieżkę rozwoju. B. Lewenstein podkreśla, że w Polsce funkcjonu-
je tak zwany polski model społeczeństwa obywatelskiego (Gliński, 
Lewenstein, Siciński 2004: 298), który jest silnie uwarunkowany za-
równo tradycyjnymi wartościami, jak i mentalnością socjalistyczną 
oraz nowoczesnymi wzorcami działalności w III sektorze. Model ten 
charakteryzuje się tworzeniem silnej wspólnoty działaczy skupio-
nej wokół charyzmatycznego lidera (Domański, Ostrowska, Rychard 
2000: 398). 

Badając lokalne organizacje pozarządowe możemy zauważyć, 
jak różnią się one w swej strukturze, komunikacji i działaniu. Wy-
nika to z tego, że tworzący je realni ludzie, posiadają inne zasoby 
kapitału ludzkiego, społecznego, materialnego, politycznego czy 
kulturowego oraz w częściowo inny sposób adaptują się do ota-
czającej rzeczywistości społecznej, przyjmując w stosunku do niej 
inne strategie działania w oparciu o posiadaną wiedzę. Z drugiej 
jednak strony można zauważyć szereg podobieństw w zachowa-
niach członków i działaniach organizacji pozarządowych nie tylko 
w aspekcie lokalnym, ale również regionalnym czy ogólnopolskim. 
Można postawić hipotezę, że owe podobieństwo jest wynikiem 
odziaływania procesu długiego trwania kształtującego określony 
system wartości oraz szerzej, wspólną mentalność Polaków. W przy-
padku działaczy lokalnych organizacji pozarządowych owa zbiorowa 
mentalność Polaków najsilniej będzie się ujawniać w przypadku we-
wnętrznej komunikacji pomiędzy liderem a członkami organizacji 
oraz w zewnętrznej komunikacji badanych organizacji pozarządo-
wych z lokalną władzą oraz innymi podmiotami (instytucjami, or-
ganizacjami, mieszkańcami).

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony model we-
wnętrznej i zewnętrznej komunikacji badanych lokalnych organi-
zacji pozarządowych. Wspomniany model będzie służył do analizy 
materiału badawczego uzyskanego poprzez przeprowadzenie wy-
wiadów pogłębionych z przedstawicielami lokalnych organizacji 
pozarządowych w powiecie białostockim, przeprowadzonych w ra-
mach współpracy Instytutu Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu 
w Białymstoku z Centrum Promocji Podlasia w 2011 roku.

Lokalne organizacje pozarządowe 
jako system złożony

Lokalne organizacje pozarządowe powinno się opisywać jako 
dynamiczny i złożony układ społeczny. Istotne jest zatem zdefinio-
wanie wspomnianych pojęć i przedstawienie ich szerszego kontek-
stu teoretycznego. Rozważania dotyczące dynamiki układów złożo-
nych będą w nieniniejszym artykule ograniczone do przedstawienia 
ich głównych założeń teoretycznych.

Najczęściej spotykaną definicją układu jest jego proste przed-
stawienie jako „zbioru elementów, między którymi istnieją zmienne 
stosunki” (Sztumski 2013: 22). W tym rozumieniu, pomiędzy po-
szczególnymi elementami (składowe organizacji) zachodzą określo-
ne szeregi relacji w ramach pewnych ram, które tworzą dany układ 
(formy lokalnych organizacji pozarządowych). Wspomniane relacje 
zmieniają się w czasie (inaczej funkcjonują członkowie organizacji 
w momentach, kiedy powstaje organizacja a inaczej po upływie 5 
lat ich działalności) i w zależności od kontekstu społecznego (peł-
nienie innych ról społecznych, które generują odmienne wyma-

gania wobec osób w lokalnej organizacji pozarządowej i poza nią 
np. kontekście pracy, sfery własnego domu), w jakim funkcjonują 
jednostki. Można stwierdzić, że jest to układ dynamiczny, czyli taki, 
który przyjmuje konkretne stany w określonym czasie. 

Złożoność układu wynika ze specyficznych powiązań pomię-
dzy elementami go tworzącymi. W przypadku lokalnych organiza-
cji pozarządowych tymi elementami są nie tylko sami członkowie, 
ale również ich poglądy, wartości, wiedza czy posiadane kapitały. 
Same elementy są proste w budowie oraz mało skomplikowane 
w aspekcie więzi/połączeń, jakie tworzą z innymi elementami. Na-
tomiast zróżnicowane kombinacje dynamicznych relacji pomiędzy 
tymi elementami znacznie komplikuje obraz samego układu. W re-
zultacie nie możemy przewidzieć czy dany układ będzie w stanie 
zmian liniowych czy nieliniowych w momencie, w którym go bada-
my np. badane lokalne organizacje pozarządowe mogą w danym 
momencie funkcjonować bardzo dobrze, natomiast inne mogą 
skupiać się wyłącznie na wewnętrznych czy zewnętrznych konflik-
tach. W przypadku lokalnych organizacji pozarządowych zachodzą 
również relacje pomiędzy ich indywidualnymi elementami skła-
dowymi (wartościami, interesami, potrzebami, zasobami, rolami, 
pozycjami), które są zmienne i nie zawsze zgodne ze sobą, co może 
wywoływać wewnętrzne spięcia i konflikty pomiędzy członkami. 
Wskazuje to na istnienie pewnej morfologii układu, pewnej struk-
tury elementów oraz ich dynamicznych relacji. „W zbiorach skom-
ponowanych z prostych odziaływujących ze sobą elementów złożo-
ność pojawia się dopiero na poziomie całości układu – obserwuje 
się efekt emergencji. Emergencja zaś to pojawienie się na pozio-
mie sytemu właściwości, których nie ma na poziomie elementów 
i których na podstawie właściwości samych elementów nie można 
by oczekiwać” (Winkowska-Nowak, Batorski, Heinz 2003: 12). Po-
wyższe zjawisko można zaobserwować na przykład w przypadku 
zróżnicowania zachowań, sposobu myślenia i działania różnych 
liderów lokalnych organizacji pozarządowych oraz tego, jak ewo-
luują ich postawy w wyniku przeżytych doświadczeń, współpracy 
z innymi organizacjami pozarządowymi czy kontaktami z lokalną 
władzą i mieszkańcami.

