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Obszar: Zarządzanie zespołem 

Komponent: Rozwój i wsparcie zespołu 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Zespół
1
 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  

 

                                                      
1
 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  
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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. 

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? 

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? 
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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  
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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?  

        

 



MATRYCA SZCZEGÓŁOWA 

9 | Strona 

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 

                                                                                                                                           

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  
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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? 

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  
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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 
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.  

Czy decyzje są podejmowane na właściwych poziomach 
organizacji? Czy członkowie wiedzą, w które decyzje powinni 
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  
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Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

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   

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?) 
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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  

 

 
 
 
 


