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INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI NIEDOCHODOWYCH.
TREŚĆ l UWARUNKOWANIA
wątpliwości, że w coraz bardziej zmi niając j się i komplikującej
gospodarczej, politycznej, społecznej szanse prz b·wania i rozwoju
będą miały tylko te organizacje, które w wystarczającym stopniu potrafią lub
nabędą umiejętność przystosowywania się i/ albo kreowania zmian w swym
funkcjonowaniu . Dotyczy to, jak się wydaje wszystkich organizacji, niezależnie od
ich wielkośc i czy profilu działalności, moż poza wyjątkami wynikającymi np. ze
szcz gólnej ochrony państwa. Stąd szcz gólnie ważne jest sz roko pojęte analizowanie kwestii innowacyjności organizacji, rozumianej tutaj za A. Pomykalskim
jako zdolno ć organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania i upowszeclmiania
innowacji [Pomykalski 2004, s. 483]. Innowacje nieprzypadkowo traktujemy tutaj
z roko, zarówno jako zmianę o cechach absolutnej (obiektywn j) nowości, jak i
zmianę o cechach nowości tylko w ramach danej organizacji. Iru1owacjami będą
zatem ś wiadomie wprowadzone i zastosowane w miejscu pracy, wewnątrz grupy
pracowników lub organizacji, pomysły, procesy, produkty bądź procedury, które
są nowe dla danego środowiska, zespołu lub organizacji, i których celem j st
udoskonalenie funkcjonowania tych struktur [W st 2000, s. 14].
2. Instytucje niedochodowe przyjmują różne formy samoorganizacji społecz
nej, które charakteryzuje [Salamon 1992, s. 7]:
• dobrowolność (tworzenia i działania) - oznacza to, że powstają ne i działają,
opi erając się na woln j woli założycieli (fundatorów, członków), a nie na
przymusie, zwłaszcza prawnym;
• niedochodowość, inaczej nierynkowaść - oznacza to, że rganizacje trzeci go
sektora, w przeciwieństwie d podmiotów rynkowych, nie kierują się chęcią
zysku. Mogą przynosić dochody, ale ni są one rozdzielane pomiędzy założy
cieli (członków), lecz przeznaczane na c le statutowe;
• niezależność od państwa - kryterium to oznacza, że członkowi (fundat rzy)
są w pełni suwerenni w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego działa
nia;
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tów /usług, t chnologie wytwarzania/ świadczenia usług, techniki wytwarzania,
gospodarowanie zasobami, rozwiązania organizacyjne i zru·ządcze. Ogląd działal
ności instytucji niedochodowych w zasadzie umożliwia wciągnięcie na wymienioną listę także ich. Główną różnicą jest tu jedynie- co oczywiste- brak występowa
nia obszarów charakterystycznych dla przedsiębiorstw wytwórczych, widać zaś
istotne podobieństwo do przedsiębiorstw usługowych. Tak więc i w przyp dku
organizacji niedochodowych kluczowymi obszarami innowacji będą: portfel ich
aktywności, zasoby, rozwiązania organizacyjne i zarządcze. Powstaje natomiast
pytanie o zdoh1ość tych organizacji do kreowania innowacji. Także w tym obszarze odpowiedź może mieć charakter jedynie hipotetyczny, na dziś nie potwierdzony wynikami badań.
Po pierwsze wydaje się, że organizacje niedochodowe, ze względu na różnice
potencjału ekonomicznego i ludzkiego w stosunku do przedsiębiorstw (szczególnie dużych, będących pionierami innowacji) są i b dą raczej miejscem przyswajania i wdrażania innowacji niż miejscem ich kr acji. Jeszcze bardziej widoczne
będzie to w odniesieniu do lokalnych instytucji niedochodowych, które dysponują
z reguły bardzo ograniczonymi zasobami i prowadzą działalność najczęściej na
niewielką skalę. Mamy tu zatem do czynienia z podobieństwem do - jeśli tak
można powiedzieć - innowacyjnego położenia małych prz dsiębiorstw, które w
swej masie skazane są na imitację, oraz lokalnych instytucji niedochodowych.
Otwarta jest, interesująca jak się wydaje i warta empirycznego rozpoznania, kw stia, czy tak jak w grupie małych przedsiębiorstw można ocz kiwać pojawiania się
wśród lokalnych instytucji niedochodowych swego rodzaju "rodzynków" innowacyjności, których osiągnięcia innowacyjne przyswajane by być mogły przez więk
sze organizacje niedochodowe czy nawet organizacje gospodarcze.
5. Uwarunkowania innowacyjności zwykło się w literaturze przedmiotu
dzielić na wewnętrzne i zewnętrzne, a także na te, które okr ślają skłonność do
innowacji, czyli stymulujące zainteresowanie zmianami, oraz te, które stanowią o
zdolności do innowacji, jak infrastruktura intelektualna, techniczna i finansowa
(por. [Tyrańska, Walas-Trębacz 2003, s. 31-33; Przybylska 2003, s. 344-347]). Wpły
wają one w różnym stopniu na poziom i dynamikę innowacyjności organizacji.
W przypadku organizacji niedochodowych uwarunkowania wymienionych
grup zdają się raczej mniej niż bardziej sprzyjać innowacyjności tych organizacji.