Warto w tym momencie odnieść się do założeń teoretycznych 
A. Etzioniego, który w swojej książce pt. Aktywne społeczeństwo 
jasno podkreśla, że dana zbiorowość „nie jest złożona z jednostek, 
lecz z podzbiorowości, które z kolei zawierają w sobie spójne mi-
krojednostki, niezagregowane przypadkowo. Oznacza to, że zbio-
rowość posiada swą własną strukturę wewnętrzną” (Etzioni 2012: 
107). Generuje to w tej sytuacji założenie, że więzi nieformalne i in-
terakcje bezpośrednie pomiędzy członkami danej lokalnej organi-
zacji pozarządowej są niewystarczające do jej całościowego spraw-
nego funkcjonowania. Nie mogą istnieć organizacje pozarządowe 
wyłącznie oparte na więziach wspólnotowych, ale muszą one ulec 
rozszerzeniu na bardziej sformalizowane więzi i formy komunika-
cji. Etzioni nazywa ten proces wewnętrznej regulacji podsystemów 
w danym układzie jako rozszerzanie lojalności, która odnosi się do 
zjawiska instytucjonalizacji. Wspomniany proces uzależniony jest 
od trzech czynników:

• przywódców;
• podzielanych wartości i symboli;
• zinstytucjonalizowanych wewnątrz zbiorowości kanałów 

komunikacji.
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 W procesie wytwarzania poszerzonej lojalności, kluczowe jest 
pojęcie złożonych sieci społecznych. Są to sieci, które charakteryzu-
ją się tym, że są zbudowane z bardzo licznych elementów „pełnią-
cych zazwyczaj różnorakie funkcje, powiązanych w skomplikowany, 
a jednak precyzyjny sposób. Sieci rosną, dopasowują się do zmian 
otoczenia, optymalizują swoje działanie, tworząc przydatne i usu-
wając zbędne powiązania” (Fronczak, Fronczak 2009: 13). Lokalne 
organizacje pozarządowe, aby móc funkcjonować w określonym 
kontekście społecznym oraz regulować wewnętrzne relacje pomię-
dzy jej elementami, muszą opierać się na sieciach złożonych, które 
są podstawą procesu poszerzania lojalności. 

Wzrost adaptacyjności lokalnej organizacji pozarządowej zależy 
przede wszystkim od jest elastyczności i plastycznego dostosowywa-
nia się do wymogów rzeczywistości społecznej. W tym sensie nie-
bezpieczne jest dla powyższego procesu zjawisko charyzmatycznego 
i monocentrycznego przywódcy lokalnej organizacji pozarządowej, 
który zahamowuje proces poszerzania lojalności oraz uniemożliwia 
rozwój sieci złożonych. Owszem, hierarchia jest niezbędna w orga-
nizacji, ale nie może ona się opierać wyłącznie na decyzjach jednej 
osoby. Skuteczniejszy jest proces poziomej i częstej komunikacji li-
dera z podzbiorami członków danej lokalnej organizacji pozarządo-
wej. Pozioma i partnerska komunikacja nie tylko pomiędzy liderem 
lokalnej organizacji pozarządowej i przywódcami pewnych struktur 
w jego organizacji jest ważna, istotny jest również stan partnerskiej 
komunikacji lidera innych członków organizacji z innymi podmio-
tami. Etzioni silnie podkreśla, że takie struktury komunikacyjne 
wewnętrze i zewnętrzne są kluczowe dla trwania i rozwoju danego 
układu, a podzielanie wspólnych wartości i symboli przez członków 
organizacji odgrywa ważną rolę w tworzeniu spójności, ale nie jest 
najważniejsze. Podsumowując, w tym ujęciu lokalne organizacje 
pozarządowe powinny posiadać więcej cech stowarzyszenia niż 
wspólnoty, jeśli chcą generować efektywne i adaptacyjne sieci zło-
żone. System społeczny, jakim jest lokalna organizacja pozarządowa, 
jest bowiem systemem otwartym. Wynika to faktu, że układ złożo-
ny otwarty musi się z jednej strony w sposób ciągły adaptować do 
zmiennego otoczenia społecznego (w przypadku lokalnych organi-
zacji pozarządowych jednostki w nim będące muszą brać pod uwagę 
wymogi kulturowe i społeczne, nacisk instytucji, wpływ innych osób 
i grup) oraz jednocześnie regulować wewnętrzne relacje pomiędzy 
elementami tego układu. To wszystko wymaga zoptymalizowania 
cech więzi wspólnotowych i stowarzyszeniowych w lokalnej orga-
nizacji pozarządowej oraz stworzenia złożonych sieci komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej.

