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Co to jest CRM 
i dlaczego jest potrzebny organizacji?
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Uzgodnijmy pojęcia: co to jest CRM?

N a pewno słyszeliście już o tym skrócie: CRM, czy też o innych określe-
niach: baza kontaktowa, baza darczyńców i inne. W pracy organizacji 
pozarządowych pojawia się on często w kontekście działań fundraisin-

gowych, a konkretnie – narzędzi do prowadzenia bazy darczyńców w organizacji. 
To jedno z zastosowań systemów CRM, ale niejedyne.

Dokładne znaczenie tego skrótu to Client Relationship Management, czyli Zarzą-
dzanie Relacjami z Klientami. W świecie pozarządowym używa się czasem innego 
rozwinięcia tego skrótu: Constituent Relationship Management, czyli Zarządza-
nie Relacjami z Interesariuszami.

O metodyce więcej za chwilę, a tymczasem kilka słów o systemach. Spotkacie się 
w praktyce z bardzo wieloma nazwami: Social CRM, eCRM, Collaborative CRM, 
Mobilny CRM, CRM operacyjny, CRM analityczny itp. Jeżeli nie badacie naukowo 
zjawiska zarządzania relacjami lub nie prowadzicie olbrzymiej firmy, nie musicie 

Tradycyjnie pojęcie CRM jest rozumiane w dwóch znacze-
niach – jako system informatyczny wspomagający kształto-
wanie relacji z interesariuszami oraz jako metodyka pracy 
z nimi. Metodyka może funkcjonować bez systemu informa-
tycznego (choć nie jest to proste), system informatyczny bez 
metodyki – raczej nie.

Można powiedzieć, że historycznie dopiero pojawienie się 
wystarczających możliwości technicznych (a co za tym idzie – 
systemów informatycznych) umożliwiło ukształtowanie się 
metodyk zarządzania relacjami. Wyciągnijmy z tego wnio-
ski: sam system nie wystarczy – trzeba najpierw mieć plan 
na pracę z naszymi interesariuszami!
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się tymi wszystkimi nazwami przejmować! Nie dajcie się uwieść marketingowi – 
najważniejsze jest, aby dobrze wiedzieć, jak wygląda Wasza strategia zarządza-
nia relacjami. Funkcje systemu informatycznego łatwo będzie wtedy dobrać 
do Waszych potrzeb, niezależnie od tego, jakim skrótem dostawcy narzędzia 
nazywają swoje oprogramowanie.

Czym system CRM różni się od bazy danych? Otóż niczym – 
to dwa określenia opisujące to samo. CRM to po prostu ro-
dzaj bazy danych o specyficznej, podporządkowanej konkret-
nemu celowi strukturze. Taka baza danych zorganizowana 
jest wokół trzech aspektów:

1. Gromadzenia i porządkowania informacji o interesariu-
szach (nazywanych czasem kontaktami): osobach (np. dar-
czyńcach lub odbiorcach naszych działań), organizacjach, 
firmach, rodzinach – w zależności od specyfiki działalności 
używającej go organizacji.

2. Gromadzenia i porządkowania informacji o konkretnych 
interakcjach z tymi interesariuszami (np. spotkaniach, roz-
mowach telefonicznych, udzielonym wsparciu, uczestnic-
twie w szkoleniach lub warsztatach, ale też przekazanych 
darowiznach).

3. Wspierania i automatyzacji praktycznego prowadzenia 
wspomnianych wyżej interakcji (czyli np. zapisy na szko-
lenia online, możliwość analizy informacji o przekazanych 
nam darowiznach, raportowanie z udzielanego wsparcia 
itd.).
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Czy jesteście organizacją 
skupioną na relacjach?

K ażda organizacja pozarządowa ma w celach swojej działalności jakiś rodzaj 
prowadzenia relacji z otoczeniem. Czy jest to praca z odbiorcami naszych dzia-
łań, darczyńcami czy też z innymi organizacjami – zawsze pojawia się pewien 

aspekt skierowany na zewnątrz. Warto zastanowić się, jak to wygląda w Twojej orga-
nizacji! Skorzystaj z listy przykładowych procesów znajdującej się w dalszej części 
manuala, a następnie skorzystaj z poniższego ćwiczenia myślowego.

