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Mechanizmy przechwytywania wartości w modelu biznesu 
organizacji pożytku publicznego

Streszczenie

Organizacje pożytku publicznego (OPP), podobnie jak przedsiębiorstwa, dzia-
łają według określonych modeli biznesu. Jednym z ich podstawowych elementów 
składowych (obok tworzenia wartości dla interesariuszy), jest przechwytywanie 
wartości na rzecz organizacji. Celem niniejszego artykułu badawczego była iden-
tyfikacja mechanizmów przechwytywania wartości wśród największych (pod 
względem przychodów), polskich OPP. Materiał badawczy stanowiły obowiązko-
we sprawozdania finansowe i merytoryczne OPP oraz witryny internetowe tych 
organizacji. OPP stosują rozmaite mechanizmy przechwytywania wartości w trak-
cie swej działalności (wśród 100 największych pod względem przychodów organi-
zacji, zidentyfikowano łącznie 26 różnych mechanizmów). Jak wykazały badania, 
ich dywersyfikacja sprzyja osiąganiu lepszych wyników, biorąc pod uwagę łączną 
wysokość uzyskiwanych przychodów. 

Słowa kluczowe: organizacja pożytku publicznego, model biznesu, przechwyty-
wanie wartości.

Kody JEL: L31, L33, M30

Wstęp

Bez organizacji non-profit nie ma prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa i demo-
kracji. Organizacje te stwarzają bowiem ramy organizacyjne dla aktywności powodowanych 
koniecznością wypełnienia luki w działalności sektora publicznego i biznesu (Fudaliński 
2013, s. 39). Do takich właśnie podmiotów należą organizacje pożytku publicznego (OPP), 
powołane na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Uzyskanie statusu OPP daje m.in. następujące przywileje:
 - możliwość uzyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - zwolnienie od podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czyn-

ności cywilnoprawnych oraz zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych;
 - możliwość nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej 

radiofonii i telewizji (Ustawa … 2003). 
Natomiast jeśli chodzi o ujęcie istoty modelu biznesu, nadmienić trzeba, iż jego zde-

finiowanie od początku wzbudzało zainteresowanie, ale również liczne nieporozumienia 
oraz kontrowersje wśród badaczy (Falencikowski 2013, s. 19). Z pewnością brak zgodno-
ści w kwestii interpretacji tego pojęcia wynika z różnych kontekstów, w jakim termin ten 
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jest używany (Gajda 2014, s. 61). Geneza semantyczna pojęcia modelu biznesu, skłania 
wielu praktyków, jak i teoretyków zarządzania do przyjęcia założenia, iż koncepcja ta od-
nosi się tylko i wyłącznie do organizacji nastawionych na zysk – w tym przede wszyst-
kim przedsiębiorstw. Sugeruje to drugi składnik tego pojęcia, a mianowicie słowo „biz-
nes”, rozumiane jako przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne przynoszące zysk (Słownik 
Wyrazów Obcych 1997, s. 132). Niemniej jednak, koncepcja modelu biznesu ma o wiele 
szersze zastosowanie, niż przypisywany jej tradycyjnie sektor for-profit. Oczywiście, cho-
ciaż większość publikacji naukowych dotyczących modeli biznesu odnosi się bezpośrednio 
do funkcjonowania przedsiębiorstw (a konkretnie poszczególnych biznesów prowadzonych 
w ramach przedsiębiorstwa), to jednak niektórzy autorzy dopuszczają szersze zastosowanie 
tych modeli (np. odnoszące się do gospodarki narodowej) (Falencikowski 2012, s. 38-54) 
lub odnoszące się do zupełnie innych aspektów niż działalność gospodarcza (np. w odnie-
sieniu do osobistej kariery zawodowej)1. Kluczem nie jest tu wspomniany „biznes”, a fakt 
tworzenia (dostarczania) wartości na rzecz klientów (interesariuszy) oraz umiejętność jej 
przechwytywania na rzecz danej organizacji. Jeśli więc organizacja posiada sprawdzony 
sposób tworzenia, dostarczania i wykorzystywania wartości, oznacza to, że posiada również 
model biznesu. Przy tym, bez znaczenia jest fakt, czy działa w sektorze nastawionym na 
zysk czy też nie (Kaplan 2013). 