Dwa modele lokalnych organizacji pozarządowych. 
Organizacje pozarządowe typu
 „otwartego” i „zamkniętego”

Lokalne organizacje pozarządowe nie funkcjonują w próżni, ale 
w określonym kontekście społecznym. Istotne jest uwzględnienie 
wcześniej wspomnianego kontekstu historyczno-kulturowego bada-
nego obszaru, rozumianego jako ukształtowany w procesie długiego 
trwania zbiór wartości, norm, tradycji, zwyczajów mających istot-
ny wpływ nie tylko na poziom ogólnej partycypacji mieszkańców 
w organizacjach pozarządowych, ale również na specyficzny rodzaj 
działania samych organizacji pozarządowych i ich potencjalną zdol-

ność do nawiązywania współpracy z innymi podmiotami, zwłaszcza 
przedstawicielami lokalnej władzy. Dodatkowo, ważnym elementem 
jest również uwzględnienie roli oddziaływania zachodnich wzorców 
typu idealnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na założe-
niu istnienia pomiędzy mieszkańcami danego obszaru silnego zaufa-
nia uogólnionego, generującego formalne więzi społeczne, sprzyja-
jące organizowaniu się w systematycznie działające w przestrzeni 
publicznej organizacje pozarządowe.

Można stwierdzić, że Polacy są kulturowo zaprogramowani do 
społecznej mobilizacji w oparciu o więzi wspólnotowe, natomiast 
mobilizacja w oparciu o więzi stowarzyszeniowe jest nowym ele-
mentem, narzuconym odgórnie przez elity polityczne i naukowe 
w wyniku zmian zachodzących w ramach transformacji ustrojo-
wej. W rezultacie wygeneruje to w przypadku lokalnych organizacji 
pozarządowych formy hybrydalne, składające się w większym lub 
mniejszym natężeniu z więzi o charakterze wspólnotowym lub sto-
warzyszeniowym. Jest to istotne z punktu widzenia założenia, że 
tylko zoptymalizowane w danej lokalnej organizacji pozarządowej 
więzi wspólnotowe i stowarzyszeniowe umożliwiają jej pełną ada-
ptacyjność do otaczającej rzeczywistości społecznej poprzez tworze-
nie złożonych sieci społecznych oraz zjawisko poszerzania lojalności. 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi założeniami teoretycznymi 
postawiliśmy główną hipotezę badawczą, która zakłada, że na bada-
nym obszarze (powiecie białostockim i mieście Białystok) znacznie 
częściej występuje model organizacji pozarządowych o charakterze 
zamkniętym niż otwartym. Powyższa hipoteza odnosi się do dwóch 
przeciwstawnych modeli analitycznych (typów idealnych) organizacji 
pozarządowych (tabela 1). 

Model zamkniętej lokalnej organizacji pozarządowej opiera się 
na dominacji aspektu tradycyjnego w kształtowaniu kultury organi-
zacji, form komunikacji czy działania. W tym ujęciu istnieje nacisk 
w aspekcie wewnętrznym na hierarchiczny układ pozycji w organi-
zacji, gdzie istotną rolę odgrywa charyzmatyczny przywódca (lider 
organizacji) sprawujący autorytarny i reprezentacyjny styl działania. 
Ważną rolę odgrywa w tym typie organizacji wspólne podzielanie 
określonych wartości i idei. Organizacje w aspekcie zewnętrznym 
przejawiają brak lub minimalny poziom komunikacji i współpracy 
z innymi organizacjami pozarządowymi oraz władzą lokalną, chy-
ba że łączą określone spersonalizowane więzi Lidera organizacji 
z przywódcami innych form organizacyjnych. Przestrzeń działania 
organizacji postrzegają jako arenę konkurencji i walki o ograniczone 
zasoby, a nie współpracy.

Model otwartej lokalnej organizacji pozarządowej opiera się 
natomiast na dominacji aspektu opartego na demokratycznych 
wzorcach zrzeszania się mieszkańców. W aspekcie wewnętrznym 
są to organizacje reprezentujące demokratyczny (równorzędny) styl 
organizacji. Najczęściej występującymi relacjami pomiędzy działacza-
mi są relacje poziome i równorzędne (nie negujące jednak istnienia 
wewnętrznej hierarchii), a nacisk kładzie się na dyskusje i wspólne 
podejmowanie decyzji. Lider organizacji przyjmuje rolę partnerską 
w stosunku do innych działaczy organizacji. W aspekcie zewnętrznym 
organizacja często komunikuje się i podejmuje działania z innymi 
podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi i lokalną wła-
dzą. Mało ważną rolę odgrywa w tym typie organizacji wspólne po-
dzielanie określonych wartości i idei. Przestrzeń działania organizacji 
jest postrzegana jako arena potencjalnej współpracy, a nie konkurencj
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Tabela 1. Dwa modele lokalnych organizacji pozarządowych

Poziom analizy
Organizacje 

pozarządowe typu 
„zamkniętego”