Idealware – organizacja zajmująca się promowaniem skutecznego wykorzystania 
technologii przez organizacje pozarządowe opracowała prosty schemat pozwa-
lający na zdiagnozowanie stanu organizacji w kontekście zarządzania relacjami 
(opracowane na podstawie: http://www.idealware.org/articles/relationship_
centric_org.php). Spróbuj odnaleźć swoją organizację na poniższym wykresie.

Liczba zbiorów 
danych o interesariuszach

Wartość interakcji 
z interesariuszami

Wysoka
regularne

spersonalizowane
interesujące

Niska
nieregularne

ogólne
nieciekawe

Więcej niż 10 
repozytoriów

Jedno 
repozytorium

Oświecona epoka 
kamienna

Skupienie  
na relacjach

Egoistyczny 
perfekcjonizm

Relacyjny 
chaos
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Relacyjny chaos

Informacje o interesariuszach i interakcjach są rozproszone w wielu miejscach, 
mają różne formaty, a komunikacja jest nieregularna i niespójna, bez określo-
nego zamysłu. Organizacja nie przykłada większej uwagi do aspektu relacyjnego 
swojej działalności. Wiele okazji do nawiązania wartościowych relacji jest zaprze-
paszczanych.

Egoistyczny perfekcjonizm

Dane są uporządkowane i znajdują się w jednym lub kilku tylko źródłach, ale 
organizacja jest skupiona do wewnątrz. Dane o interakcjach z interesariuszami 
są gromadzone „dla utrzymania porządku” i sprawniejszego prowadzenia dzia-
łań, ale nie są wykorzystywane do głębszej analizy i prowadzenia skutecznej 
komunikacji.

Oświecona epoka kamienna

Organizacja rozumie potrzebę budowania i utrzymywania relacji, ale nie przy-
kłada większej wagi do porządkowania i zarządzania danymi o interesariuszach. 
Wszystkie czynności związane z zarządzaniem relacjami wymagają dużego nakła-
du pracy. Rozwój skali działalności powoduje stopniowe osuwanie się w kierunku 
relacyjnego chaosu.

Skupienie na relacjach

Organizacja skupiona na relacjach konsoliduje dane o swoich interesariuszach 
w jednym lub tylko kilku miejscach i są one na bieżąco aktualizowane. Uważna 
analiza informacji pozwala na dobre zrozumienie, gdzie powinna być angażowa-
na energia. Strategia komunikacji jest na bieżąco dostosowywana i realizowana 
z myślą o jak najlepszym połączeniu potrzeb interesariuszy z misją organizacji.

Czy wiesz już, jaki stosunek do zarządzania relacjami ma Twoja organizacja?
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Po co organizacji CRM?

P ojedynczy aktywista posiada „bazę danych” kontaktów w swoim telefo-
nie i programie pocztowym, realizuje strategię komunikacji z partnera-
mi, grantodawcami i darczyńcami „we własnej głowie”, pamiętając o tym, 

z kim i o czym rozmawiał (lub przeglądając swoją skrzynkę mailową – „Memo-
ria fragilis est!”), zarządza bazą beneficjentów w projekcie, prowadząc ją przy 
pomocy arkusza kalkulacyjnego na swoim komputerze.

W organizacji kilkuosobowej takie działania są nadal możliwe, ale już znacznie 
utrudnione – trzeba wiedzieć, gdzie i kto posiada dane informacje, a czasem 
marnować dużo czasu na odnajdywanie informacji w różnych archiwalnych 
plikach. Im większa skala działalności, im więcej osób pracuje w organizacji, tym 
trudniejsze stają się takie działania, osiągając wreszcie poziom nieustannego 
zarządzania chaosem.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię rotacji osób pracujących w organi-
zacji. W dłuższym okresie ludzie będą się pojawiać i znikać, natomiast relacje 
między organizacją a jej interesariuszami będą trwać. Informacje o tych relacjach 
tkwią w głowach konkretnych osób bądź w dokumentach dotyczących konkret-
nych projektów, nie budując pamięci organizacyjnej dotyczącej relacji z ważnymi 
osobami i instytucjami.

