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Na poziomie lokalnym integracja społeczności wokół istotnych problemów roz
wiązywanych przez organizacje niedochodowe obejmuje także zjawisko integracji 
tychże jednostek z samorządem terytorialnym opartej na współpracy, współdziałaniu 
i wsparciu. 

Fundamentem ideowym wyznaczającym podstawy współpracy państwa, w tym 
samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, jest zasada subsydiarności 
zapisana w Konstytucji RP. Zakłada ona, że państwo bierze na siebie tylko zadania, 
których nie są w stanie rozwiązać obywatele i ich wspólnoty. Praktyczną konsekwen
cją tego zapisu jest decentralizacja państwa i przekazanie władzy wspólnotom samo
rządowym. Lokalne organizacje niedochodowe są istotnym partnerem dla samorządu 
terytorialnego, podejmując się bowiem zaspokajania potrzeb społecznych, zmniej
szają stopień obciążenia instytucji publicznych i niezadowolenie społeczne, stymulują 
rozwój indywidualny obywateli, jak i poczucie wspólnoty, stoją na straży podstawo
wych wartości społeczeństwa i chronią prawa obywateli do wolności stowarzyszania się. 

Lokalne instytucje niedochodowe tworzone są przez liderów lokalnej społeczności 
i służą realizacji celów i zmierzeń nakierowanych na dobro środowiska własnego 
lokalnego lub ponadlokalnego, np. regionu (region jest strukturą wspólnotową zbio
rowości lokalnych, wyodrębnionych ze względu na granice administracyjne, cechy 
fizjografii terenu, doświadczenia historyczne lub samodzielność gospodarczą), zalicza 
się do nich ze względu na formę prawno-organizacyjną stowarzyszenia i fundacje. 

Pola działań instytucji niedochodowych w Polsce przedstawiono w tabelach: l i 2. 
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Tabela l. Pola działań instytucji niedochodowych (stowarzyszeń i fundacji) 
w Polsce 

POLA DZIAŁAŃ Najważniejsze 

Sport, rekreacja, turystyka, wypoczynek 36,5% 
Oświata, edukacja, wychowanie 12,4% 
Ochrona zdrowia, rehabilitacja, pomoc niepełnosprawnym 11,6% 
Sztuka, kultura, ochrona zabytków, tradycji 10,1% 
Pornoc społeczna, samopomoc, działalność charytatywna 4,6% 
Rozwój regionalny, rozwój lokalny 4,2% 
Ekologia, ochrona środowiska 2,8% 
Gospodarka, finanse, ubezpieczenia, rynek pracy 2,6% 
Hobby, rozwój zainteresowań 2,3% 
Reprezenlacja interesów określonych grup zawodowych 2,3% 
Współpraca międzynarodowa, integracja europejska 1,9% 
Problemy wsi, rolnictwo, hodowla, uprawy 1,3% 
Komunikacja, transport, łączność 1,2% 
Religia, wyznanie 1,1% 
Prawa człowieka, ochrona mniejszości, równość szans 1,0% 
Bezpieczeństwopubliczne, ochrona mienia 0,9% 
Budownictwo, mieszkalnictwo problemy mieszkaniowe 0,8% 
Nauka, technika, technologia 0,8% 
Srodki masowego przekazu, infonnacja 0,7% 
Wspieranie innych organizacji pozarządowych i inicjatyw 

0,5% 
obywatelskich 
Państwo, prawo, polityka 0,2% 

Źródło : Komunikat z badań Kondycja organizacji pozarządowych w Po/sce 2002, 
Stowarzyszenie KLON/JAWOR 

Tabela 2. Formy działań instytucji niedochodowych 
(stowarzyszeń i fundacji) w Polsce 

FORMY DZIAŁAŃ 

Jedno z3 
głównych 

51 ,0% 
59,7% 
26,3% 
17,3% 
15,7% 
16,8% 
11,3% 
7,1% 
31,1% 
6,8% 
12,3% 
4,3% 
3,5% 
2,8% 
5,6% 
1,6% 
1,6% 
6,6% 
3,5% 

4,5% 

1,7% 

Bezpośrednie dostarczanie usług członkom, podopiecznym lub klientom organizacji 647% 
Współpraca z innymi organizacjami/instytucjami w Polsce (wspólne akcje, spotkania, 

42,7% 
wymiana doświadczeń itp.) 
Mobilizowanie i edukowanie szeroko rozumianej opinii publicznej dla poparcia 

38,7% 
działań organizacji, prowadzenie kampanii społecznych itp. 
Reprezentowanie i rzecznictwo interesów członków, podopiecznychiklientów 

