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Wstęp 

W spółpraca organizacji niedochodowych 
z otoczeniem jako determinanta sukcesu 

Umiejętność w półdziałania, nie tylko w ramach organizacji, ale i poza 
nią, tzn. z elementami szeroko rozumianego otoczenia jest dziś kluczowym wy
różnikiem efektywnych organizacji zarówno w sektorze biznesowym jak 
i w ektorach niebiznesowych. 

"W ujęciu ogólnym pod pojęciem ukcesu rozumie się zazwyczaj pomyśl
ny wynik jakiegoś przed ięwzięcia, o iągnięcie zamierzonego celu. W po
wszechnej opinii sukcesem organizacji natomiast je t pozytywnie oceniany po
ziom realizacji uprzednio zamierzonych celów [Urbanowska-Sojkin, 199, 
s. 10]. 

Biorąc pod uwagę fakt, że celem tworzenia organizacji niedochodowych 
jest zaspokajanie potrzeb społecznych, a nie maksymalizacja zysków, już samo 
podejmowanie przez nie współpracy z innymi podmiotami, jeśli służy realizacji 
celów statutowych, może być uznawane za sukces. Stąd też identyfikacja i ana
liza zagadnień związanych z tą problematyką wydaje ię ważnym celem badań 
empirycznych. 

Celem tego opracowania je t prezentacja wyników badań dotyczących 
zakresu i form współpracy organizacji niedochodowych 1 z podmiotami z róż
nych sektorów, rozpoznanie warunków wpływających na występowanie okre
ślonych więzi oraz określenie korzyści i problemów wynikających z zastosowa
nia poszczególnych form współpracy. 

Badania przeprowadzono na grupie 47 organizacji non- profit z Wrocławia 
za pomocą ankiety badawczej uzupełnionej kwestionariu zem wywiadu i ob-
erwacji. Z przyczyn niezależnych pula analizowanych organizacji nie mogła 
zyskać charakteru próby tatystycznej. Ograniczona jej liczebność wynika 
z realiów związanych z koniecznością uzyskania zgody na przeprowadzenie 
badań o określonym zakresie i charakterze oraz na prezentację (publikację) ich 
wyników. Dlatego też wnio kowanie odnosi się tylko do przebadanych organi
zacji. 

l. Zakres podmiotowy przeprowadzonych badań 
Podmiotem badań empirycznych były organizacje niedochodowe, które 

charakteryzują ię następującymi cechami [Salam on, Anheier, 1996] : 

·Dr, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocła
wiu, monika.kwiecinska@ue.wroc.pl 
1 W opracowaniu zamiennie używa się pojęć "non-profit" i "niedochodowe" na określenie tych 
samych podmiotów 
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są do pewnego stopnia zinstytucjonalizowane, tzn. posiadają jakąś instytu
cjonalną rzeczywistość w postaci wewnętrznej struktury organizacyjnej, 
względnie stałej wiązki celów i obszarów działalności, organizacyjne grani
ce oraz wyraźną różnicę między członkami i nie członkami, utworzone na 
podstawie formalnych dokumentów (status prawny), bądź są to nieformalne 
byty, których istnienie jest rozpoznawalne przez społeczeństwo i charakte
ryzują się pewnym stopniem wewnętrznej organizacji, 
prywatne i instytucjonalnie niezależne od rządu- tzn . że nie są częścią apa
ratu rządowego, są pozarządowe w sensie strukturalnej niezależności od 
rządu, 

samorządne- muszą posiadać wewnętrzne procedury kierowania i kontroli 
prowadzonej działalności, a także duży stopień autonomii, tzn . że mogą do
konywać samodzielnie zmian bez konieczności odwoływania się do jakiejś 
innej władzy [Stane, Sałamon, List, 2001], 
niedochodowe- oznacza, że celem tworzenia tych organizacji jest zaspoka
janie potrzeb społecznych, a nie maksymalizacja zysków. Mogą one gro
madzić dochody, ale nie mogą one być dystrybuowane, dziełone pomiędzy 
założycieli, członków zarządu lub pozostałych członków tej organizacji, 
a jedynie przeznaczone na realizację celów statutowych- czyli niekomer
cyjnych, 
dobrowolne - oznacza, że członkostwo w tego typu organizacjach jest cał
kowicie dobrowolne, członkowie dobrowolnie przeznaczają swój czas 
i p ieniądze na działa lność organizacji. Inną ważną cechą jest działanie na 
rzecz wspólnego dobra - organizacje trzeciego sektora służą wspólnemu 
dobru swoich członków łub łudzi, na rzecz których działa organizacja, 
a którzy nie sąjej członkami . Oznacza to w praktyce, że każdy członek or
ganizacji musi dostosować swoje aspiracje do celów wspólnoty, 
niereligijne - to kryterium nie wyklucza organizacji promujących religij
ność łub religijną edukację, ale wyłącza kościoły, synagogi, meczety, 
apolityczne- nie kierują się w swych wyborach i decyzjach przynależno
ścią do określonej partii. 
Uwzględniając różne kryteria podziału występujące w literaturze przed