Organizacje 
pozarządowe typu 

„otwartego”
Relacje wewnątrz 

organizacji (pomiędzy 
członkami)

hierarchiczne demokratyczne

Forma komunikacji 
(wewnętrznej 
i zewnętrznej)

pionowa pozioma

Lider organizacji

charyzmatyczny 
przywódca, 

reprezentant 
organizacji

partner nastawiony 
na dyskusję 
i wzajemną 
współpracę

Komunikacja z innymi 
podmiotami (mieszkańcy, 

władza lokalna, 
instytucje)

rzadka komunikacja, 
często jednorazowa

częsta komunikacja, 
systematyczna

Podejmowanie działań 
z innymi podmiotami rzadkie działania częste działania

Postrzeganie sfery 
publicznej i działającej 

w niej podmiotów

konfliktowy, poczucie 
zagrożenia, walka 

o ograniczone zasoby

współpraca, 
partnerstwo, 
kooperacja

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tabeli 1 dwa przeciwstawne modele orga-
nizacji pozarządowych (typy idealne): typu „zamkniętego” (max. 
aspekt tradycyjny) i „otwartego”(max. aspekt demokratyczny), 
tworzą przeciwstawny układ odniesienia do przeprowadzenia ana-
lizy empirycznej. Posłuży on do określenia, w jakim stopniu badane 
organizacje pozarządowe w Białymstoku i powiecie białostockim za-
wierają, i w jakich proporcjach, elementy z poszczególnych modeli. 
Możliwe będzie stwierdzenie również czy i w jakim stopniu różnią 
się organizacje pozarządowe z poszczególnych warstw analitycznych 
w odniesieniu do wyżej opisanych modeli. Będzie to możliwe poprzez 
określenie, do którego modelu organizacji pozarządowych są one 
bardziej zbliżone lub czy występuje tendencja równoważenia owych 
przeciwstawnych wzorów. W rezultacie zostanie przeprowadzona 
analiza wywiadów pogłębionych o wysokim stopniu strukturyzacji 
zrealizowanych na próbie celowej organizacji pozarządowych z Bia-
łegostoku i powiatu białostockiego.

W wyniku uwzględnienia wyżej przedstawionych kryteriów 
analizy treści wywiadów pogłębionych z członkami organizacji po-
zarządowych z powiatu białostockiego i Białegostoku, możliwe było 
skonstruowanie porównawczych zestawień oraz bardziej szczegóło-
wych wykresów. Tabele 2 i 3 zawierają pogrupowane kody poszcze-
gólnych wywiadów (np. A1, B3, D4) z punktu widzenia ich podziału 
na wywiady przeprowadzone w powiecie białostockim i Białymstoku 
oraz z punktu widzenia kategorii przyporządkowanych do poszczegól-
nych poziomów analizy. W pracy badawczej zastosowano ilościową 
analizę treści oraz kodowanie treści ukrytych przekazu. Kodowanie 
przepisanych treści wywiadów opierało się na całościowym przeczy-
taniu przez badacza uzyskanego materiału badawczego i następnie 
klasyfikacji poszczególnych odpowiedzi na zadane pytania według 
przyjętych kategorii analizy. Zasadniczym celem badania było uzyska-
nie materiału badawczego o jak najwyższym poziomie standaryzacji, 
umożliwiającego opis zależności zachodzących pomiędzy badanymi 
organizacjami pozarządowymi i lokalnym kontekstem. Dodatkowo 
w celu ukazania „głębi” uzyskane zestawienia tabelaryczne i wykresy 
zostały uzupełnione przykładowymi cytatami z wywiadów.

W niniejszym artykule omówione zostaną wyniki badań zwią-
zane z aspektem zewnętrznej (z innymi podmiotami) komunikacji 
badanych lokalnych organizacji pozarządowych oraz aspektem we-
wnętrznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami a lide-
rem organizacji pozarządowej.

Diagnoza ograniczeń komunikacji zewnętrznej 
badanych społeczności lokalnych

 z innymi podmiotami

W celu dokonania szczegółowego opisu poziomu otwartości 
badanych lokalnych organizacji pozarządowych na współpracę ze 
zróżnicowanymi podmiotami potrzebna jest diagnoza ograniczeń 
i przeszkód negatywnie wpływających na ich działalność w lokalnym 
środowisku. Dominacja w wypowiedziach badanych licznych barier, 
zwłaszcza związanych z komunikacją z innymi podmiotami może 
wskazywać nie tylko na fakt, że badana organizacja pozarządowa 
przyjmuje zamknięty model działania, ale również, że organizacja czy 
instytucja, z którą chce nawiązać współpracę aprobuje taki model 
działania. Może to wskazywać, że niemal polskim standardem jest 
stosowanie w komunikacji zewnętrznej zasady ograniczonego zaufa-
nia do innych podmiotów oraz orientowania się w swoich działaniach 
głównie na zysk własny, a nie ogólnospołeczny. W efekcie, w aspekcie 
niniejszego opracowania, uwzględniono następujące poziomy analizy:

• diagnoza głównych barier ograniczających działalność bada-
nych organizacji pozarządowych (nasilających konkurencję, 
a nie współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
tzw. walka o ograniczone zasoby);

• udział badanych organizacji pozarządowych w konfliktach 
(określenie sfer „zamykających” sferę potencjalnej współ-
pracy).

 Występowanie barier, które ograniczają rozwój, to główny 
czynnik zamykający badane organizacje na szerszą komunikację ze 
zróżnicowanymi podmiotami. Wiąże się to z faktem, że otaczającą 
rzeczywistość społeczną członkowie organizacji pozarządowej po-
strzegają jako przestrzeń ograniczonych zasobów, które zdobywa się 
często drogą nieformalnych negocjacji. 

Z analizowanego materiału badawczego można uzyskać szcze-
gółowy obraz licznych barier w działalności badanych organizacji 
pozarządowych (tabela 2). Warto zwrócić uwagę, że zaledwie dwie 
organizacje pozarządowe z powiatu białostockiego i jedna z Białe-
gostoku w ogóle nie zauważają jakichkolwiek barier ograniczających 
ich działalność, co obrazuje skalę występowania czynników ograni-
czających. Wskazuje to na istnienie w świadomości badanych dzia-
łaczy silnego przekonania, że funkcjonują w wysoce nieprzyjaznym 
i obcym otoczeniu społecznym, które jest organizowane głównie 
przez nieformalne i ukryte reguły działania. 