38,3% organizacji 
Organizowanie debat, seminariów i konferencji na tematy ważne dla organizacji 27,7% 
Uczestniczenie w debatach (względnie sporach) z administracjąpublicznąróżnych 
zczebli, np. uczestniczenie lub organizowanie konsultacji społecznych, kampanii, 19,3% 

protestów, petycji itp. 
Współpraca międzynarodowa z instytucjami i organizacjami o podobnych cełach 16,5% 
Wydawanie czasopism, biuletynów, raportów itp. na tematy związane z misją 

15,9% organizacji 
Finansowe lub rzeczowe wspieranie osób indywidualnych 12,1% 



FORMY DZIALA, 

Wspieranie innych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich poprzez 
dostarczenie im informacji, poradnictwa, konsultacji, szkoleń lub innych form 
wsparcia 
Działania lobbingowe wpływanie na zmiany o charakterze systemowym np. prace na 
rzecz zmiany prawa 
Badania naukowe, zbieranie i przetwarzanie danych 
Finansowe wspieranie projektów prowadzonych przez inne organizacje lub instytucje 
w Polsce 

Źródło: Komunikat z badań: Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2002, 
Stowarzyszenie KLON/JAWOR 

11,8% 

11,1% 

10,3% 

5,1% 

Terytorialny zasięg działań lokalnych organizacji niedochodowych przedstawia 
się w następujący sposób: najwięcej organizacji obejmuje swoim działaniem obszar 
gminy lub powiatu - 41% dla 23% terenem działania jest województwo, a dla 11% -
najbliższe sąsiedztwo (osiedle lub dzielnica). Co 4 organizacja działa na terenie ca
łego kraju. Ponad 16% organizacji prowadziło w ciągu ostatnich 3 lat działania poza 
Polską. 1 

Coraz więcej krajów zaczyna czynnie uczestniczyć w życiu gospodarczym po
przez prywatyzowanie wielu funkcji, kontraktowanie ich na zewnątrz lub poddanie 
ich procedurom przetargowym. 

Przez agendy rządowe i samorządy terytorialne organizacje niedochodowe prze
stają być traktowane w sposób uprzywilejowany. Pojawiają się w związku z tym or
ganizacje działające z myślą o zysku na obszarze usług rozwiązujących problemy 
społeczne, zarezerwowane do tej pory dla organizacji typu non profit. Sytuacja taka 
powstała również w Polsce i w konsekwencji może doprowadzić do twardej gry ryn
kowej i wzmożonej walki konkurencyjnej na tym rynku. Czynniki, które będą wpły
wały na 6siąganie przewagi konkurencyjnej tych organizacji, to ich wielkość, kapitał, 
mobilność i elastyczność działania Czy organizacje niedochodowe są w stanie otwar
cie stanąć do tej walki i skutecznie konkurować o rynki i klientów z organizacjami for 
profit? 

Obecna kondycja organizacji niedochodowych oraz istniejące różnke wynikające 
ze specyfiki prawno-organizacyjnej stanowią poważne bariery, które utrudniają kon
kurowanie. 

Pierwszą różnicą i barierą w działaniach tych organizacji jest krótkoterminowe 
koncentrowanie się na długoterminowej misji. Ponadto brak im stabilności finanso
wej, rzadko bowiem zdarzają się organizacje mające zagwarantowane finansowanie 
w dłuższej niż 3-letniej perspektywie. W związku z tym organizacje niedochodowe 
podejmują tylko takie działania i tylko w takim zakresie, na jaki pozwalają im posia
dane w danej chwili zasoby finansowe. Pieniądze, których organizacja nie wyda, 
mogą zostać stracone. W związku z tym większość organizacji non profit ewoluuje 
nie jako organizacja prowadząca programy, ale jako w sumie niezależne programy 
połączone misją oraz administracją. Ogólnie rzecz biorąc, kondycja finansowa orga
nizacji nie jest najlepsza. 80% organizacji twierdzi, że nie posiada żadnego istotnego 

1 Komunikat z badań Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2002 Stowarzyszenie 
KLON/JAWOR. 
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majątku, a tylko 16% ma jakiekolwiek rezerwy finansowe. Pozytywnie swoją sytu
ację finansową oceniajedynie co piąta organizacja.2 