miotu należy stwierdzić, że podmiotem badań autorki były stowarzyszenia 
i fundacje (kryterium formy prawno-organizacyjnej) o charakterze opiekuń
czym (świadczą usługi na rzecz wszystkich, którzy tego potrzebują łub tylko dla 
pewnych kategorii osób), zadaniowym (najczęściej wykonują pewne funkcje 
zlecone przez władze), świadczące usługi na rzecz swoich członków [Salamon, 
Abram on, 1986] i na zewnątrz, donatywne (utrzymywane dzięki hojności 
i pomocy społeczeń twa oraz subwencjom rządowym i lokalnym) [lwankie
wicz-Rak, 1997]. 

Ponadto zaspokajają potrzeby społeczne w następujących obszarach (tabli
ca l): najwięcej z badanych podmiotów zajmuje ię edukacją i wychowaniem 
(57,4%), usługami socjalnymi (38,3%), ochroną zdrowia (23,4%), kulturą oraz 
sztuką(ł7%) . 
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T br 1 P 1 d ·at · a JC3 o a Zł ama orgamzac 1 

Pola działań 
Liczba organiza-

% 
cii 

Kultura i sztuka 13 27,7% 
Sport, turystyka, rekreacja, hobby 8 17,0% 
Edukacja i wychowanie 27 57,4% 
Badania naukowe 3 6,4% 
Ochrona zdrowia 11 23,4% 
Usługi socjalne, pomoc społeczna 18 38,3% 
Ochrona środowiska 5 10,6% 
Rozwój lokalny w wymiarze spo-
łecznym i materialnym 6 12,8% 
Prawo i jego ochrona, prawa czło-
wieka, dz iałalność polityczna 4 8,5% 
Wsparcie dla instytucji, organizacji 
non-profit i inicjatyw obywatelskich 9 19,1% 
Działalność m iędzynarodowa 7 14,9% 
Religia 1 2,1 % 
Sprawy zawodowe, pracownicze, 
bramowe 6 12,8% 
Pozostała działalność 4 8,5% 
Brak odpowiedzi 4 8,5% 
Ogółem 47 100,0% 
-Zródło: Opracowan ie własne na podstawie przeprowadzonych badan 

2. Organizacje pozarządowe we Wrocławiu- wyniki badań 
2.1. Warunki wpływające na współpracę organizacji niedochodowych 

Biorąc pod uwagę pecyfikę organizacji niedochodowych, a przede 
wszystkim to, że świadczą usługi, warunki te można podzielić na zewnętrzne 
i wewnętrzne. Przy czym zarówno jedne jak i drugie mogąjednocześnie przy
jać i utrudniać nawiązywanie oraz rozwijanie współpracy (na co zwracali uwagę 
badani respondenci) . 

Warunki zewnętrzne wpływające na współpracę organizacji niedochodo-
wych (Tablica 2, Tablica 3): 

prawo, 
funkcjonowanie w otoczeniu organizacji w pierających i wpływających na 
współpracę (izby gospodarcze, zrzeszenia, organizacje parasolowe, organi
zacje grantodawcze (w tym programy unijne itd.), 
sytuacja gospodarcza kraju i w regionie, 
teren działania, 
tradycja kulturowa, system wartości, normy obowiązujące w danej społeczności, 
stosunek mie zkańców i innych podmiotów (władz lokalnych, mediów) do 
organizacji niedochodowych, 
więzi społeczne. 
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Tablica 2. Czynniki, które mają wpływ na podejmowanie współpracy organizacji 
"dhd h" . dmita" me oc o owyc . z mnyrru po o m1 