W tym momencie niezwykle ważne staje się wprowadzenie jasnych reguł komu-
nikacji i zarządzania informacjami o interesariuszach, czyli po prostu metodyki 
(lub też strategii) zarządzania relacjami. Dzięki temu:

1. Lepiej poznajemy i rozumiemy – jako instytucja – potrzeby naszych interesa-
riuszy.

2. Zwiększamy efektywność działania organizacji – np. nie marnujemy czasu 
na poszukiwanie danych i informacji zarządzanych na różne sposoby przez różne 
osoby.
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3. Budujemy długoterminową stabilność organizacji poprzez zapewnienie pamię-
ci organizacyjnej.

4. Redukujemy ryzyko utraty ważnych informacji.

5. Nie popełniamy niepotrzebnych błędów, np. kilkukrotnie zwracając się do tej 
samej osoby z tym samym apelem.

6. Skuteczniej chronimy informacje o naszych interesariuszach (dane osobowe!).

7. I wreszcie: docieramy do większej liczby interesariuszy, żeby z większym sukce-
sem realizować naszą misję.

Warto pamiętać – nie mylmy relacji międzyludzkich z relacja-
mi instytucjonalnymi! Wprowadzenie w organizacji procedur 
i obyczaju odnotowywania interakcji z otoczeniem nie ozna-
cza zarzucenia ludzkiego, personalnego kontaktu. W kontek-
ście organizacji musimy rozumieć, jak realizowany i jak efek-
tywny jest proces kontaktu z otoczeniem, zapewnić sobie 
strukturalną pamięć organizacyjną – ale nie musimy zarzucać 
ani zastępować nim zwykłych, międzyludzkich relacji.
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Co można zrobić 
przy pomocy systemu CRM?

J akie procesy zachodzące w organizacji możemy realizować w praktyce przy 
pomocy metodyki i systemu CRM? Poniższy katalog to tylko skrótowe przy-
kłady – nie wyczerpuje on wszystkich możliwości. Przyjrzyj się poniższej liście 

i spróbuj odnaleźć procesy, które realizujecie w Waszej organizacji.

Rodzaj procesu Przykładowe czynności Najważniejsze korzyści

organizacja szkoleń, 
konferencji i innego 
rodzaju wydarzeń

• rejestracja na szkolenia, konferencje
• kwalifikacja uczestników
• przygotowanie list obecności, certyfikatów
• ewaluacja szkolenia

Oszczędzamy czas potrzebny 
na obsługę szkoleń. Uzysku-
jemy możliwość łatwiejszego 
prowadzenia procesu rozwoju 
edukacyjnego pojedynczej 
osoby.

zarządzanie człon-
kostwem (składki, 
dane członków)

• składanie i/lub rejestracja deklaracji człon-
kowskich

• prowadzenie bazy danych członków
• możliwość samodzielnej modyfikacji danych 

członków (ang. self service membership)
• angażowanie członków do wspomagania 

rekrutacji nowych członków

Regularność w zarządzaniu 
odnawianiem członkostwa, 
pilnowanie regulowania skła-
dek, możliwość stworzenia 
oddolnego systemu rekrutacji.

fundraising indywi-
dualny

• utrzymywanie bazy darczyńców
• rejestracja informacji o przekazanych darowi-

znach, ich celach i bezpośrednich przyczynach 
przekazania darowizny

• raportowanie i analiza informacji o skutecz-
ności działań fundraisingowych

Tutaj można zaryzykować 
twierdzenie, że fundraisingu 
indywidualnego nie da się 
skutecznie prowadzić bez 
jakiejś formy systemu i meto-
dyki CRM. Dobra strategia 
fundraisingowa na pewno 
będzie definiować metodykę.
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kampanie jedno-
procentowe

