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Wprowadzenie

W   działalności społeczno-gospodarczej funkcjonują 
obok siebie trzy sektory: publiczny, prywatny i po-

zarządowy (Moroń, 2012, s. 13–17). Pierwszy sektor (pu-
bliczny) reprezentowany jest przez instytucje i  jednostki 
organizacyjne, które podlegają instytucjom państwowym. 
Finansowanie tego sektora odbywa się głównie z  wpły-
wów podatkowych, a  jego głównym celem jest spełniać 
potrzeby państwa i  obywateli, zgodnie z  obowiązujący-
mi przepisami prawa. Drugi sektor (prywatny) mieści 
w  sobie przedsiębiorstwa, których nadrzędnym celem 
jest maksymalizacja zysków z  prowadzonej działalności 
gospodarczej (Schmidt, 2012, s.  14–17). Trzeci sektor, 
działając obok sektora publicznego oraz prywatnego, ma 
za zadanie wspierać i  uzupełniać aktywności na rzecz 
społeczeństwa (Marciszewska, 2017, s.  127–137). Obej-
muje on organizacje pozarządowe posiadające formalny 
status oraz nieformalne aktywności i grupy, które również 
mają wymiar obywatelskiego działania. (Fudaliński, 2013, 
s.  24–30). Nadrzędnym celem funkcjonowania organiza-
cji pozarządowych jest zaspokojenie potrzeb społecznych 
(Marciszewska, 2014, s.  57–70). Termin organizacja po-
zarządowa określa relację organizacji w  odniesieniu do 
sektora publicznego. Innymi niejednokrotnie używanymi 
zwrotami są organizacje „non profit” (niemogące prowa-
dzić działalności gospodarczej) oraz „not for profit” (mo-
gące prowadzić działalność gospodarczą), które używane 
są w opozycji do sektora biznesowego. Organizacje „not 
for profit” mogą prowadzić działalność gospodarczą pod 
warunkiem, że całość zysków będzie przeznaczana na 
działalność statutową organizacji, a  nie będzie redystry-
buowana wśród pracowników (Schmidt, 2012, s. 14–17). 
Obecnie organizacje pozarządowe przystosowują się do 
stale zmieniających się warunków otoczenia oraz wyso-
kich oczekiwań im stawianym, by móc skutecznie prowa-
dzić swoją działalność (Major, 2018, s. 1045–1052).

Organizacje trzeciego sektora podejmują wysiłki ma-
jące na celu wdrażanie w  życie projektów, dzięki którym 
mogą realizować swoje cele statutowe (Marciszewska, 2013, 
s. 63–74). Zarządzanie projektami opiera się na planowaniu, 
organizowaniu, monitorowaniu i  kontrolowaniu całości 
przedsięwzięcia (projektu) oraz przewodzeniu i  moty-
wowaniu osób, które ten projekt wykonują (Spałek, 2016, 
s.  499–506). Ważne jest, by osiągnąć cele projektu, które 
powinny mieścić się w ustalonych wcześniej normach za-
kresu, czasu, kosztów oraz jakości (Walczak, 2014, s.  18). 

Zarządzanie projektami posiada swoją specyfikę, narzędzia 
i  techniki, które stale ewoluują, ponieważ powstają coraz 
to nowsze metodyki, zasady i  technologie je wspierające 
(Trocki, 2012, s.  15–16). Projekt jest ograniczony budże-
tem, dostępnością zasobów i  czasem, jest nierutynowym 
przedsięwzięciem wykonywanym w  celu zaspokojenia 
konkretnych potrzeb klienta, którym w przypadku organi-
zacji pozarządowych jest wybrana grupa społeczna (Project 
Management Institute, 2017, s. 3–6). Projekty, które podej-
mowane są przez organizacje trzeciego sektora, różnią się 
od tych realizowanych w sektorze publicznym i prywatnym. 
Podstawową różnicą jest cel, którym w projektach społecz-
nych jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa lub członków 
organizacji, a  nie trwałe przynoszenie zysku. Ponadto 
środki finansowe pozyskiwane na realizację projektów po-
chodzą najczęściej z  funduszy unijnych, budżetu państwa, 
budżetu jednostek samorządu terytorialnego, darowizn 
lub też ze składek członkowskich (Bogacz-Wojtanowska, 
Wrona, 2016, s.  62). W  projektach realizowanych przez 
organizacje trzeciego sektora, oprócz pracowników płat-
nych, działają również wolontariusze, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za swoją pracę, przynależąc dobrowolnie 
do danej organizacji, ponieważ identyfikują się z jej celami 
i wartościami (Trzciński, 2017, s. 30–35). Wśród wolonta-
riuszy występuje duża rotacja, dlatego motywowanie ich do 
działania i utrzymanie ich zaangażowania przez cały okres 
realizacji projektu jest wyzwaniem dla lidera (Bogacz-Woj-
tanowska, Wrona, 2016, s. 83). 