Korzystny Niekorzystny Brak wpływu 
l .Tworzenie instytucji n 35 2 8 
wspierania organizacji nie-

% dochodowych 74,50% 4,30% 17,00% 
2.Prawodawstwo dotyczące n 17 13 4 
organizacji niedochodowych % 36,20% 27,70% 8,50% 
3.Spo ób funkcjonowania n 6 6 12 
systemu sądownictwa % 12,80% 12,80% 25,50% 

4.Inne 
n l 2 o 
% 2, 10% 4,30% 0,00% 

Zrodło : Opracowanie własne na podstawie prteprowadzonych badań 

Tablica 3. Czynniki, które mają wpływ na podejmowanie współpracy organizacji 
. d h d h . . d . tam" me oc o owyc z mnyinJ po m1o l 

Korzystny Niekorzystny Brak wpływu 

! .Sytuacja gospodarcza w regionie 
n 24 3 l l 
% 51 ,10% 6,40% 23,40% 

2.Wzrost inflacji 
n l 20 17 
% 2, 10% 42,60% 36,20% 

3.Wzrost stóp procentowych 
n 4 8 22 
% 8,50% 17,00% 46,80% 

4.Zmiany w systemie podatkowym 
n 7 Ił 15 
% 14,90% 23,40% 3 1,90% 

5.Do tęp do programów pomoco- n 40 3 3 
wych UE % 85,10% 6,40% 6,40% 

6.Prognozy rozwoju gospodarki 
n 13 2 20 
% 27,70% 4,30% 42,60% 

?.Sprawność systemu bankowego 
n 2 1 8 12 
% 44,70% 17,00% 25,50% 

8.Normy etyczne obowiązujące w n 29 6 3 
danej społeczności % 61 ,70% 12,80% 6,40% 

9.Tradycja kulturowa 
n 27 7 5 
% 57,40% 14,90% 10,60% 

lO.System wartości obowiązujący n 29 6 2 
w danej społeczności % 61 ,70% 12,80% 4,30% 

l l .Stosunek mieszkańców do or- n 31 5 5 
ganizacji niedochodowych % 66,00% 10,60% 10,60% 
12.Przychylność massmediów i n 40 2 3 
władz lokalnych % 85,10% 4,30% 6,40% 

13.1nne 
n 2 o l 
% 4,30% 0,00% 2,10% 

' Zrod ło : Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badan 
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Należy zauważyć, że najbardziej niekorzystny wpływ zdaniem responden
tów mają zmiany w prawie, przepisach podatkowych oraz inflacja. Trudno się 
dziwić , gdyż organizacje te w znacznej mierze utrzymują się ze środków finan
sowych przekazywanych przez darczyńców i kiedy przepisy nie zachęcają ich 
do składania darowizn organizacje mająproblemy finansowe. 

Czynniki postrzegane jako zdecydowanie korzystna to m.in.: 
sytuacja gospodarcza w regionie (w regionach o wysokim stopniu bezrobo
cia i niewielkiej liczbie przedsiębiorstw działa zdecydowanie mniej organi
zacji niedochodowych i znacznie trudniej jest im zgromadzić niezbędne 
środki finansowe do prowadzenia działań), 
tworzenie instytucji w pierających organizacje niedochodowe ( zczególnie 
takich, które szkolą, wspierają finansowo, pomagają poszukiwać partnerów 
do współpracy itp.), 
dostęp do środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej (dostęp 
do tych środków gwarantuje organizacji niedochodowej długoterminowe 
finansowanie działalności), 
normy połeczne, normy kulturowe, opinia połeczeństwa o organizacjach 
niedochodowych oraz przychylność masmediów mają duży wpływ na orga
nizacje niedochodowe ponieważ bezpośrednio związane są z ilością wolon
tariu zy chętnych pracować nieodpłatnie w tych podmiotach, ilością klien
tów, skłonnością członków społeczeństwa do przekazywania środków 

pieni~żnych i ich ilością. 
Warunki wewnętrzne wpływające na współpracę to: 

cele statutowe (niektóre organizacje maja zapisane w statucie, że realizują 
swoje cele poprzez współpracę z innymi organizacjami i wtedy jest to wa
runek konieczny), 
sytuacja finansowa organizacji (realizacja umów o współpracy może pocią
gać za sobą konieczność zaangażowania określonych środków finanso
wych, a jeśli organizacja ich nie posiada w półpraca nie może zo tać pod
jęta), 