Dotyczy to w szczególności lokalnych instytucji niedochodowych, gdzie występuje
więcej uwarunkowań ograniczających niż stymulujących skłonność do innowacji i
j dnocześnie więcej czynników utrudniających niż sprzyjających zdolności do
innowacji. Nie sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu innowacji rozwiązania instytucjonalne, m.in. przepisy prawne dotyczące nie tylko samych tych organizacji, al i
instytucji wspomagających, np donatorów. Nie sprzyja im też skąpość zasobów
wszelki go rodzaju i pochodny w stosunku do niej, zasadniczo krótkookresowy
horyzont działania. Dochodzi wi c do sprzeczności: z jedn j strony poprawa
funkcjonowania i rozwój instytucji ni dochod wych wymagają - jak ma to miejsc
w odniesieniu do wszelkich organizacji - rosnącej innowacyjności, z drugiej uwarunkowania temu wzrostowi ni sprzyjają.
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tylko dlatego, że nie otrzymują za swoją pracę żadnego innego wynagr dzenia. Nieustanna zatem h·ansforn1acja wolontariusza od chętnego amatora d
wyszkolonego, profesjonaln go, ale nieopłaconego członka personelu jest jedną z
najistotniejszych zmian pożądanych w organizacji niedochodowej i źródłem nowych rozwiązań. Coraz więcej wolontariuszy to ludzie wykształceni, profesjonaliści zajmujący nierzadko kier wnicze stanowiska. Są fachow ami w zawodach, w
których zarabiają na życie, i tak samo chcą być fachowcami w pracach, którymi
służą społeczerl.stwu jako wolontariusze. Aby ich zatrzymać, należy wykorzystać
ich kompetencje, kwalifikacje i zaoferować coś, co da im satysfakcję, np. szkolenie
nowicjuszy.
Kolejnym obszarem, w którym mogą i powinny pojawić się innowacje, są
zasoby finansowe. Organizacje niedochodowe charakteryzuje to, iż środki na
działalność czerpią z różnych źródeł, jak np. składki członkowskie, kwoty otrzymane od donatorów indywidualnych bądź instytucjonalnych, kontrakty, sprzedaż
usług. W obliczu silnej konkurencji pojawia się koni czność tworzenia nowych,
skuteczniejszych metod pozyskiwania środków, co wiąż się z koniecznością
dokonania segmentacji rynku donatorów i budowania odrębnych ofert dla róż
nych ich grup. Potrzeba taka wynika z faktu, iż donatorzy kierują się w procesie
decyzyjnym, dotyczącym przyznania bądź nie wsparcia finansowego, różnymi
motywami. I tak władze c ntralne i lokalne finansują organizacje niedochodowe,
ponieważ bywają bardziej fektywne niż usługodawcy z sektora prywatnego i
publicznego, są np. kreatywn we wprowadzaniu nowych m tod działania lub
doci rają do grup odbiorców będących poza zasięgiem agencji rządowych. Fundaej są zainteresowane finansowaniem działań tych podmiotów, ponieważ są źró
dl m innowacji społecznych, szybko reagują na nowe problemy itd. Konieczność
tasowania narzędzi marketingowych jest dla wielu organizacji nowym wyzwani m . Sytuacja konkurowania o środki może wywołać potrzebę stworzenia profesjonalnego stanowiska, tzw. fimdraisera, który odpowiada za pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działalności, co też nie jest zjawiski m częstym, bądź
uruchomienie działalności gospodarcz j, z której środki będą wykorzystywane w
działalności podstawowej.
Ostatnim z omawianych tu obszarów są powiązania z innymi podmiotami.
Organizacje gospodarcze w obliczu ograniczonych zasobów finansowych przedsiębiorstwa tworzą sieci relacji na bazi strategicznych aliansów różnego typu,
realizujących projekty B+ R, ograniczając w ten sposób koszty, maksymalizując
nastawienie na innowacyjność oraz minimalizując ryzyko. Organizacje ni dochodowe w obliczu daleko bardziej ograniczonych zasobów finansowych takż próbują tworzyć sieci powiązań, np. konsorcja, federacje, porozumienia branżowe,
których celem przede wszystkim jest zwiększenie ich siły prz targowej wobec
finansodawców. Wydaje się, że tkwi tu istotny, niewykorzystany dotąd potencjał
innowa yjności tych instytucji nie tylko w obszarze relacji: organizacje-donatorzy,
al przede wszystkim w tworzeniu i upowszechnianiu nowych metod i wzor ów
funkcjonowania.
7. Organizacjom niedochodowym cz to nie brak nowych pomysłów. Częśc iej
brakuj im chęci i umiejęh1ości przekształcania ich w konkretn wyniki, a więc
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nadania im charakteru innowacji. Temu służy strategia działań innowacyjnych,
której najczęściej nie mają. Muszą one znaleźć odpowiedź na pytania, w jaki sposób dotrzeć z usługami do klienta czyli do społeczności, w jaki sposób planować i
realizować usługi, skąd wziąć na to pieniądze i jak robić to lepiej i bardziej ekonomicznie.
Tak dla istniejących, jak powstających organizacji niedochodowych strat gia
działań innowacyjnych i jej właściwa - mimo wszelkich trudności - realizacja
rozstrzygną o ich miejscu na specyficznym "rynku" i p rspektywach funkcjonowania i rozwoju.
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