• utrzymywanie długotrwałych relacji 
z darczyńcami 1%

• wysłanie podziękowań dla darczyńców 1%
• przypomnienie o przekazaniu 1% w poprzed-

nim roku i zaproszenie do przekazania go 
ponownie

Jeżeli chcemy utrzymywać 
długotrwałe relacje z darczyń-
cami, którzy raz do roku 
przekazują nam 1% podatku, 
niezwykle ważne jest, aby 
utrzymywać z nimi relacje 
długoterminowe i utrzy-
mywać ich zainteresowanie 
pomiędzy okresami rozliczeń 
podatkowych.

fundraising instytu-
cjonalny (pozyski-
wanie grantów)

• prowadzenie kalendarza konkursów granto-
wych

• planowanie i śledzenie procesu składania 
wniosków

• porządkowanie i archiwizacja składanych 
wniosków

• zarządzanie informacjami o grantodawcach 
i osobach kontaktowych

Przede wszystkim pamięć 
organizacyjna i lepsze pano-
wanie nad procesem komuni-
kacji z grantodawcami.

zarządzanie rela-
cjami z wolontariu-
szami

• rekrutacja nowych wolontariuszy, odnotowy-
wanie ich możliwości współpracy i kompe-
tencji

• angażowanie wolontariuszy do konkretnych 
zadań (apele mailowe)

• planowanie obciążenia wolontariuszy
• generowanie i rejestracja umów wolontariac-

kich
• utrzymywanie kontaktu (podziękowania, 

zjazdy)

Możliwość utrzymywania 
stałych relacji z dużą grupą 
wolontariuszy, unikanie prze-
ciążania pojedynczych osób, 
dobre dopasowanie kompe-
tencji do potrzeb organizacji.

komunikacja mailo-
wa (newslettery, 
zapisy)

• przygotowanie list wysyłkowych
• personalizacja wysyłek
• automatyzacja wypisywania się przez 

subskrybentów
• możliwość testowania różnych przekazów 

(testy A/B)

Długoterminowe badanie 
skuteczności komunikacji 
mailowej, ewaluacja różnych 
działań.
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obsługa odbiorców 
działań organizacji 
(„obsługa klienta”)

• rejestracja odbiorców
• prowadzenie i monitorowanie usług dla 

odbiorców według określonych standardów
• raportowanie z realizacji usług dla odbiorców

Dbanie o higienę komunikacji 
– łatwa możliwość wyklucze-
nia konkretnej osoby z listy 
odbiorców.
Możliwość usystematyzowa-
nia i standaryzacji usług dla 
odbiorców, przy jednocze-
snym zachowaniu „ludzkiego 
podejścia”.
Możliwość wprowadzenia 
standardów obsługi.
Łatwiejsze monitorowanie 
wskaźników i raportowanie.

prowadze-
nie kampanii 
(fundraisingowych, 
rzeczniczych)

• łączenie różnych działań w ramach poje-
dynczych kampanii (mailingi, wydarzenia, 
wywiady, działania w social mediach)

• planowanie, monitorowanie i raportowanie 
skuteczności kampanii przy pomocy wskaźni-
ków (KPI)

Możliwość zapanowania nad 
działaniami kampanijnymi 
w wielu kanałach (e-mail, 
telefon, strona WWW).

raportowanie 
i analiza danych

• przygotowanie raportów na podstawie 
gromadzonych na bieżąco danych

• przygotowanie zestawień okresowych

Mniejsze nakłady pracy 
na przygotowanie raportów.
Możliwość monitorowania 
różnych działań na bieżąco 
(częste raportowanie).

petycje • publikowanie petycji i gromadzenie podpisów
• budowanie bazy interesariuszy

Możliwość dalszego angażo-
wania interesariuszy dzięki 
bazie.

ankiety i wywiady • ankiety do wypełnienia online
• prowadzenie wywiadów telefonicznych
• gromadzenie danych w spójnej strukturze

Możliwość gromadzenia 
informacji od interesariuszy 
w uporządkowanej i dającej 
się zanalizować strukturze.
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Tak jak to było wspomniane na wstępie, powyższa lista to tylko przykłady. 
Każda z pozycji na liście może mieć bardzo wiele odmian, a o niektórych z nich 
(np. obsługa odbiorców działań organizacji) można napisać oddzielny manual. 
Jeżeli na liście są działania realizowane przez Twoją organizację, spróbuj je prze-
analizować i zrozumieć, w jaki sposób są realizowane – krok po kroku.