Istnienie barier w działalności 
organizacji pozarządowych

 
Formy barier w działalności badanych organizacji pozarządo-

wych przedstawione zostały w tabeli 2. Brak barier określiły nastę-
pujące organizacje:
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• badane organizacje pozarządowe z powiatu białostockiego: 
B5, C5 (Suma: 2);

• badane organizacje pozarządowe z Białegostoku: E6 (Suma: 1).

Tabela 2. Formy barier w działalności badanych organizacji pozarządo-
wych według badanych

Formy barier 
w działalności 

badanych organizacji 
pozarządowych:

Badane organizacje 
pozarządowe 

z powiatu 
białostockiego

Badane organizacje 
pozarządowe 

z Białegostoku

Finansowe

A1, A2, A3. A4, A6, A7, 
B2, B3, B7, C7, C8, C9, 

E5, E8, E9
Suma: 15

B1, C3, D1, D2, D3, 
D4, E4

Suma: 7

Konkurencja między 
organizacjami 

pozarządowymi

B7, B8, C1
Suma: 3

C3
Suma: 1

Brak aktywnych 
członków 

A3, B6, C2, C4, C6, E9
Suma: 6 Suma: 0

Brak siedziby 
organizacji 

pozarządowej

A5, A6, B6, E8
Suma: 4

E4
Suma: 1

Nieprzychylny 
stosunek władz 
samorządowych

A2, A6, A8, B3, B4, 
B8, C1, C4, C6, C7, C9, 

E2, E5
Suma: 13

B1, D4
Suma: 2

Nadmiar biurokracji A2, B2, B3, C2, C7, C8
Suma: 6

D3, D4, E1
Suma: 3

Brak napływu 
nowych członków 

do organizacji 
pozarządowej

A3, B2, B3, E8
Suma: 4

B1, E7
Suma: 2

Nieprzychylny 
stosunek 

mieszkańców

B2, B4, B7, C1, C2, C4, 
C6, C8, D5, D6, E3

Suma: 11
Suma: 0

Źródło: opracowanie własne. Uwaga: kody nie sumują się do 40 i 10.

Podstawowym problemem utrudniającym działalność bada-
nych organizacji są problemy związane z pozyskaniem funduszy na 
realizację projektów czy organizację konkretnych działań np. szkoleń, 
warsztatów, wystawy. Wiąże się to dodatkowo ze zjawiskiem konku-
rencyjności lokalnych organizacji pozarządowych o ograniczone środki 
finansowe oraz utrwalenie się w świadomości działaczy, że jednym 
z najbardziej skutecznych sposobów pozyskania funduszy jest utrzy-
mywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami lokalnej władzy. 
Zasadniczo zakłada się, że głównym zadaniem lidera badanych orga-
nizacji pozarządowych jest pozyskanie w bezpośredni i nieformalny 
sposób takich pozytywnych relacji z przedstawicielami lokalnej władzy 
oraz kierownikami innych instytucji w celu uzyskania gwarancji do-
stępności do cennych informacji czy zasobów finansowych.

 Dodatkowo wskazuje to na brak wiedzy badanych na temat 
pozyskiwania funduszy z innych źródeł oraz na brak umiejętności 
w składaniu wniosków o dotacje np. z Unii Europejskiej. Może to 
wskazywać na słabość złożonych sieci społecznych w ramach całej 
społeczności lokalnych, gdzie cenne informacje są zarezerwowane 
do nielicznych kręgów osób.

„Problemem są pieniądze, tu nie ma co dyskutować, na wszyst-
ko trzeba, byle coś kupić, na ten festyn, jak trzeba kupić jakieś mate-
riały to jest problem z pieniędzmi, dla gminy nie byłoby problemem 

1000 czy 2000 dać, to by nie zbiedniała, ale przepisy nie pozwa-
lają na te ... przepisy trzeba omijać, kombinować, to już są takie 
przestępstwa, tego nie można robić no i dlatego jest problem czy te 
stowarzyszenia nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, nie 
mogą, nie można pieniędzy pozyskać” (A3).

 Według badanych, z barierami finansowymi najczęściej po-
wiązane jest występowanie nadmiernej biurokratyzacji. Brak zro-
zumienia oraz wysoki poziom skomplikowania wymaganych proce-
dur związanych z przygotowaniem wniosku o dotację finansową na 
dany projekt najczęściej tłumaczony jest jako jeden z podstawowych 
problemów w działalności organizacji pozarządowych. Instytucje sa-
morządu lokalnego są postrzegane często jako obce i nastawione 
negatywnie do badanych, które niechętnie dzielą się informacjami 
na temat pozyskania określonych funduszy. Interesujący jest fakt, że 
wśród badanych jest to przekonanie tak popularne, że badani często 
całkowicie rezygnują (i nawet nie podejmują próby) pozyskiwania 
np. dotacji z UE w myśl przekonania, że nie da się tego zrealizować 
w sposób formalny, a jedynie straci się cenny czas. Sukcesy innych 
organizacji pozarządowych w aspekcie pozyskiwania dotacji bardzo 
często badani postrzegają jako efekt nieformalnych powiązań z re-
alną władzą, co jeszcze bardziej ogranicza współpracę pomiędzy 
zróżnicowanymi podmiotami w danej społeczności lokalnej.