W związku z tak postawionym problemem, celem badań prezentowanych w niniejszym 
artykule była identyfikacja mechanizmów przechwytywania wartości wśród badanych OPP. 
Zgodnie z przyjętym celem, założono hipotezę o dodatnim związku między zdywersyfi-
kowaniem mechanizmów przechwytywania wartości stosowanych w modelach biznesu 
badanych organizacji, a efektami prowadzonej działalności w postaci maksymalizowania 
uzyskiwanych przychodów. 

Model biznesu organizacji pożytku publicznego 

Jak wspomniano, w odniesieniu do założeń ontologicznych modelu biznesu, brakuje po-
wszechnie akceptowanej zgody, zarówno co do samych założeń, na których powinna być 
zbudowana definicja, jak i samego pojęcia. Niemniej jednak wielu badaczy za istotę mo-
delu biznesu, uznaje nie tylko propozycję wartości skierowaną do klientów (interesariu-
szy), ale przede wszystkim podkreśla wagę przechwytywania wartości na rzecz organizacji 
(Chesbrough 2007; Osterwalder 2004) − bez czego żadna organizacja nie mogłaby w dłuż-
szym okresie przetrwać. Dowodem na to, są liczne próby zdefiniowania modelu biznesu, 
podkreślające znaczenie przechwytywania wartości. Na przykład model biznesu to:
 - artykulacja sposobu tworzenia wartości dla klientów i jej zawłaszczania z rynku (Sorescu 

i in. 2011);
 - opis przesłanek wskazujących na sposób tworzenia i dostarczania wartości oraz jej prze-

chwytywania (Osterwalder, Pigneur 2010, s. 14);

1  Na przykład budową własnej kariery zawodowej na podstawie modelu biznesu zajęli się m.in. T. Clark, A. Osterwalder, 
Y.Pigneur (2013).
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 - koncept, przy pomocy, którego podejmowane są strategiczne wybory tworzące wartość 
dla klienta, a następnie wykorzystując architekturę organizacji, zatrzymuje się część war-
tości u siebie (Smith, Binns, Tushman 2010, s. 450);

 - bazowa logika biznesu, uwzględniająca strategiczne wybory, podjęte w celu kreowa-
nia i przechwytywania wartości w ramach sieci wartości (Shafer, Smith, Linder 2005,  
s. 202);

 - opis, jak zasoby są łączone i przekształcane w celu wygenerowania wartości dla inte-
resariuszy oraz jak organizacja będzie wynagrodzona przez interesariuszy w zamian za 
dostarczone im wartości (Magretta 2002, s. 87).
Jak widać, w definicjach są podkreślane oba aspekty dotyczące wartości, a mianowicie 

jej tworzenie i przechwytywanie. W przypadku OPP, podobnie jak w przedsiębiorstwie, bez 
wygenerowania wartości dla klienta, organizacja nie będzie mogła przechwycić wartości 
dla siebie (Falencikowski 2013, s. 75). Jednak w odróżnieniu od przedsiębiorstwa, w któ-
rym przechwycenie wartości ma zapewnić środki na dalsze funkcjonowanie i generowanie 
wartości dla klientów oraz zatrzymać część tej wartości w postaci zysku dla właścicieli, 
w organizacjach pożytku publicznego występuje tylko pierwszy element. Oznacza to, iż 
przechwycona wartość ma umożliwiać dalsze sprawne funkcjonowanie organizacji (koszty 
personelu, utrzymanie majątku, inwestycje itd.), ale przede wszystkim chodzi o przekaza-
nie (transmisję) przechwyconej wartości na rzecz „klientów”, czyli realizowanie w praktyce 
misji OPP. 

