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W Polsce zarejestrowanych jest ponad 80 tys. 
organizacji pozarządowych: 11 tys. fundacji  
i 72 tys. stowarzyszeń (nie licząc Ochotniczych 
Straży Pożarnych). Aktywnie działa ok. trzy czwarte 
z nich. 

Większość organizacji prowadzi działania wyłącz-
nie na skalę regionalną lub lokalną: 23% działa  
co najwyżej na terenie województwa/ regionu,  
34% – na terenie gminy lub powiatu, a 7% 
ogranicza się do aktywności w najbliższej 
okolicy. Działania ogólnopolskie prowadzi 28% 
organizacji, a co dziesiąta jest aktywna na arenie 
międzynarodowej. 

Wśród stowarzyszeń dominują organizacje lokalne, 
natomiast większość fundacji działa na skalę  
co najmniej całego kraju. 

Blisko jedna czwarta organizacji zarejestrowana 
jest na terenach wiejskich, zaś ok. jedna trzecia  
w miastach wojewódzkich. Większość organizacji 
z miast wojewódzkich działa na skalę co najmniej 
ogólnopolską. 

Najwięcej jest stowarzyszeń (a z rzadka też fun- 
dacji) sportowych i hobbystycznych: to podstawo-
wy obszar działań dla 38% organizacji.
 
Druga pod względem liczebności grupa organizacji 
koncentruje swoje działania na kulturze i sztuce: 
w 2012 roku stanowiły one 17% całego sektora, 
a ich liczba w ostatnich latach wzrasta. 

Kolejne 14% organizacji jako główny obszar swoich 
zainteresowań wskazuje edukację i wychowanie. 

Mniej organizacji zajmuje się w Polsce usługami 
socjalnymi/ pomocą społeczną oraz ochroną zdro-
wia – każda z tych dziedzin stanowi podstawowe 
pole działania dla 6% organizacji. 

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PODSTAWOWE INFORMACJE
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Polski sektor pozarządowy jest bardzo zróżnicowany. 

Mniej niż jedna czwarta organizacji (22%) działa  
w rytmie codziennym, angażując przynajmniej 
część swoich pracowników lub wolontariuszy  
we wszystkie dni robocze w godzinach pracy. 

Blisko jedna trzecia organizacji (29%) pracuje dużo 
i systematycznie, ale tylko w niektóre dni tygodnia 
lub popołudniami i wieczorami.

Jedna szósta sektora pozarządowego (16% 
organizacji) podejmuje wprawdzie systematyczną 
działalność, jednak w niewielkim wymiarze – nie 
częściej niż raz w tygodniu. 

Ostatnia grupa organizacji, obejmująca blisko 
jedną trzecią sektora, to stowarzyszenia i fundacje, 
które nie podejmują systematycznych działań. 
21% organizacji deklaruje, że czasem ich człon-
kowie pracują intensywnie codziennie, by potem 
przez wiele tygodni nic nie robić, natomiast 8% 
respondentów przyznaje wprost, że ich organizacja 
podejmuje niewiele działań. 

Niezbyt intensywne lub niesystematyczne działania 
organizacji mogą wynikać ze świadomej decyzji 
członków. Zdarza się jednak również, że osoby 
związane z organizacją chciałyby działać z większą 
intensywnością, ale nie są w stanie poświęcić 
więcej czasu na pracę społeczną. Niewielki zakres 
działania takich organizacji powoduje, że mają 
nikłe szanse na pozyskanie środków finansowych, 
które umożliwiłyby zatrudnienie pracowników. 

Połowa polskich organizacji nie posiada żadnego 
majątku, nawet w postaci wyposażenia biurowego 
czy oprogramowania. 

Nieco ponad jedna czwarta dysponuje mieniem 
wartym do 10 tysięcy złotych,  a zaledwie w przy-
padku w przypadku 6% przekracza ono 100 tys. zł.

Majątek stowarzyszeń i fundacji najczęściej 
ogranicza się do sprzętu i wyposażenia biurowego 
(posiada go 30% organizacji) lub specjalistyczne- 
go – np. sportowego lub rehabilitacyjnego (27%). 

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ZRÓŻNICOWANIE
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W polskim sektorze pozarządowym zdecydowanie 
dominują stowarzyszenia, a więc organizacje człon-
kowskie (jest ich sześć razy więcej niż fundacji). 

Działania organizacji opierają się przede wszystkim 
na pracy społecznej: zarówno członków lub władz 
(a więc wolontariuszy wewnętrznych), jak i wolon-
tariuszy zewnętrznych, nienależących formalnie  
do organizacji.

W niemal wszystkich (94%) organizacjach regular-
nie, nieodpłatnie pracują członkowie i przedstawi-
ciele władz. 

Z wolontariuszami zewnętrznymi współpracuje 
nieco ponad połowa (55%) stowarzyszeń i fundacji. 
Najczęściej krąg takich współpracowników 
ogranicza się do kilku osób (przeciętnie 8), jednak 
istnieją też organizacje współpracujące z dziesiąt-
kami lub setkami wolontariuszy.