„Bariera jest jeszcze inna, jakby niezależna, to coraz większa 
biu-ro-kra-ty-za-cja naszego życia, która przybierać zaczyna już cza-
sami jakieś monstrualne formy. Ta biurokratyzacja jest i ona się nie 
zmniejsza, tylko ona pogłębia. Ja jestem.. bądź co bądź, mam do-
świadczenie szesnastoletnie, czyli.. czyli bardzo długie pracy właśnie 
w tego typu środowisku, które się cały czas zazębia za.. za to, co 
możemy określić nazwą „biurokracja”, więc.. Ta biurokracja z roku 
1994, kiedy zaczynałem, w niczym jest porównywalna z biurokracją 
roku 2010. Ona się rozrosła do monstrualnych rozmiarów” (D3).

 W analizowanych wywiadach uwagę zwraca fakt częstego 
podkreślania przez badanych trzech istotnych barier o charakterze 
kontaktów z innymi podmiotami. Po pierwsze, badani bardzo czę-
sto podkreślali, że główną barierą w ich działalności jest nieprzy-
chylność lokalnych władz. Po drugie, dość znacznym ograniczeniem 
w działalności badanych organizacji pozarządowych, zwłaszcza 
w powiecie białostockim, jest niechęć ze strony mieszkańców. Ba-
dani często podkreślali, że spotykają się podczas swojej działalności 
z brakiem zrozumienia, a nawet zawiścią ze strony mieszkańców. 
Wskazuje to na niski poziom społecznej wiedzy na temat funkcjono-
wania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i jego podmiotów, 
czyli organizacji pozarządowych. Z drugiej strony dominacja w spo-
łeczeństwie polskim pragmatycznego podejścia do rzeczywistości 
społecznej oraz powszechnego niemal przekonania o niechęci do 
instytucji władzy oraz podmiotów z nią współpracujących może ge-
nerować niechęć do organizacji pozarządowych, postrzeganych jako 
organizacje służące do uzyskiwania gratyfikacji finansowej przez jej 
członków. Aczkolwiek może to również wskazywać na niewystracza-
jącą komunikację badanych organizacji pozarządowych z mieszkań-
cami. Trzecią barierą w tym aspekcie jest brak współpracy pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi, co ujawnia konkurencyjny model 
funkcjonowania III sektora w badanych miejscowościach oraz brak 
wypracowanych kanałów komunikacji pomiędzy nimi.

„Proszę Panią barier jest bez liku, mentalna… jak to nazwać, 
kulturowe? Bo teraz to komercja wiadomo nikogo nic nie obchodzi, 
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obojętność totalna, niska świadomość społeczna, niska świadomość 
ekonomiczna, polityczna każda” (C6);

„I też mam z nim na pieńku i to jest cały problem, i to nie tylko ja 
mam z nim na pieńku.. To znaczy na pieńku, chodziło o te pieniążki wte-
dy, bo on jako radny stąd przyjechał, żebym ja to podpisał, ja mówię: 
nigdy nie podpiszę tego. Tych papierów nie podpiszę, bo po prostu to 
był jawny przekręt. Byśmy tych pieniędzy nie dostali w ogóle i byśmy 
nawet nie wiedzieli, gdzie te pieniążki się podziały nasze, nasze!” (A8);

„Myślę że tak, ta mentalność wiejska. Czyli mamy (…) dwóch 
sołtysów, jeden sołtys taki, oj, oj, a na co, nic to nie potrzebne. A dru-
ga jest członkiem naszej organizacji pozarządowej, no to wiadomo 
jak to jest. Jedna współpracuje chce, a drugiej żeby nie wiem jak, 
gdzie ją tam wozić. Bo próbowałam to nie jest tak, że ja się nasta-
wiam źle, ja próbuje tych ludzi przekonywać, nie uprzedzam się do 
nich i tak dalej. Panią sołtys wzięłam na tą, na tą właśnie na ten 
projekt (…) Ale ona tam nic tylko zrozumiała, dlaczego my to robi-
my. Natomiast nic nie potrafiła zrobić, a ta mentalność tej kobiety 
została. Ona ciągle zazdrości czegoś, ona czegoś, no niestety, to jak 
ksiądz mówił to z tą mentalnością to ludzie muszą wymrzeć” (C4).

 Inne formy barier są związane z wewnętrznymi problemami 
samych organizacji pozarządowych. Najczęściej są to kwestie zwią-
zane z brakiem aktywnych członków oraz brakiem napływu nowych 
osób np. ludzi młodych. Wskazuje to na istnienie zjawiska silnego 
zaangażowania wąskiej grupy „aktywistów” w działalność danych 
organizacji pozarządowych, przy jednoczesnej bierności innych 
członków organizacji. Aktywne są głównie te osoby, które mocno 
wierzą w misję całej organizacji pozarządowej oraz są ściśle powią-
zani z charyzmatycznym liderem badanej organizacji pozarządowej. 
W takim ujęciu komunikacja wewnętrzna odbywa się niemal wy-
łącznie pomiędzy liderem a posłusznym mu aktywem, natomiast 
inni działacze są zwoływani odgórnie w wyjątkowych sytuacjach.

„Zgodnie z przepisami trzeba pilnować, śledzić i swój czas po-
święcać i koniec. Chyba nie ma ludzi takich chętnych” (D5).

 Ostatni typ barier w działalności organizacji pozarządowych 
stanowią bariery materialne, związane z brakiem siedziby określo-
nych organizacji pozarządowych, co w dużej mierze, według bada-
nych, ogranicza ich działalność. Uwidacznia się w przypadku tych 
barier również przekonanie o niemożności rozwiązania tego pro-
blemu, w wyniku braku wiedzy lub odpowiednich nieformalnych 
znajomości.