Zakres metodyczny badań

Badaniami objęto organizacje pożytku publicznego (OPP), rozumiane zgodnie z ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem 
wyłonienia największych OPP wykorzystano bazę sprawozdań finansowych i merytorycz-
nych organizacji pożytku publicznego prowadzoną przez Departament Pożytku Publicznego 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W bazie OPP, według stanu z dnia  
1 stycznia 2015 roku, znajdowało się 8018 organizacji. Jako że termin publikacji sprawoz-
dania merytorycznego OPP za rok 2015 mija 15 lipca, to selekcję organizacji do badań roz-
poczęto w sierpniu, a zakończono w październiku 2016 roku. W wyniku tych prac wytypo-
wano sto organizacji pożytku publicznego w Polsce, które uzyskały w 2015 roku największe 
całkowite przychody. 

Kolejny etap badań obejmował identyfikację mechanizmów przechwytywania wartości 
przez wyselekcjonowane w pierwszym etapie organizacje non-profit (ten etap badań prze-
prowadzono w październiku i listopadzie 2016 roku). Należy wyraźnie podkreślić, że iden-
tyfikacji dokonywano jedynie z poziomu witryny internetowej organizacji. W tym celu OPP 
sprawdzono pod kątem posiadania własnej witryny internetowej. Zdecydowana większość 
organizacji umieszczała łącze do niej w ogólnie dostępnym w Internecie sprawozdaniu me-
rytorycznym. W pozostałych przypadkach do identyfikacji witryny wykorzystano standar-
dową wyszukiwarkę internetową Google. 
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Skupienie się w badaniach na identyfikacji mechanizmów przechwytywania wartości 
z poziomu witryny internetowej nie było przypadkowe. Przeciętny użytkownik Internetu, 
który jest potencjalnym darczyńcą konkretnej organizacji non-profit, praktycznie każdego 
dnia używa internetowych wyszukiwarek, co oznacza z kolei, że szukając informacji o kon-
kretnej organizacji non-profit, jego pierwszy z nią kontakt odbędzie się prawdopodobnie 
za pośrednictwem witryny internetowej. Również dla władz organizacji non-profit, witry-
na internetowa wciąż pozostaje najważniejszym kanałem komunikacyjnym, zaś Facebook, 
Google Plus, czy też mikroblogi, jak Twitter, wciąż zajmują w tej hierarchii dalsze miejsca 
(www1). 

Treści publikowane na stronie internetowej OPP odgrywać więc mogą kluczową rolę 
przy podejmowaniu decyzji o wsparciu, jakie konkretny darczyńca udzieli danej organiza-
cji. Sam ten fakt oznacza, że powinien on mieć do dyspozycji szereg narzędzi, za pomocą 
których może wesprzeć daną organizację. 

W celu zaprezentowania wyników badań, zastosowano metody statystyki opisowej (opis 
tabelaryczny), natomiast test chi-kwadrat posłużył sprawdzeniu postawionej hipotezy.

Identyfikacja mechanizmów przechwytywania wartości 
w organizacjach pożytku publicznego 

Organizacje pożytku publicznego nie generują zysków dla właścicieli, czy też inwe-
storów. Niemniej jednak muszą przechwytywać wartość, aby zdobyć środki na realizację 
własnej misji i założonych celów. To w kreatywności w wymyślaniu i umiejętnym wyko-
rzystywaniu mechanizmów przechwytywania wartości, tkwi istota przesądzająca o sku-
tecznym funkcjonowaniu tego typu organizacji. Pod tym względem badane organizacje są 
heterogeniczne. Średnio na 1 badaną organizację przypadały 2 wykorzystywane mecha-
nizmy przechwytywania wartości (dokładnie 2,08). Jednak, wśród badanych organizacji 
zidentyfikowano 3 podmioty w ogóle nie posiadające własnej witryny internetowej i aż  
31 organizacji, które pomimo posiadania strony, nie wykorzystywały jej do przechwyty-
wania wartości. Tylko dwie organizacje osiągnęły pod tym względem dwucyfrowy wynik 
(jedna 12 zidentyfikowanych mechanizmów, druga 10). 