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi jest rela-
tywnie młodym obszarem nauk o  zarządzaniu (Bogacz-

-Wojtanowska, Wrona, 2016, s. 60). Natomiast zarządzanie 
projektami w  organizacjach pozarządowych jest bardzo 
słabo rozpoznanym obszarem badań w  warunkach pol-
skich (Bogacz-Wojtanowska, Rymsza, 2015, s. 4–13).

W związku z powyższymi rozważaniami wyłania się na-
stępujący problem badawczy: jaki jest stan wiedzy wśród 
osób związanych z  realizacją projektów w organizacjach 
pozarządowych w odniesieniu do wybranych elementów 
związanych z zarządzaniem projektami? Zatem w artyku-
le autorzy przedstawili wyniki badań dotyczących stoso-
wania wybranych elementów związanych z zarządzaniem 
projektami w  organizacjach pozarządowych. Natomiast 
uzyskana odpowiedź na postawione pytanie badawcze 
będzie stanowiła punkt wyjścia do dalszych pogłębionych 
badań.
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Metoda badawcza

J ako narzędzie badawcze przyjęto ankietę, która zo-
stała opracowana przez autorów artykułu. Badania 

przeprowadzono drogą elektroniczną w pięćdziesięciu 
sześciu organizacjach pozarządowych na terenie wo-
jewództw: śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, 
świętokrzyskiego i dolnośląskiego w okresie od 1 lutego 
2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Dane podmiotów 
uzyskano z  otwartej bazy organizacji pozarządowych 
dostępnej na stronie https://spis.ngo.pl. Próba ba-
dawcza została dobrana w  sposób celowy. Decyzja ta 
pozwala na świadomy dobór respondentów, którzy 
posiadają pewne cechy interesujące badaczy. Próbę ba-
dawczą stanowiły organizacje pozarządowe, znajdujące 
się na terenie Polski w województwach: śląskim, mazo-
wieckim, małopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim, 
które działają co najmniej rok, realizują projekty oraz 
mają status fundacji lub stowarzyszenia. Autorzy mają 
świadomość, że badania tego typu nie pozwalają uogól-
niać wniosków na całe populacje, aczkolwiek pozwalają 
na wyłonienie prawidłowości występujących w  danej 
zbiorowości, celem wytyczenia dalszych kierunków 
badań. Podczas analizy otrzymanych wyników autorzy 
skupili się na statystyce opisowej, a  w  szczególności 
interpretacji wyników procentowych częstości uzy-
skanych odpowiedzi. Ankieta składała się z  23 pytań 
zawartych w  trzech częściach pytań: metryczki, ogól-
nych i szczegółowych. W ankiecie znajdowało się 13 za-
mkniętych pytań jednokrotnego wyboru, 2  otwartych 
wielokrotnego wyboru, 5  pytań otwartych i  3  pytania 
macierzowe zamknięte wielokrotnego wyboru. 

Wyniki badań

P ierwsza część ankiety dotyczyła pytań o charaktery-
stykę projektów, wykształcenie respondentów oraz 

ich ogólny stan wiedzy o metodach zarządzania projek-
tami. Osoby biorące udział w badaniu w 63% reprezen-
towały stowarzyszenia i  w  37% fundacje. Certyfikaty 
z metodyk zarządzania projektami lub ukończone studia 
z zakresu zarządzania posiadło jedynie 38% responden-
tów. Pozostałe osoby swoją wiedzę opierały jedynie na 
zdobytym doświadczeniu. W  badanych organizacjach 
prowadzono projekty, przy czym 50% z  nich w  ciągu 
ostatnich trzech lat zrealizowano powyżej dziesięciu 