specyfika rynku i klienta (w przypadku organizacji specjalistycznych pro
blem może tanowić znalezienie odpowiedniego partnera do w półpracy), 
realizowane projekty i ich rozmiar (niektóre podmioty finansujące działania 
organizacji niedochodowych wymagają współpracy w realizacji dużych 

projektów z innymi organizacjami), 
pozycja na rynku, marka, wizerunek, reputacja Ueśłi organizacja ma złą 

reputację lub nie jest znana będzie jej trudno znaleźć partnera do współ
pracy), 
zasoby organizacyjne w tym ludzie (ich wiedza, doświadczenie i umiejętno
ści)- jeśli w organizacji pracuje niewiele o ób trudno będzie prostać wy
mogom kadrowym w realizacji niektórych wspólnych działań. 
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2.2. Współpraca organizacji niedochodowych z innymi podmiotami 
Jak wynika z przeprowadzonych badań tylko 6 organizacji spośród 47 ba

danych nie ma żadnej umowy o współpracy, pozostałe mają zarówno formalne 
jak i nieformalne umowy. 

Te, które mają umowy, zawarły je z innymi organizacjami niedochodo
wymi (25 organizacji), z amorządem terytorialnym (21 organizacji), admini
stracją rządową (15 organizacji) i innymi np. samorządem terytorialnym, bizne
em, mediami. 31 organizacji samodzielnie zainicjowało zawarcie tych umów. 

16 organizacji zawarło umowy na czas nieokreślony, a 25 na czas określony. 
Zawarcie umów pomogło organizacjom przede w zystkim przetrwać na rynku, 
rozwinąć prowadzoną działalność i zdobyć nowe doświadczenie (Tablica 4). 

T br 4 N a IC3 r a co pozwa a rea 1zacJa prze d. . ć s1ęwzię 'l · z innymi podmiotami wspo me 
Odpowiedzi n o/o 
nie dotyczy 6 12,80% 
przetrwać na rynku 13 27,70% 
rozwinąć prowadzoną dzia-
ła1ność 34 72,30% 
zdobyć nowe doświadczenie 30 63,80% 
zwiększyć przychody 13 2770% 
uzyskać przewagę konkuren-
cyjną 5 10,60% 
mne 4 8,50% 
Ogółem 47 100,00% . 
Zrodło : Opracowamc własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Badane podmioty najchętniej współpracują z innymi organizacjami niedo
chodowymi i admini tracją publiczną. Sporadyczne kontakty lub wcale utrzy
mywane są z mediami, organizacjami kościelnymi, biznesem oraz zagranicz
nymi organizacjami niedochodowymi (Tablica 5). 

Organizacje niedochodowe wykorzystują na tępujące formy współpracy: 
umowa zlecenie (78,7% organizacji), umowa najmu (66% organizacji), poro
zumienie o w półpracy (63,8% organizacji), umowa współpracy (61,7% organi
zacji) . Ponadto niektóre formy współpracy nie są znane wśród respondentów, 
np. alians strategiczny i alians marketingowy. 

Zawarte umowy przyjmują następującą formę realizacji: wymiana do
świadczeń (61 ,7% organizacji), wzajemnej pomocy bezpośredniej (46,8% orga
nizacji), organizowania konferencji i projektów zkoleniowo-doradczych 
(42,6% organizacji), wspólnej realizacji zleceń (36,2% organizacji), itd . 
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Tablica 5 Podmioty z którymi współpracują organizacje niedochodowe 
Nie Współpra- Współpra-

Wspótpra-
współ- cujemy cujemy co 
pracu- spora- pewien 

cujemy 

jemy dycznie czas 
regularnie 

J .Inne organizacje non-proft w n 3 4 13 27 
Polsce o/o 6,40% 8,50% 27,70% 57,40% 
2.Zagraniczne organizacje non- n 14 13 J J 8 
profit o/o 29,80% 27,70% 23,40% 17,00% 

3.Administracja rządowa 
n 12 5 14 16 
o/o 25,50% 10,60% 29,80% 34,00% 

4.Samorząd terytorialny 
n 5 6 7 29 
o/o 10,60% 12,80% 14,90% 61,70% 

5.Instytucje użyteczności pu- n 4 7 17 19 
b licznej o/o 8,50% 14,90% 36,20% 40,40% 