W wyniku przeprowadzonych badań, zidentyfikowano łącznie 26 mechanizmów prze-
chwytywania wartości, jakie w swych modelach biznesu stosowały badane organizacje po-
żytku publicznego (por. tabela 1). 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, mającej na celu identyfikację stosowanych przez 
OPP mechanizmów przechwytywania wartości, najczęściej wykorzystywanym mechani-
zmem był specjalnie przygotowany i umieszczony na stronie OPP program do rozliczania 
PIT-u oraz możliwość dokonywania wpłat on-line bezpośrednio ze strony internetowej kon-
kretnej OPP. Zdiagnozowanie przyczyn wyraźnej dominacji obu tych mechanizmów, wy-
maga pogłębionych badań jakościowych, np. przy wykorzystaniu pogłębionych wywiadów 
indywidualnych czy też zogniskowanych wywiadów grupowych. Być może spowodowane 
jest to „uniwersalnością” obu tych mechanizmów (przychody z 1%, czy też wpłaty on-line 
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Tabela 1
Mechanizmy przechwytywania wartości według malejącej częstotliwości 
wykorzystywania

Lp. Mechanizm Charakterystyka Liczba 
organizacji

1 Pit.pl Przygotowany program do rozliczania podatku PIT, wstawiają-
cy automatycznie dane konkretnej organizacji w celu przekaza-
nia 1% z podatku.

41

2 Wpłaty on-line Możliwość wpłaty przez Internet na konkretną organizację, 
inicjatywę (np. chore dzieci, konkretne zwierzę itd.). 

37

3 Akcje cykliczne 
- projekty, które 
można wesprzeć

Na przykład Szlachetna paczka, Kup misia, Paka dla bezdom-
niaka, Pajacyk i inne akcje uruchomione na konkretne cele. 

18

4 Sklep online Prowadzenie sklepu internetowego (sprzedaż produktów 
i usług). 

13

5 Fundraising Pozyskiwanie środków finansowych przez niezidentyfikowaną, 
zwykle liczną grupę ludzi w formie open call. 

11

6 Sprzedaż wiązana 
– np. Fanimani.pl

Dokonywanie zakupów np. przez Fanimani (dostępnych 800 
sklepów), nie powoduje, iż klient płaci drożej, jednakże 2,5% 
wydatkowanej sumy, przekazywane jest na konkretną OPP  
(spośród 2700 wybranych organizacji). Inny przykład to akcja 
„im więcej jesz, tym bardziej pomagasz”, obejmująca lokale, 
które 10% obrotu z danego dnia przekazują na konkretną OPP.

11

7 Wypożyczanie 
sprzętu lub po-
wierzchni, 

OPP oferuje wypożyczenie sprzętu (np. rehabilitacyjnego), 
skorzystania z innych urządzeń, parkingów, basenów, będących 
w dyspozycji organizacji. 

8

8 Zbiórki surowców 
i darowizny rze-
czowe

Na przykład zbiórki „grosików”, nakrętek makulatury, kluczy 
na złomowanie, telefonów itd.

6

9 Zbiórki publiczne 
finansowe

Publiczne zbiórki pieniędzy. 6

10 Platforma pomocy Platformy (np. siepomaga.pl, domore.pl), pozwalające użyt-
kownikom wybrać cel społeczny lub organizację, którą chcą 
wesprzeć finansowo.

5

11 SMS Uzgodnione z operatorem przekazywanie całości lub części 
pieniędzy z SMS-ów .

5

12 Imprezy okolicz-
nościowe, np. ślub, 
chrzciny

Przykładowo, nie kupuję się nowożeńcom kwiatów, w zamian 
przekazując w Internecie pieniądze na określoną organizację. 

5

13 Aplikację na an-
droida albo iOS 
(iPhona)

Pobierane aplikacje kosztują określoną sumę, z której część jest 
przeznaczana dla organizacji.

4

14 Aukcje cykliczne Na przykład cały dochód z aukcji przeprowadzonej przez użyt-
kownika na stronie serwisu -charytatywni.allegro.pl, przezna-
czany jest na rzecz OPP. 