projektów, w 32% organizacjach od sześciu do dziesię-
ciu, natomiast w 18% od jednego do pięciu projektów. 
W  59% badanych organizacjach realizowano projekty 
trwające do jednego roku, w 29% prowadzono projekty 
trwające od jednego roku do dwóch lat, a w 12% orga-
nizacjach projekty trwały powyżej dwóch lat. Przy wy-
konywaniu tak dużej liczby projektów jedynie 18% an-
kietowanych przyznało, że w swojej pracy wykorzystują 
dostępne na rynku metody zarządzania projektami. Aż 
82% badanych określiło, że w ich organizacji nie stoso-
wano metod zarządzania projektami, a  podejmowane 
działania w  tym  zakresie miały charakter intuicyjny 
oparty na wcześniejszych doświadczeniach. Średni bu-
dżet realizowanych projektów wynosił przeważnie do 
100  000 zł (62% odpowiedzi), a  projekty w  91% przy-
padków realizowane były we współpracy z co najmniej 
jednym partnerem. Zespoły projektowe liczyły średnio 
od 2 do 4 osób (46% odpowiedzi) lub od 5 do 10 osób 
(45% odpowiedzi). Rzadko zespoły składały się z  po-
wyżej 10 osób (9% odpowiedzi). Tabela 1 przedstawia 
charakterystykę projektów realizowanych w  badanych 
organizacjach pozarządowych.

W  drugiej części badania ankietowani zostali za-
pytani, czy w  ich organizacji występują wybrane ele-
menty opisujące działania związane z  zarządzaniem 
projektem, które dotyczą wybranych kompetencji tech-
nicznych (twardych) i  kontekstowych. W  badaniu nie 
skupiono się na elementach zarządzania związanych 
z  kompetencjami behawioralnymi (miękkimi), takimi 
jak: przywództwo, motywacja, kreatywność, negocjacje 
czy etyka (Stowarzyszenie Project Management Polska, 
2009, s. 39). Autorzy zdecydowali się pominąć elemen-
ty związane człowiekiem, jego postawą i zachowaniem 
w badaniach pilotażowych. Na podstawie udzielonych 
odpowiedzi autorzy określili procentowe występowa-
nie tych elementów w  organizacjach pozarządowych. 
Wyniki przedstawione zostały w tabeli 2. 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można 
stwierdzić, że we wszystkich badanych organizacjach 
występowała praca zespołowa. W 96% organizacji było 
poszukiwanie nowych idei i  rozwiązań oraz uporząd-
kowana dokumentacja projektowa. W  około 80% or-
ganizacji występowało efektywne zarządzanie wieloma 
projektami (79%), przewidywalne procesy (77%), for-
malne procedury dotyczące realizacji projektów (75%). 
W  70% badanych organizacji odbywały się szkolenia 

Tabela 1. Charakterystyka projektów w badanych organizacjach pozarządowych

Średni czas trwania realizowanych 
projektów

do roku  
(59%, 33 odpowiedzi)

od roku do 2 lat  
(29%, 16 odpowiedzi)

powyżej 2 lat  
(12%, 7 odpowiedzi)

Średni budżet realizowanych 
projektów

do 100 000 zł  
(62%, 35 odpowiedzi)

powyżej 500 000 zł  
(20%, 11 odpowiedzi)

od 100 001 do 500 000 zł  
(18%, 10 odpowiedzi)

Średnia liczba partnerów 
w realizowanych projektach

od 1 do 3  
(73%, 41 odpowiedzi)

powyżej 3  
(18%, 10 odpowiedzi)

brak  
(9%, 5 odpowiedzi)

Średnia liczebność zespołu 
projektowego

od 2 do 4 osób  
(46%, 26 odpowiedzi)

od 5 do 10 osób  
(45%, 25 odpowiedzi)

powyżej 10 osób  
(9%, 5 odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne

https://spis.ngo.pl
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dla pracowników i  członków zespołów projektowych. 
W  około 60% organizacji występował system zbiera-
nia i  analizy danych (64%), wysoki poziom jakości 
szacowania kosztów (64%), kontrola procesów (64%), 
sprawny system wykrywania potrzeb na rynku (63%), 
identyfikacja i  zrozumienie kluczowych problemów 
zarządzania projektami (57%). Najniżej respondenci 
określili stopień występowania w  organizacjach znajo-
mości i  stosowania narzędzi oraz technik zarządzania 
projektami (43%).