6.0rganizacje kośc ielne 
n 17 lO lO 8 
o/o 36,20% 2 1,30% 2 1,30% 17,00% 

?.Media 
n 6 13 16 12 
o/o 12,80% 27,70% 34,00% 25,50% 

8. Środowisko biznesu, firmy n 5 16 14 l l 
prywatne o/o 10,60% 34,00% 29,80% 23,40% 

9.Inne 
n l 2 l 2 
o/o 2,10% 4,30% 2,10% 4,30% 

~-Zródlo: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badan 

2.3. Korzyści i problemy wynikające z zastosowania poszczególnych form 
współpracy 

W yniki badań zapreze ntowane powyżej zostały u szczegółowione za po
mocą kwestionariusza wywiadu. Skupiono się w nim na analizie procesu 
współpracy organizacji niedochodowych z trzema najczęściej wybieranymi 
partnerami . 

Wyniki zaprezentowane w tej części referatu opracowane są na podstawie 
odpowiedz i udzielanych przez respondentów wszystkich 41 organizacji niedo
chodowych, które zadeklarowały, że obecnie współpracują z opisywanymi 
partnerami . Przedmiotem analizy były następujące elementy: motywy i cele 
współpracy oraz problemy wynikające z podejmowanej współpracy . 

2.3.1. Współpraca z innymi organizacjami niedochodowymi 
Badani respondenci deklarowali, że dominujące więzi w obrębie sektora 

organizacji niedochodowych to kooperacja i współistnienie (odpowiednio 
57,4% i 40,4% badanych- Tablica 6). 
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Tablica 6. Postawy wobec organizacji z tej samej branży 

n o/o 

konkurencja 3 6,40% 

kooperacja 27 57,40% 

wspótistnienie 19 40,40% 

inna l 2,10% 
Ogółem 47 100,00% 
Zródlo: Opracowame wlasne na podstawie prLeprowadzonych badan 

Współpraca organizacji niedochodowych z innymi podmiotami z tego sek-
tora zdaniem re pondentów: 

ułatwia przepływ informacji i poprawia komunikację pomiędzy partnerami, 
pozwala lepiej kształtować interesy branży, 
poprawia wizerunek organizacji w sektorze i wobec innych potencjal nych 
klientów i partnerów, 
stwarza możliwość realizacji wspólnych celów, korzystania i wymiany do
świadczeń, 

daje możliwość podziału kosztów realizacji przedmiotu współpracy, 
pobudza kreatywność ludzi w organizacji, 
bywa wymuszona poprzez wymogi formalne. 
Ponadto współpracę z innymi organizacjami niedochodowymi cechuje 

łatwość nawiązywania kontaktów i mniej formalny charakter co zachęca do jej 
podejmowania. 

Problemy we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi jakie 
dostrzegają badani respondenci są następujące: 

brak czasu na kontakty i wspólną pracę, 
problemy kadrowe i komunikacyjne, 
wolny proces decyzyjny ze względu na większą ilość partnerów, 
problemy w realizacji procesu współpracy, np. brak jasnych reguł partycy
pacji partnerów w kosztach realizacji przedmiotu współpracy, 
nierównowaga potencjałów organizacji, 
brak profesjonalizmu, konkurowanie, podkradanie pomysłów, 
brak aktualnej informacji o potencjalnym partnerze do współpracy . 

Pomimo tych problemów inne organizacje niedochodowe są najchętniej i 
najczęściej wybieranym partnerem do w pólpracy. 
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2.3.2. Współpraca organizacji niedochodowych z administracją rządową 
i samorządową 

Drugim co częstości wyboru partnerem do współpracy organizacji non
profit są organy administracji rządowej i samorządowej. W półpraca ta daje im 
wiele korzyści, m.in.: 

umożliwia realizację celów statutowych, 
daje pozytywne doświadczenia, które można wykorzystać w dalszej współ
pracy, 
gwarantuje pewność i stałość współpracy co przekłada się na stabilność 
funkcjonowania organizacji niedochodowych. 
Problemy współpracy organizacji non-profit z administracją polegają na : 

postrzeganiu organizacji niedochodowych nie jako partnera w rozwiązywa
niu problemów połecznych tylko jako klienta, 
niskim stopieniu zaufania do organizacji niedochodowych, braku zrozumie
nia ich potrzeb i specyfiki funkcjonowania, 
niejasnych strategiach finansowania działań organizacji niedochodowych, 
często stosuje się uznaniowość, stronniczość, 
biurokracji, małej ela tyczności, nierealnych procedurach wymaganych 
przy współpracy, 
małej wiedzy urzędników na temat organizacji. 