4

15 Testament Oferta pomocy, informacja, instrukcja na stronie internetowej 
OPP, co do możliwości zapisania w swoim testamencie części 
lub całości środków (majątku) na organizację.

4
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nie są zdeterminowane rodzajem aktywności organizacji). Natomiast oferowanie kursów 
czy YetiPay (najrzadziej wykorzystywane mechanizmy), wymagają określonego profilu 
działalności, zasobów (np. kadry szkoleniowej, pomieszczeń itd.), lub też rozbudowanej 
infrastruktury komunikacyjno-informatycznej. 

Liczebność mechanizmów przechwytywania wartości jako stymulanta 
uzyskiwania przychodów 

W celu ustalenia czy różnorodność (liczba) mechanizmów przechwytywania wartości 
jest pozytywnie powiązana z uzyskiwanymi przez OPP wynikami prowadzenia działalności 

Lp. Mechanizm Charakterystyka Liczba 
organizacji

16 Zaangażuj pracow-
ników, tzw. „koń-
cówka” pensji 

Tak zwany pay-roll (payrol giving), czyli program składki pra-
cowniczej, który jest formą dobrowolnego, regularnego wspar-
cia finansowego przekazywanego przez pracowników przedsię-
biorstw lub innych instytucji na rzecz OPP.

4

17 Darmowa reklama Udostępnianie banerów reklamowych przez różne strony inter-
netowe. 

4

18 Kartki świąteczne 
i/lub okoliczno-
ściowe

Przykładowo kartka narysowana przez chore dziecko, którą 
można nabyć, a tym samym wesprzeć dziecko, listy od Święte-
go Mikołaja itp. 

3

19 Przekazywanie 
części prowizji 
z obrotu bezgotów-
kowego

Od każdej transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy 
pomocy konkretnej karty banku (np. Bank Pekao S.A), przeka-
zywane są środki finansowe na rzecz podopiecznych. 

3

20 Własne czasopi-
smo 

Czasopismo, które możesz kupić z poziomu strony (często 
część jest za darmo, a za część trzeba zapłacić). 

3

21 Adopcja wirtualna 
zwierzaka- wirtual-
ny opiekun

Adoptujemy wirtualnie jakieś zwierzę i stajemy się wirtualnym 
opiekunem (stąd np. OPP czerpie środki na żywność). 

3

22 Kluby Przynależność do konkretnego klubu, z czym wiążę się regular-
ne opłacanie składki na rzecz OPP). 

3

23 Giełda Prowadzenie w Internecie giełdy „kupię-sprzedam”, z której 
część środków przekazywana jest na OPP. 

2

24 Lista ambasadorów Znana osoba za określoną sumę sprzedaje kartki z własnym 
podpisem, przeznaczając całą kwotę na konkretną OPP, albo 
licytuje się kolację ze znaną osobą

2

25 Kursy OPP organizuje kursy, zarabiając na nich (np. kurs Braille’a). 2
26 YetiPay Jest to szybki i bezpieczny sposób przesyłania pieniędzy 

w sieci. Działa jak elektroniczny portfel, do którego dodaje się 
środki, a następnie korzysta z nich podczas zakupów on-line 
i rozliczeń ze znajomymi.

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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(rozumianymi tu jako maksymalizacja przychodów całkowitych organizacji), posłużono się 
testem chi-kwadrat. W tym celu podzielono badane organizacje na dwie grupy pod wzglę-
dem przychodów oraz dwie grupy pod względem liczebności stosowanych mechanizmów 
przechwytywania wartości (por. tabela 2).

Tabela 2
Przychody całkowite OPP w rozbiciu na liczbę mechanizmów przechwytywania 
wartości   

Przychody całkowite (w PLN)
Liczba mechanizmów przechwytywania wartości (w szt.) 

0-2 3 i więcej

25 mln i mniej 65 10

Powyżej 25 mln 6 19

Razem 71 29

Źródło: jak w tabeli 1.