Kiedy już zidentyfikujemy i zrozumiemy poszczególne procesy, które realizujemy 
w naszej organizacji, przychodzi czas, aby pomyśleć o największej korzyści, którą 
osiągamy, wdrażając system CRM: skorzystanie ze spójnej i uporządkowanej 
wiedzy na temat interesariuszy, znajdujących się w jednym, aktualnym zbiorze 
danych.

Pomyśl – czy uczestników Twoich szkoleń możesz poprosić o darowiznę? Czy 
osoby, które regularnie czytają Twój newsletter możesz poprosić o wypełnienie 
ankiety ewaluacyjnej dotyczącej wizerunku Twojej organizacji? A może chcesz 
zaprosić osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat regularnie podpisywały pety-
cje i bywały na zorganizowanych przez Was konferencjach o zostanie wolonta-
riuszami Waszej organizacji? Albo poprosić osoby, które już trzy razy przekazały 
Wam darowiznę o zostanie darczyńcą regularnym?

Dopiero odpowiednie zgromadzenie i uporządkowanie danych o Waszych inte-
resariuszach pozwoli Wam dobrze zrozumieć całokształt Waszych relacji z nimi 
i dalej kształtować je już według spójnej i przemyślanej strategii. W tym momen-
cie ujawnia się największa korzyść z wdrożenia i utrzymywania systemu CRM – 
jeżeli z niej skorzystacie, staniecie się prawdziwą organizacją skupioną na rela-
cjach.
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Prywatność i ochrona 
danych osobowych

C zy widzisz już korzyści, jakie Twoja organizacja może osiągnąć dzięki korzy-
staniu z systemu CRM? Jeżeli tak – przyszedł czas przypomnieć o ważnych 
obowiązkach, które wiążą się z korzystaniem z takiego systemu. System 

CRM to nie tylko korzyści, lecz także znacząca odpowiedzialność.

Już sama lista adresów e-mail Twoich interesariuszy jest łakomym kąskiem – 
może być wykorzystana do rozsyłania niechcianej poczty (spamu). Dodatkowe 
informacje – takie jak imię i nazwisko, adres, rodzaje szkoleń, w których dana 
osoba uczestniczy, czy też rodzaj pomocy, którą otrzymuje – powodują, że dane 
te mówią jeszcze więcej o konkretnej osobie kryjącej się za adresem e-mail i stają 
się jeszcze bardziej wrażliwe.

Dodatkowo, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
wraz późniejszymi poprawkami narzuca Ci zestaw wymagań, które musisz speł-
nić, jeżeli chcesz przechowywać dane osobowe Twoich interesariuszy. Po szcze-
góły odsyłamy do strony GIODO: http://giodo.gov.pl/

Pamiętaj! Częścią Twojej strategii zarządzania relacjami musi 
być jasne i trzeźwe spojrzenie na kwestie prywatności i ochro-
ny danych przechowywanych w Waszym systemie CRM. 
Twoi interesariusze zaufali Twojej organizacji i powierzyli 
Ci część informacji o sobie. Odpowiedzialnością organiza-
cji jest zadbać, aby te informacje nie zostały wykorzystane 
w sposób, który może im zaszkodzić.
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Oto kilka porad, które pozwolą Ci odpowiednio zadbać o powierzone Ci dane.

• Opracuj procedury bezpieczeństwa danych, poinformuj wszystkich w swojej 
organizacji o ich istnieniu i zadbaj o to, aby były realizowane. Uczul wszystkich, 
by zwracali uwagę na kwestie prywatności Waszych interesariuszy.

• Zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie Waszego systemu CRM już na początku. 
Dostęp do niego powinien być ograniczony do konkretnych osób i monitorowa-
ny, wszelkie dane przesyłane przez Internet powinny być zaszyfrowane.

• Jeżeli to możliwe, obiecaj Twoim interesariuszom, że nie będziesz przekazywać 
ich danych żadnym innym podmiotom – a następnie zadbaj o dotrzymanie tej 
obietnicy.

• Dbaj o bezpieczeństwo informatyczne swojego systemu CRM poprzez regularne 
aktualizacje i monitorowanie stanu bezpieczeństwa.

• Dbaj o wszelkie dane „wyciągane” z systemu. Większość systemów CRM posia-
da możliwość eksportu danych, w związku z czym istnieje ryzyko, że na dyskach 
komputerów w organizacji będą znajdowały się pliki z danymi osobowymi.

• Jeżeli przechowujesz papierowe kopie danych z Twojego systemu (np.   formula-
rze rejestracji uczestników projektu wymagane przez grantodawcę), zadbaj rów-
nież o ich bezpieczeństwo.

Jeżeli czujesz się przekonany/przekonana, że CRM może być dla Ciebie przydatny, 
wejdź na stronę: www.bankwiedzy.org i dowiedz się, jak zorganizować wdroże-
nie systemu informatycznego CRM w Twojej organizacji.

Bezpieczeństwo danych wrażliwych można zapewnić tylko 
poprzez stałe monitorowanie jego stanu. Jednorazowe dzia-
łania przynoszą krótkoterminowy skutek – jeżeli chcesz pra-
widłowo dbać o prywatność Twoich interesariuszy, musisz 
robić to na bieżąco.
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Głos Obywateli

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest 
organizacją pozarządową niezależną od partii 
politycznych. Od 2004 roku słuchamy głosu 
obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym 
celem są systemowe zmiany społeczne. 
Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, 
którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzi-
nę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam 
się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie 
o dobro wspólne i angażowanie się w życie 
publiczne. Marzy nam się Polska, w której 
władza słucha obywateli i razem z nimi polep-
sza jakość codziennego życia.

Jak działamy?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łącze-
niu działań eksperckich (think tank) z oddolną 
mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą 
specjalnością są kampanie obywatelskie oraz 
działania rzecznicze i strażnicze. Przepro-
wadzamy akcje mobilizacyjne, organizuje-
my debaty i konferencje, animujemy zbiór-
ki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi 
i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szko-
limy i doradzamy, prowadzimy dialog z decy-
dentami.

Inicjatywy INSPRO
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Dołącz do nas!

Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą 
tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marze-
nia i pragmatyzm przekuwania ich w czyn. 
Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz prze-
strzeni do działania, dołącz do nas! Oferujemy 
wyzwania i przygodę. Oferujemy know-how 
i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i radość 
działania. Czekamy na tych, którzy chcąc zmie-
niać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy 
na Ciebie.

Więcej o INSPRO

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę 
internetową: www.inspro.org.pl.

Jesteśmy też na:

@fundacja.inspro

@INSPROmedia

@Rafal_Gorski

Twoja cegiełka

INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów 
opiera na czterech źródłach finansowania. 
Działamy dzięki wsparciu darczyńców indy-
widualnych, biznesowych, publicznych oraz 
dzięki klientom kupującym nasze usługi. Szcze-
gólnie ważne jest dla nas wsparcie od Sympa-
tyków naszych inicjatyw – aktywnych Obywa-
teli.

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych 
dla nas wszystkich.

• Przekaż darowiznę na numer konta IN-
SPRO: 11 8784 0003 0005 0010 0013. 
Kwotę darowizny możesz odliczyć 
od podstawy swojego opodatkowania!

• Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 
0000191928.

• Zamów usługę oferowaną przez Grupę 
INSPRO, która jest spółką działającą dla 
zysku społecznego: www.grupainspro.pl.
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