Pieniądze przeznacza się na bieżące działania i programy, a nie na rozwój organi
zacji i ich finansowego zaplecza. Organizacje te nie ewoluująjako te, które mają wa
runki i możliwości tworzenia samych siebie i wychodzenia naprzeciw nowym wy
zwaniom. Dodatkowo są znacznie mniejsze od organizacji for profit, co uniemożliwia 
im korzystanie z ekonomii skali, rozłożenie ryzyka, zatrudnienie lepiej wykwalifiko
wanych pracowników. Poza tym większym organizacjom łatwiej jest wchodzić na 
nowe rynki. Tymczasem dla wielu organizacji niedochodowych misją jest służenie 
lokalnym społecznościom a więc unikanie ekspansji, a nie konkurowanie z firmami 
działającynU dla zysku. Dla tych ostatnich celem jest pomnażanie kapitału, bo to 
oznacza zwiększenie własnych możliwości konkurencyjnych. Organizacje non profit 
nie obracają natomiast posiadanymi funduszami tak, aby je pomnożyć, a interesariu
sze tych organizacji pieniądze zainwestowane w zwiększenie zdolności konkurencyj
nych traktują jako pieniądze odebrane klientom tych instytucji. Małe organizacje 
funkcjonujące na lokalnych rynkach muszą dostosować się do lokalnej polityki oraz 
zasobów i trudno jest im opuścić rynek, na którym funkcjonują. Przeciwnie do du
żych firm łatwiej wybierających rynki, na których chcą działać. 

Kolejne bariery to zasoby ludzkie. Pracownik w świecie for profit to pojecie od
noszące się do wąskiej grupy ludzi związanych z działaniami operacyjnymi organiza
cji. W świecie non profit nie ma rozróżnienia na pracowników administracje, zarzą
dzających. Pracownikiem jest w jakimś sensie każdy. Należy zwrócić jeszcze uwagę 
na dwa drobne aspekty. Większość organizacji non profit ma relatywnie niewielu 
pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie organizacji. Po drugie ,,manage
menf nie jest odróżniany od "pracowników ' (czasem członkowie zarządu mają 
fragment etatu itp.) Oznacza to, że większość tych organizacji ma ograniczone moż
liwości robienia czegoś ponad codzienną pracę. 

Niektóre organizacje non profit próbują używać bardziej skomplikowanych 
struktur organizacyjnych, w ramach których pojawiają się filie i oddziały lub spinoffs 
działające dla zysku. Jednak większość organizacji non profit jest znacznie prostsza w 
sensie struktury. Mają mało lub wcale doświadczeń z filiami, oddziałami, co w prak
tyce może prowadzić do nadużyć, czasem celowych, ale najczęściej nieświadomych. 

W korporacyjnym świecie for profit często używa się złożonych struktur organi
zacyjnych w celu zwiększenia wydajności z powodów podatkowych itp. Podstawową 
różnicą i barierąjednocześnie jest to, że wszystkie źródła zysku w środowisku organi
zacji non profit nie mają nic wspólnego z jego serwisami, produktami i usługami Ta 
rozłączność wpływa na to, jak organizacje niedochodowe pozyskują środki finan
sowe, oraz prowadzi do ryzyka, o którym nie mają pojęcia organizacje for profit, 
opierające się na zysku ze sprzedaży produktów i serwisów. Klient kupuje w oparciu 
o jakość i cenę. Jeżeli produkt jest dobrej jakości i ma dobrą cenę, to się sprzedaje. 
Inwestorzy będą zainteresowani w dostarczeniu kapitału, aby zwiększyć obroty. 
Wpływa to na podejmowanie obiektywnych i pragmatycznych decyzji. Większość 
organizacji niedochodowych bazuje na donatorach. Jedynym źródłem kapitału są 
bar~zo ograniczone, jeżeli w ogóle są zyski. 

Zródła finansowania organizacji są bardzo zróżnicowane, dlatego przy interpreta
cji tabeli 3 trzeba wykazać szczególną ostrożność. Nie można z niej wyciągać wnio-

2 Tamże. 
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sków na temat tego, jak dużo środków napływa do sektora pozarządowego z poszcze
gólnych źródeł. Można jedynie stwierdzić, jak często organizacje wskazują dane 
źródło jako ważne. 