„Typu biuro, typu miejsce, gdzie mogę się spotkać, no bo wie 
Pani prywatne mieszkanie człowiek może na zebrania przeznaczać 
i tak dalej, i tak dalej, ale wie Pani jeżeli to jest bardzo częste, to się 
robi uciążliwe” (E4).

Znajomość istnienia barier w działalności
 innych organizacji pozarządowych według badanych

Brak znajomości:
• badane organizacje pozarządowe z powiatu białostockiego: 

A2, B5, B6, C6, D6, E2, E3, E5 (Suma: 8);
• badane organizacje pozarządowe z Białegostoku: C3, D2, E6, 

E7 (Suma: 4).

 Interesującym faktem jest, że przy znacznych deklaracjach 
badanych na temat znajomości barier innych organizacji pozarzą-

dowych, funkcjonujących w ich miejscowości, najczęściej ich wska-
zania stanowiły powielenie ich własnych doświadczeń w tej kwestii. 
Wskazuje to na relatywny brak wiedzy badanych na temat lokalnego 
III sektora oraz o ograniczonej komunikacji pomiędzy tymi podmio-
tami. Badani za główne bariery działalności III sektora w ich miejsco-
wości najczęściej wskazywali następujące przyczyny: brak środków 
finansowych, nadmiar biurokracji, brak wsparcia władz samorządo-
wych, niechęć ze strony mieszkańców, zamknięcie się na współpracę 
innych organizacji pozarządowych oraz brak aktywnych członków. 
Wskazuje to na silną dominację więzi wspólnotowych, opartych na 
bezpośrednich i nieformalnych relacjach nie tylko wewnątrz bada-
nych organizacji pozarządowych, ale również w relacjach z innymi 
podmiotami w lokalnych społecznościach.

Ważnym pytaniem w aspekcie analizy wzajemnych relacji po-
między badanymi organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami 
jest określenie poziomu ich konfliktowości (tabela 3). W tym ujęciu 
zakłada się, że im większa częstotliwość konfliktów pomiędzy ba-
danymi organizacjami pozarządowymi, a określonymi podmiotami 
(innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami), tym 
mniejsze prawdopodobieństwo współpracy między nimi. Niski po-
ziom współpracy pomiędzy zróżnicowanymi podmiotami oraz wy-
stępowania konfliktów będzie adekwatny z niską jakością lokalnych 
sieci złożonych, co jest adekwatne z niskim poziomem adaptacyjno-
ści wszystkich podmiotów w analizowanych sieciach.

Tabela 3. Udział badanych organizacji pozarządowych w konfliktach

Uczestnicy konfliktu

Badane organizacje 
pozarządowe 

z powiatu 
białostockiego

Badane organizacje 
pozarządowe 

z Białegostoku

Członkowie 
badanej organizacji 

pozarządowej
(konflikt wewnętrzny)

A1, A3, B3
Suma: 3 Suma: 0

Mieszkańcy C1, C5
Suma: 2

D4, E1
Suma: 2

Instytucje Suma: 0 E7
Suma: 1

Inne organizacje 
pozarządowe

B7
Suma: 1 Suma: 0

Prywatne firmy A2
Suma: 1 Suma: 0

Źródło: opracowanie własne. Uwaga: kody nie sumują się do 40 i 10.

Deklarowane wzięcie udziału badanej organizacji pozarządowej 
w konflikcie:

• badane organizacje pozarządowe z powiatu białostockiego: 
A1, A2, A3, A8, B3, B7, C1, C4, C5 (Suma: 9);

• badane organizacje pozarządowe z Białegostoku: D4, E1, E7 
(Suma: 3).

Analizując zebrany materiał należy wziąć pod uwagę fakt, że py-
tanie o zaangażowanie badanych organizacji pozarządowych w kon-
flikt jest pytaniem trudnym i problemowym. Możliwe, że wynika to 
ze społecznie powielanego przekonania, że wdanie się w konflikt 
jest postrzegane przez innych mieszkańców danej społeczności jako 
istotne zagrożenie dla istniejącego porządku społecznego. W rezulta-
cie można zakładać, że część badanych miało opory przed przedsta-
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wianiem swojej organizacji pozarządowej jako podmiotu biorącego 
udział w konflikcie. Owe obawy mogły być wzmocnione przez fakt, 
że badacz był osobą spoza organizacji, a więc postrzegany jako osoba 
obca, w stosunku do której trzeba się kierować zasadą ograniczonego 
zaufania. Zgodnie z uzyskanymi wypowiedziami badanych uwidacznia 
się niski poziom konfliktowości badanych organizacji pozarządowych. 
Interesujące jest natomiast, że w deklaracjach udziału badanych or-
ganizacji pozarządowych dominują formy konfliktów wewnętrznych 
pomiędzy członkami samej organizacji pozarządowej. Są to przede 
wszystkim konflikty związane z nadmiernym zainteresowaniem człon-
ków zarządów lokalną polityką. Konflikty zewnętrzne najczęściej przy-
bierają formę silnych napięć z przedstawicielami władz samorządo-
wych. W tych przypadkach badani silnie zaznaczali niechęć burmistrza 
danej gminy do ich organizacji pozarządowej oraz faworyzowanie in-
nych, działających w danej społeczności lokalnej. Natomiast konflikty 
pomiędzy badanymi organizacjami pozarządowymi, a mieszkańca-
mi dotyczą przede wszystkim organizacji ekologicznych w aspekcie 
ich działalności na rzecz ochrony środowiska, a interesami lokalnej 
ludności. Tylko w pojedynczych przypadkach występowały konflikty 
pomiędzy badanymi organizacjami pozarządowymi, a instytucjami, 
innymi organizacjami pozarządowymi oraz prywatnymi firmami. Są to 
konflikty związane z odmiennymi poglądami na określone sprawy po-
między badaną organizacją pozarządową, a instytucją kulturalną oraz 
konflikty związane z pojawieniem się silnych napięć pomiędzy parte-
rami podczas współpracy. Jawne zaangażowanie się w konflikt, który 
jest postrzegany wyłącznie jako walka o sumie zero-jedynkowej a nie 
forma negocjacji, jest postrzegane wysoce negatywnie. Priorytetem 
jest utrzymanie wysokiego poziomu wewnętrznej spójności organiza-
cji, która często jest tworem sztucznym i nieadaptacyjnym. W badanych 
organizacjach pozarządowych często dominuje obraz wewnętrznych 
spięć, nieformalnych spięć czy tworzenia nieformalnych grup niezado-
wolonych. Są one jednak uciszane w imię wyznawania wspólnej misji 
najczęściej przez charyzmatycznego lidera organizacji.