W  trzeciej części ankiety respondenci mieli ocenić, 
które elementy związane z  zarządzaniem projektem 
występują najczęściej w  realizowanych przez nich 
projektach. Do określenia częstości występowania 
poszczególnych elementów mieli do dyspozycji trzy 
sformułowania: zawsze (występuje w  każdym projek-
cie), czasami (występuje średnio raz na pięć projektów) 
lub nigdy (nie występuje wcale lub nie wiem czy wy-
stępuje). Poszczególne elementy zostały podzielone na 
pięć kategorii: analiza i  planowanie, monitorowanie, 
interesariusze, ryzyko i  działania po  projekcie. Tabe-
la 3 przedstawia procentowe występowanie poszczegól-
nych elementów z podziałem na kategorie.

Tabela 2. Występowanie w organizacji elementów związanych 
z zarządzaniem projektem

Lp.
Elementy opisujące 
działania związane 

z zarządzaniem projektem

Procent 
występowania

1 Praca zespołowa 100%

2 Poszukiwanie nowych idei i rozwiązań 96%

3 Uporządkowana dokumentacja 
projektów 96%

4 Efektywne zarządzanie wieloma 
projektami 79%

5 Przewidywalne procesy 77%

6 Formalne procedury dotyczące 
realizacji projektów 75%

7 Szkolenia dla pracowników i członków 
zespołów projektowych 70%

8 System zbierania i analizy danych 64%

9 Wysoki poziom jakości szacowania 
kosztów 64%

10 Kontrola procesów 64%

11 Sprawny system wykrywania potrzeb 
na rynku 63%

12
Identyfikacja i zrozumienie 
kluczowych problemów zarządzania 
projektami

57%

13. Znajomość i stosowanie narzędzi oraz 
technik zarządzania projektami 43%

Źródło: opracowanie własne

W  badanych organizacjach najczęściej występowały 
elementy związane z etapem analizy i planowania projektu, 
którymi są: ocena kosztu i  czasu projektu, analiza i  spre-
cyzowanie celów projektu, ustalenie zakresu i ograniczeń, 
analiza potrzeb i  problemów, wyznaczenie ról i  odpowie-
dzialności. Nieco rzadziej, ale na zadowalającym poziomie 
występowały: wyznaczenie efektów projektu, opis rezultatu 
końcowego, ustalenie planu komunikacji, utworzenie planu 
działań i zasobów, analiza otoczenia, wyznaczenie struktury 
zespołu projektowego, podział projektu na etapy, ocena ko-
rzyści projektu, ustalenie planu bazowego projektu, wybór 
formuły realizacyjnej projektu, monitorowanie przebiegu 
etapów projektu. Najrzadziej występowały takie czynniki, 
jak: ustalanie tolerancji w  projekcie, wybieranie metody 
zarządzania nim i  wykorzystywanie metod i  narzędzi do 
planowania działań. W pytaniu dotyczącym interesariuszy 
projektu respondenci określili, że w ich organizacji najczę-
ściej identyfikowano kluczowych interesariuszy projektu, 
rzadziej poddawano ich ocenie, a  planowanie, jak nimi 
zarządzać, odbywało się sporadycznie. W  zarządzaniu ry-
zykiem najczęściej wykonywano identyfikacje czynników 
ryzyka, zdecydowanie rzadziej poddawano je ocenie, a plan 
zarządzania kluczowymi czynnikami ryzyka opracowano 
w niewielkiej ilości przypadków. Po zakończeniu projektów 
w  3  na 4  przypadki zawsze poddawano ocenie ich efekty. 
Działania po projekcie związane z porównywaniem planów 
ze stanem faktycznym i budowaniem bazy wiedzy projek-
towej wykonywano znacznie rzadziej.

Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że okres rea- 
lizacji projektu oraz posiadana ilość partnerów w  projek-
cie wpływa na częstość stosowania wybranych elementów 
zarządzania projektami. W przypadku projektów, których 
czas trwania nie przekraczał jednego roku, wybrane ele-
menty były stosowane w  każdym projekcie w  54% przy-
padków, czasami w  30% przypadków i  16% ankietowani 
określili, że nie posiadają wiedzy w tym zakresie lub nigdy 
nie stosowali tych elementów. W projektach trwających od 
roku do dwóch lat wybrane elementy zarządzania projek-
tem były stosowane w  każdym projekcie w  72% przypad-
ków, czasami w  17% przypadków, nigdy w  11%. W  pro-
jektach trwających ponad dwa lata najczęściej, bo w 76%, 
stosowano wybrane elementy w każdym projekcie, czasami 
w  15% przypadków, nigdy w  9% (rys. 1). Wynika z  tego, 
że im dłuższy czas trwania projektu, tym wykorzystuje się 
w nim więcej elementów związanych z jego zarządzaniem. 

W  projektach realizowanych bez partnerów w  każ-
dym projekcie stosowano wybrane elementy tylko w 34% 
przypadków, czasami w 31%, nigdy w 35%. W przypadku 
projektów, które posiadały od 1 do 3 partnerów w każdym 
projekcie stosowano wybrane elementy w 62% przypadków, 
czasami w  26%, nigdy w  12%. W  projektach, które reali-
zowane były przez powyżej trzech partnerów, w  każdym 
projekcie stosowano wybrane elementy w 76% przypadków, 
czasami w  18%, nigdy w  6% (rys. 2). Wynika z  tego, że 
wraz ze wzrostem liczby partnerów projektu wykorzystuje 
się więcej elementów związanych z  zarządzaniem projek-
tem. Z przeprowadzonych analiz nie wynika, że wpływ na 
częstość stosowania wybranych elementów zarządzania 
projektem ma jego budżet i wielkość zespołu projektowego.  
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Tabela 3. Występowanie wybranych elementów związanych z zarządzaniem projektami

Lp. Opis Zawsze Czasami Nigdy 

1 Analiza i planowanie

1.1 Ocena kosztu i czasu projektu 91% 9% 0%

1.2 Analiza i sprecyzowanie celów projektu 84% 10% 6%

1.3 Ustalenie zakresu i ograniczeń (jakość, czas, budżet, zasoby) 84% 14% 2%

1.4 Analiza potrzeb i problemów 82% 12% 6%

1.5 Wyznaczenie ról i odpowiedzialności 80% 16% 4%

1.6 Wyznaczenie efektów projektu 77% 18% 5%

1.7 Opis rezultatu końcowego 75% 18% 7%

1.8 Ustalenie planu komunikacji 71% 25% 4%

1.9 Plan działań i zasobów 70% 25% 6%

1.10 Analiza otoczenia (środowiska projektowego) 68% 21% 11%

1.11 Wyznaczenie struktury zespołu projektowego 68% 23% 9%

1.12 Podział projektu na etapy 66% 29% 5%

1.13 Ocena korzyści projektu 66% 29% 5%

1.14 Plan bazowy projektu 64% 23% 13%

1.15 Ustalenie formuły realizacyjnej projektu 61% 21% 18%

1.16 Wyznaczenie tolerancji w projekcie 43% 30% 27%

1.17 Wybór metody zarządzania projektem 38% 23% 39%

1.18 Wykorzystanie metod i narzędzi do planowania działań np. wykres Gantta 18% 23% 59%

2 Monitorowanie

2.1 Monitorowanie każdego etapu projektu 64% 22% 14%

3. Interesariusze

3.1 Identyfikacja kluczowych interesariuszy 66% 25% 9%

3.2 Ocena kluczowych interesariuszy 57% 26% 17%

3.3 Plan zarządzania interesariuszami 30% 43% 27%

4 Ryzyko

4.1 Identyfikacja czynników ryzyka 64% 25% 11%

4.2 Ocena ryzyka 50% 35% 15%

4.3 Plan zarządzania kluczowymi czynnikami ryzyka 30% 52% 18%

5 Działania po projekcie

5.1 Ocena efektów projektu 75% 18% 7%

5.2 Porównanie planów z realizacją projektu 55% 29% 16%

5.3 Budowanie bazy wiedzy projektowej 48% 34% 18%

Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Wpływ czasu trwania projektu na częstość stosowania wybranych elementów związanych z zarządzaniem projektami
Źródło: opracowanie własne
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Badania nie wykazały zależności pomiędzy wzrostem bu-
dżetu projektu a częstością stosowania wybranych elemen-
tów zarządzania. Analiza nie wykazała również zależności 
między wielkością zespołu projektowego a częstością stoso-
wania wybranych elementów zarządzania projektem.