Test niezależności chi-kwadrat (χ2 = 35,762 < χ2
α=0,05 = 3,842), potwierdza występowanie 

związku między liczbą stosowanych mechanizmów przechwytywania wartości a uzyski-
wanymi przychodami całkowitymi. Współczynnik kontyngencji C Pearsona (z poprawką 
Yatesa) wynosi 0,497. Można więc potwierdzić postawioną hipotezę, iż dywersyfikacja sto-
sowanych mechanizmów przechwytywania wartości jest pozytywnie powiązania z efektami 
prowadzonej przez OPP działalności (aczkolwiek orzec można jedynie o przeciętnej sile 
zależności między obiema zmiennymi).

Podsumowanie

Wszystkie organizacje (nie tylko przedsiębiorstwa) wykorzystują określone modele biz-
nesu. Organizacje non-profit nie tylko działają według własnych modeli biznesu, ale ich 
aktywność może wpływać na zmiany modelu rozwoju Polski z zależno-wykonawczego na 
podmiotowo-kreatywny (Frąckiewicz-Wronka 2015, s. 15). Kreatywność, w przypadku or-
ganizacji pożytku publicznego, wyrażać się może w wykorzystywaniu niekonwencjonalnych 
i zróżnicowanych sposobów przechwytywania wartości, co stanowi istotny element każdego 
modelu biznesu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, różnorodność wykorzystywanych 
mechanizmów przechwytywania wartości ma dodatni związek z efektami prowadzonej 
działalności w postaci wielkości zdobywanych środków (całkowitych przychodów organi-
zacji), umożliwiających dalsze funkcjonowanie organizacji, a także realizację misji i wyzna-
czonych zadań.
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Prezentowane w artykule badania charakteryzują się pewnymi ograniczeniami, a miano-
wicie brakiem badań jakościowych, które pozwoliłyby nie tyle na samą identyfikację oraz 
częstość wykorzystywania poszczególnych mechanizmów przechwytywania wartości, ale 
na „wniknięcie” do wnętrza organizacji i zrozumienia powodów wykorzystywania (bądź też 
nie) określonych mechanizmów. 
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Value-Capturing Mechanisms in Business Model of Public Benefit 
Organisations

Summary

Public benefit organisations (PBO) like enterprises operate according to certain 
types of business models. One of the basic elements of these models (besides creat-
ing value for stakeholders) is capturing value to the organisation. The aim of the 
research paper was to identify the mechanisms of capturing values among the larg-
est (in terms of revenues) Polish public benefit organisations. The research material 
is based on the mandatory financial and material reports of the PBO and on their 
websites. PBO use a variety of value-capturing mechanisms during their operations 
(a total of 26 different mechanisms were identified in the 100 largest organisations). 
According to the research, the diversification of value-capturing mechanisms pro-
motes better performance (in terms of amount of total revenue earned) by individual 
public benefit organisations.

Key words: public benefit organisations, business model, capturing value.

JEL codes: L31, L33, M30

Механизмы перехвата ценностей в бизнес-модели общественно 
полезных организаций (НКО)

Резюме

Общественно полезные организации (ОПО), так же как предприятия, дей-
ствуют в соответствии с определенными бизнес-моделями. Один из их основ-
ных составных элементов (наряду с созданием ценностей для стейкхолдеров) 
– перехват ценностей в пользу организации. Цель настоящей исследователь-
ской статьи – выявить механизмы перехвата ценностей среди самых крупных 
(по доходу) польских ОПО. Исследовательский материал составляли обяза-
тельные финансовые отчеты и отчеты по существу ОПО, а также интернет-
витрины этих организаций. ОПО применяют разные механизмы перехвата 
ценностей по ходу своей деятельности (в числе 100 крупнейших по доходу 
организаций выявили в целом 26 разных механизмов). Как показали обсле-
дования, их диферсификация способствует достижению лучших результатов, 
учитывая общую сумму получаемых доходов. 

Ключевые слова: общественная благотворительная организация, бизнес-мо-
дель, перехват ценностей.

Коды JEL: L31, L33, M30
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