„W konflikcie. No my z burmistrzem jesteśmy cały czas w konflik-
cie. No to może nawet nie ostatnio, tylko tak cały czas” (C4);

„Są projekty, które do tej pory... może się nie wstydzimy, bo one 
się odbyły i jakieś tam pozytywy one miały, ale mówmy szczerze no 
zupełnie inaczej je sobie wyobrażaliśmy a zupełnie inaczej się to na 
samym końcu ułożyło. Jak najbardziej. Jak życie. Są różni partnerzy. 
Różnice kulturowe. Różnice celów. Dla jednych celem jest powiedzmy 
świadomość młodzieży, że coś się dzieje w społeczności a dla innych 
celem, o którym się głośno nie mówi jest np. dofinansowanie, które 
potrzebują na funkcjonowanie biur na przykład. Ale tego się głośno 
nie mówi. Dopiero potem, w czasie realizacji projektu wychodzi, że 
to jest inny cel tak naprawdę. Wiec jak najbardziej są fajne projekty, 
super projekty, do rany przyłóż ale są też projekty z partnerami, gdzie 
no niestety konflikt czasami nawet jest dosyć zaostrzony” (B7).

Podsumowanie

Analizując uzyskany materiał badawczy z wywiadów przeprowa-
dzonych z członkami organizacji pozarządowych z Białegostoku i po-
wiatu białostockiego, uwagę zwraca wysoki poziom deklaracji bada-
nych dotyczący istnienia szerokiej współpracy ich organizacji z innymi 
podmiotami (organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami). 
Może to wskazywać na wysoki poziom „otwarcia się” badanych or-

ganizacji pozarządowych i tym samym na wysoką jakość złożonych 
sieci społecznych. Jednakże szczegółowa interpretacja wypowiedzi 
badanych ukazała, że owe „otwarcie się” organizacji pozarządowych 
jest w dużej mierze ograniczone do pojedynczych znaczących osób 
(np. burmistrza, dyrektora szkoły, proboszcza). Wskazuje to na istnie-
nie silnych więzi wspólnotowych, a nie stowarzyszeniowych. Zasad-
niczo wpływa to silnie na ograniczenie tworzenia się złożonych sieci 
społecznych w wyniku powstawania zamkniętych enklaw wzajemnej 
komunikacji, przepływu informacji i zasobów. Współpraca z innymi 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami często jest jednorazowa 
(np. organizowanie wystawy, festynu) lub przybiera formę podtrzymy-
wania pozytywnych relacji społecznych (np. poprzez użyczanie sprzętu 
technicznego lub pomieszczeń). 

Kolejnym czynnikiem osłabiającym „otwarcie się” badanych or-
ganizacji pozarządowych na długotrwałą współpracę z innymi pod-
miotami jest istnienie ograniczonych zasobów finansowych oraz brak 
wiedzy działaczy organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania 
funduszy z grantów. Powoduje to z jednej strony relacje konkurencji 
pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a z drugiej kreuje 
jednolity obraz władz samorządowych jako tych, którzy „monopoli-
zują” dostęp do zasobów finansowych. Niepokojącym czynnikiem 
ograniczającym działalność i rozwój badanych organizacji pozarządo-
wych, ujawniającym się w wypowiedziach badanych, jest brak part-
nerskich relacji z przedstawicielami lokalnej władzy oraz niechęć ze 
strony samych mieszkańców. W efekcie wskazuje to na niski poziom 
ogólnej wiedzy mieszkańców oraz pracowników instytucji, urzędów 
na temat tego, czym jest społeczeństwo obywatelskie oraz na jakich 
zasadach funkcjonują jego podstawowe podmioty, czyli organizacje 
pozarządowe. Wszystkie powyższe czynniki negatywnie wpływają na 
poziom adaptacyjności poszczególnych lokalnych organizacji pozarzą-
dowych. Aczkolwiek podejmowanie przez część lokalnych organizacji 
pozarządowych nowatorskich rozwiązań w tak trudnym otoczeniu 
społecznym wskazuje na dynamiczną ewolucję badanych organizacji 
w stronę tworzenia nowych hybrydalnych form.

Źródłem finansowania badań i artykułu był projekt Fundacji                
Centrum Promocji Podlasia.
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