Podsumowanie

P rzeprowadzone badania wskazują, że osoby pracujące 
przy projektach w organizacjach pozarządowych w 82% 

przypadków nie znają dostępnych na rynku metod zarzą-
dzania projektami, ale intuicyjnie wykorzystują ich elementy 
w  realizowanych przez siebie przedsięwzięciach. Jedynie 
38% respondentów posiada wykształcenie wyższe z zakresu 
zarządzania lub certyfikaty metodyk zarządzania projektami, 
pozostali ankietowani opierają swoje decyzje głównie na 
podstawie wypracowanych doświadczeń. We wszystkich 
badanych organizacjach przeprowadzono w ciągu ostatnich 
trzech lat co najmniej jeden projekt. 

Można zaobserwować, że w przedsięwzięciach realizowa-
nych przez badane organizacje pozarządowe występują ele-
menty związane z metodami zarządzania projektami, jednak 
są  one stosowane wybiórczo. Elementy związane z  analizą 
i planowaniem najczęściej, bo w 71%, występują w realizo-
wanych przez organizacje pozarządowe projektach, monito-
rowanie działań występuje w 64% przypadków, wybrane ele-
menty związane z działaniami po projekcie występują w 59% 
projektów. Działania związane z  zarządzaniem ryzykiem 
i interesariuszami występuje średnio w co drugim projekcie. 
Z analiz wynika, że im dłuższy czas trwania projektu, tym 
więcej wykorzystuje się w nim elementów związanych z jego 
zarządzaniem oraz że wraz ze wzrostem liczby partnerów 
projektu wykorzystuje się więcej elementów związanych 
z zarządzaniem projektem. Z przeprowadzonych analiz nie 
wynika, że wpływ na częstość stosowania wybranych ele-
mentów zarządzania projektem ma jego budżet i  wielkość 
zespołu projektowego.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można stwier-
dzić, że w  badanych organizacjach najczęściej występuje 
praca zespołowa, poszukiwanie nowych idei i  rozwiązań 
oraz występuje uporządkowana dokumentacja realizowa-
nych projektów. Następnie, efektywne zarządzanie wieloma 
projektami, przewidywalne procesy, formalne procedury 
dotyczące realizacji projektów oraz szkolenia dla pracow-
ników i  członków zespołów projektowych. Udoskonalenia 
wymagają: system zbierania i analizy danych, poziom jakości 
szacowania kosztów, kontrola procesów, sprawny system 

wykrywania potrzeb na rynku, identyfikacja i zrozumienie 
kluczowych problemów zarządzania projektami. Elementy 
te występują w  organizacjach najrzadziej. Największym za-
uważalnym problemem jest brak znajomości i  stosowania 
narzędzi oraz technik zarządzania projektami. Przyczyną 
tego może być niewystarczające wykształcenie kierowników 
projektów i członków zespołów projektowych z zakresu za-
rządzania projektami, brak wiedzy o dostępnych na rynku 
metodach i rozwiązaniach lub ich niedopasowanie do specy-
fiki projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
Rekomendacją dla badanych organizacji jest zwiększenie 
ilości profesjonalnych szkoleń związanych z  zarządzaniem 
projektami dla pracowników i członków organizacji oraz cią-
głe usprawnianie procesów zarządzania w celu zwiększenia 
świadomości projektowej. 

Badania zostały przeprowadzone w  ramach pilotażu 
zagadnienia zarządzania projektami w  organizacjach poza-
rządowych i  będą stanowić przyczynek do dalszych pogłę-
bionych badań. 
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Project Management  
in Non-governmental Organisations:  
Research Results

Summary

Methods, techniques and tools related to functioning of 
non-governmental organisations are often drawn from 
the private and public sectors, which means that they 
are inappropriate or insufficient for the specifics of the 
third sector. The dynamically changing environment 
means that new concepts and ways are being sought, 
which will help solve the problems faced by organisations 
operating in the third sector, especially in the sphere of 
management. In this article, the authors have presented 
the results of research on the methods used in project 
management in non-governmental organisations. In the 
surveyed organisations prevails teamwork, the search 
for new ideas and solutions, and there is a  structured 
documentation of the projects. The utmost noticeable 
problem is the lack of knowledge and application of 
tools and project management techniques.
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