Tabela 3. Częstość występowania poszczególnych iródel finansowania 

Skład.ld członkowskie 60,4% 
Źródła publiczne- samorządowe 

469% 
(środki gi'lliny, powiatu lub sarnorządu wojewódzkiego) 
Darowizny od instytucji i firm prywatnych 

322% 
(niebędące opłatami za usługi, np. umowami sponsorskimi) 
Darowizny od osób fizycznych ( niebędące opłatami za usługi, 

30 l% np. za szkolenia, edukację dzieci, usługi medyczne itp.) 
Opłaty za działania stanowiące realizację zadań statutowych 

18 6% (w tym darowizny stanowiące opłaty za usługi) 
Zródła publiczne - rządowe 

15 3% 
(środki ministerstw, agencji rządowych, wojewodów) 
Dochody z działalności gospodarczej niebędącej bezpośrednią działalnością 

9,9% 
statutową 

Wsparcie od innych krajowych rgan izacj i pozarządowych 
80% _[w szczególności fundacji) 

Odsetki bankowe, zyski z kapitału żelaznego udziały i akcje, dochody 
6,7% 

z majątku, np. wynajmu lokali itp. 
Dochody z kampanii, zbiórek publicznych akcji charytatywnych 

56% 
(m.in. cegiełki, pocztówki) 
Wsparcie od innych zagranicznych organizacji pozarządowych 

52% 
(w szczególności zagranicznych fundacji) 
Dotacja przekazana przez inny oddział l element tej samej organizacji 

4,6% 
_{w przypadku gdy organizacjajest częścią większej struktury) 
Zródła publiczne- zagraniczne programy pomocowe 4,3% 
(w tym środki Unii Europejskiej, np. Phare, Sapard, Access) 
Inne 7,6% 

Źródło: Komunikat z badań Kondycja organizacji pozarządowych w Po/sce 2002, 
Stowarzyszenie KLON/JAWOR. 

Donatorzy nie zwracają uwagi na jakość świadczonych usług, efektywność etc. 
Podstawą finansowania najczęściej jest misja organizacji. Najważniejszym argumen
tem dla organizacji niedochodowych wobec donatorów jest określenie problemu, 
który starają się rozwiązać, oraz podlaeślenie unikalności ich podejścia do rozwiąza
nia tego właśnie problemu. For profit konkurują o końcowego klienta oraz pieniądze 
inwestora. Organizacje non profit konkurują o pieniądze donatora na znacznie bar
dziej subiektywnej podstawie. Może to być plusem lub minusem, wtedy kiedy coś 
zaczyna źle funkcjonować. Dlatego brak związku z zyskiem w świecie non profit 
może prowadzić do poważnych problemów z funkcjonowaniem tych organizacji. 
W świecie for profit mogą się zdarzyć takie rzeczy, jak kryzys, wymiana 
managementu, problemy giełdowe itp., może to zachwiać instytucją, ale ciągle 
produkt będzie związany z klientem, będzie generował przychód, można wiec 
przetrwać problemy. W świecie non profit problemy są znacznie większe w sytuacji 
kryzysowej. W przypadku utraty zaufania donatorzy mogą zachowywać się, jak 
inwestorzy, a nie jak klienci, i odwrócić się od organizacji, ponieważ jest wiele 
innych instytucji niedochodowych, do których mogą przekazać swoje pieniądze. 
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Organizacje non profit mają też znacznie mniejszy, jeżeli mają go w ogóle, kapitał 
umożliwiający im przetrwanie takiej sytuacji. W konsekwencji ograniczony horyzont 
finansowy jest dla większości organizacji niedochodowych barierą. W rezultacie 
może to prowadzić do powstania świadomości "wszystko, aby osiągnąć misję dziś'. 
Krótkoterminowa świadomość w stosunku do misji, połączona z tzw. oddzieleniem 
od zysku, może działać bardzo mocno clemotywująco na rozpoznanie problemów 
organizacyjnych, szczególnie tych poważniejszych. Motywacje do przetrwania daje, 
zamiast tego, niezajmowanie się nimi, bo to mogłoby doprowadzić do ryzyka utraty 
zaufania inwestorów. 

William G. Bowen, Prezydent of the A. W. Mellon Foundation powiedział: ,,Zbyt 
często instytucje w poważnych problemach usiłują twierdzić że jakoś słońce znowu 
samo wyJdzie zza chmur. To pragnienie jest silniejsze od możliwości podejmowania 
decyzji". Problemy nie muszą stać się publiczne, okoliczności mogą się zmieniać, 
może pojawić się nowe finansowanie, ale takie myślenie życzeniowe może być nie
bezpieczne. 
W sektorze for profit rządzi rynek, kierowany interesami udziałowców. Niektóre or
ganizacje doświadczające finansowych problemów wśród organizacji działających dla 
zysku mogą być przejęte przez inne. W sektorze organizacji niedochodowych nie ma 
takiej możliwości, Dr. Brown potwierdza istnienie takiej sytuacji: , Pragnienia są 
wielkie ( ... ). Aby odrzucić wysiłki rozpoznania że na przykład instytucja wykonała 
swoje zadanie, spełniła swój cel i powinna połączyć działania z inna organizacja, 
zmienić swoje zainteresowanie, lub po prostu przekazać swoje dobra, kiedy jeszcze 
mają jakąś wartość innym, którzy są tego warci '.4 Prognozy narodowe związane 
z rozwojem ekonorrucznym sugerują w miarę równy wzrost gospodarczy, ale również 
wzrost problemów społecznych. Dla rozproszonego sektora organizacji non profit 
oznacza to wzrost konkurencji do ograniczonych funduszy. Bez koniecznych inwe
stycji w system i pracowników, bez rozwinięcia możliwości i warunków i prowadzą
cych do tego, aby utrzymać siebie i wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, organizacje 
te będą uprawiać w gruncie rzeczy hazard ze swoją przyszłością, nawet z własnym 
przetrwaniem. 