2.3.3. Współpraca organizacji niedochodowych z biznesem 
Często wybieranym partnerem do współpracy przez organizacje niedocho

dowe jest biznes, czyli organizacje komercyjne, przedsiębiorstwa. 
Współpraca ta daje organizacjom non-profit wiele korzyści, np.: 
umożliwia realizację celów statutowych, 
pozwala uzy kać w parcie finansowe i rzeczowe, 
umożliwia pozyskanie wiedzy, 
partnerstwo w realizacji zadań, 
stwarza możliwość rozwoju i promocji organizacji nicdochodowcj. 
Problemy współpracy organizacji pozarządowych z biznesem zdaniem 

respondentów polegają na: 
małym zaangażowaniu biznesu w działania na rzecz lokalnej społeczności, 
niekorzystnych rozwiązaniach podatkowych, 
braku chętnych do współpracy, 
brak wiedzy o trzecim sektorze wśród przedsiębiorców, 
konflikcie ideowym- biznes działa dla zysku a organizacje niedochodowe 
nie. 

Zakończenie 
Organizacje niedochodowe cieszące się zaufaniem społecznym i posiada

jące wiedzę w konkretnej dziedzinie są ważnym elementem społecznej ukła
danki. Wzajemne relacje tych organizacji oraz relacje z innymi podmiotami 
rynkowymi mogą przybierać różne formy i tym samym mieć zróżnicowany 



458 Monika Kwiecińska 

przebieg i wpływ na po zczególne strony. Ze względu na specyfikę organizacji 
niedochodowych bardzo ważnym typem tych relacji jest współpraca. Przyczy
nia ię ona do realizacji celów statutowych i rozwoju organizacji niedochodo
wych. Przeprowadzone przez autorkę badania tej sfery działalności organizacji 
non-profit pozwoliły na zaprezentowanie następujących wniosków. 

Dominujące relacje pomiędzy organizacjami to współistnienie i koopera
cja. Najczyściej wybierane przez organizacje niedochodowe formy w półpracy 
to umowa współpracy bądź nieformalne porozumienie o współpracy oparte na 
więziach towarzyskich . 

Współpraca polega na wymianie doświadczeń, wzajemnej pomocy bezpo
średniej, organizacji konferencji, szkoleń, doradztwie, konsultowaniu ię 

w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, tworzeniu zespołów do
radczych, wspólnej realizacji zleceń, itd. 

Jednocześnie większość organizacji dostrzega szereg problemów wynika
jących z już podjętej współpracy jak i barier w jej podjęciu , których rozwiąza
nie mogłoby przyczynić się do zwiększenia skali jak i skuteczności podejmo
wanej współpracy. Obce im są bardziej złożone formy w półpracy tj . alian e 
marketingowe czy alian e trategiczne. 

Organizacje niedochodowe dostrzegają również brak aktywnej roli pań-
twa, samorządu i innych organizacji w otoczeniu, które mogłyby inicjować 

i koordynować wspólne przed ięwzięcia pomiędzy organizacjami z różnych 
sektorów. Realizacja umów o współpracy pomogła organizacjom przede 
wszystkim przetrwać na rynku, rozwinąć prowadzoną dz iałalność i zdobyć no
we doświadczenia , zwiększyć przychody i uzyskać przewagę konkurencyjną. 

Podsumowując wyniki badań można pokusić się o stwierdzenie, że współ
praca organizacji niedochodowych, jej motywy i pow tałe korzyści przyczyniły 
się do realizacji celów statutowych, dla których podmioty te zostały powołane, 
a tym samym zgodnie z przytoczoną na wstępie definicją, do sukcesu organiza
cji. 
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Streszczenie 
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zakre u i form 

współpracy organizacji niedochodowych z innymi podmiotami oraz określenie korzyści 

i problemów wynikających z zastosowania poszczególnych form współpracy. 

Cooperation of non-profit organizations- research findings (Summary) 
The purpose of this article is to present research findings on the range of collabo

ration and the form of cooperation between non - profit organizations and others sub
jects. There were described the advantages and the disadvantages connected with apply
ing o f certai n forms o f cooperation. 