Pierwsze wyzwanie dla zarządzających organizacjami non profit polega na prze
łamaniu zaklętego kręgu mentalności krótkoterminowej. W celu wygenerowania fi
nansowej elastyczności organizacje działające w oparciu o pieniądze donatorów po
winny skupić się na pracy nad kampaniami pozwalającymi zdobyć kapitał . 
Organizacje, które otrzymują znaczne dochody z kontraktów na usługi i serwisy, 
mogą szukać nowych klientów, od których będą otrzymywać zapłatę za te serwisy. 
Może to nagrodzić dobrze funkcjonujące organizacje i dać im szansę na zgromadze
nie kapitału. Znacznie szersze wyzwanie dla zarządów organizacji non profit i kadry 
kierowniczej polega na rozwinięciu świadomości organizacyjnej. Bez zdyscyplino
wanego, długoterminowego podejścia do działań, bez dojrzałej struktury organizacyj
nej i podniesienia możliwości wiele organizacji non profit po prostu nie będzie 
w stanie poprawić swojej kondycji finansowej. Rezultatem będzie wzrost problemów 
środowiska organizacji niedochodowych. To może doprowadzić do zniszczenia 
wizerunku całego sektora w środowisku donatorów. · 

3 
G. Bowen, The Chronicle of Philanthropy ... 6 kwiecień 1993, s. 8. 

4 Por. tamże. 
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To, że organizacje non profit będą musiały lub już muszą konkurować z przedsię
biorstwami nastawionymi na zysk, nie oznacza, że ich przetrwanie jest zagrożone. 
Najlepszym rozwiązaniem dla tych organizacji wydaje się współpraca 

z potencjalnymi konkurentami na zasadzie partnerstwa w danym przedsięwzięciu. 
Przedsiębiorstwa nastawione na zysk mają więcej doświadczenia w zarządzaniu kom
pleksowymi projektami, dysponują sprawnymi systemami przepływu informacji. 
Z drugiej strony organizacje non profit mają większe doświadczenie w rozwiązywa
niu problemów społecznych. Działania takie wpisane są w strategię ich funkcjonowa
nia. Pracownicy bardzo często są przekonani o szczególnej wartości i sensie swej 
pracy, są w stanie poświecić więcej czasu i energii swoim klientom. Pozwala to na 
budowanie niezbędnego zaangażowania i identyfikacji z firmą. Przedsiębiorstwa for 
profit potrzebują organizacji niedochodowych po to, aby dotrzeć do właściwych 
klientów, a dla małych lokalnych organizacji non profit jest to szansa na uczestnicze
nie w dużych projektach. W takiej sytuacji pojawia się możliwość zawierania alian
sów strategicznych, które umożliwią partnerom wzajemne wykorzystanie zasobów 
i umiejętności w celu zwiększenia efektu skali, wejścia na nowe rynki oraz dostępu 
do wiedzy.5 

Często też organizacje for profit angażują się w działania społeczne tam, gdzie 
daje to pozytywny wizerunek a więc jest częścią działań marketingowych. Szukając 
partnera często wybierają organizacje niedochodowe, które mają pozytywny wizeru
nek wśród lokalnej społeczności, i zawierają z nimi tzw. alianse marketingowe, pole
gające na wspólnych akcjach promocyjnych lub na koncesjonowaniu nazw i logo 
organizacji non profit przedsiębiorstwom w zamian za określony procent od docho
dów. Wydaje się, że ta forma współpracy z potencjalnym konkurentem daje szanse 
organizacjom niedochodowym, w obliczu znacznych braków i ograniczeń wywoła
nych niedostatkiem zasobów, na stabilny rozwój. 
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