Tylko co piąta organizacja (19%) zatrudnia pra-
cowników etatowych (na cały etat lub jego część), 
natomiast kolejne 21% regularnie współpracuje  

z osobami, które nie mają wprawdzie podpisanych 
umów o pracę, jednak co najmniej raz w miesiącu 
pracują odpłatnie na rzecz organizacji. 

Dalsze 16% organizacji nie ma żadnych stałych 
współpracowników, jednak nieregularnie, od czasu 
do czasu, zleca odpłatne wykonanie jakiejś pracy. 

Granica pomiędzy osobami pracującymi społecznie 
a pracownikami bywa nieostra: zdarza się, że te 
same osoby pracują część czasu odpłatnie, zaś gdy 
brakuje środków na działania – kontynuują swoją 
pracę bez wynagrodzenia.

Prawie połowa organizacji (45%) nie płaci  
za pracę na jej rzecz, nikogo nie zatrudnia  
i w całości opiera się na pracy społecznej. Wśród 
organizacji działających w skali najbliższego  
sąsiedztwa odsetek ten sięga aż 75%, zaś wśród 
tych o zasięgu ogólnopolskim spada poniżej 40%.

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ZAANGAŻOWANE OSOBY
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Polski sektor pozarządowy jest ogromnie  
rozwarstwiony w zakresie dostępnych środków 
finansowych. 

Jedna piąta organizacji (20%) dysponowała  
w 2011 roku zaledwie kilkuset złotymi lub nie miała 
żadnych środków.
 
Jednocześnie 4% najbogatszych zanotowało roczne 
przychody rzędu miliona lub więcej złotych każda, 
kumulując w ten sposób większość przychodów 
całego polskiego sektora pozarządowego. 

Budżet przeciętnej organizacji wynosił w 2011 roku 
18 tys. zł i było to nieco mniej niż jeszcze dwa lata 
wcześniej.

Większość organizacji finansuje swoją działalność 
z maksymalnie 2-3 źródeł. Najpopularniejsze 
to składki członkowskie – korzysta z nich 61% 
organizacji, jednak najczęściej stanowią one mało 
znaczącą pozycję w budżetach organizacji.

Blisko połowa (49%) organizacji uzyskuje finan-
sowanie ze środków samorządowych: od urzędów 
miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów 
marszałkowskich. Najczęściej są to stosunkowo 
duże pieniądze (przeciętnie stanowią ponad połowę 
budżetu organizacji korzystającej z tych środków).

Analiza łącznych przychodów całego sektora poza-
rządowego pokazuje, że ponad połowa funduszy  
to pieniądze publiczne: samorządowe (19%),  
rządowe i administracji centralnej (18%),  
europejskie (12%) oraz wpłaty z tytułu 1% podatku.

W ostatnich latach spada znaczenie filantropii: 
darowizny od osób indywidualnych (wliczając  
w to zbiórki publiczne) uzyskało w 2011 roku  
29% organizacji, zaś środki od przedsiębiorstw  
i instytucji – 30%. Łącznie pieniądze z tych źródeł 
stanowią około jednej dziesiątej budżetu całego 
sektora (11%).

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
FINANSE
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Organizacje pozarządowe bardzo się między sobą 
różnią pod względem codziennej organizacji pracy.
Można wyodrębnić 4 segmenty sektora:

Spontanicznicy to organizacje działające  
w sposób elastyczny i spontaniczny, bazujące 
niemal wyłącznie na zaangażowaniu społecznym, 
dysponujące niewielkimi budżetami. Skupiają się 
na działaniach „tu i teraz”: zaledwie co dziesiąta 
ma plany i strategie na kilka lat wprzód. Stanowią 
ok. 1/3 sektora pozarządowego.

Na drugim biegunie sytuują się przedsię- 
biorstwa NGO – duże organizacje dysponujące 
wysokimi budżetami, zatrudniające pracowników, 
tworzące plany i strategie, starające się organizo-
wać swoją pracę w sposób profesjonalny.  
Takie organizacje to zaledwie 7% sektora.

Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami mieści się trze-
ciosektorowa „klasa średnia”, dysponująca przeciętny-
mi budżetami:

 

Hierarchiczni aktywiści nie mają rozbudowa-
nych zespołów pracowników czy wolontariuszy,  
a mimo to tworzą jednoznaczną strukturę i hierar-
chię (nierzadko związaną z autorytetem silnego 
lidera lub liderki). Rzadko jednak opracowują plany 
i strategie, nie kładą też dużego nacisku na profes- 
jonalizację działań. Ponad połowa z nich działa  
w miarę systematycznie, choć nie na co dzień.

Demokratyczni zadaniowcy charakteryzują 
się płaską, demokratyczną strukturą: nie określają 
zależności służbowych ani hierarchii w organizac- 
ji, zaś zaangażowane osoby w równym stopniu 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji. Jednocześ- 
nie, jeśli chodzi o codzienną pracę, starają się jasno 
określać zadania i odpowiedzialność poszczegól-
nych osób. Pomimo gorszego zaplecza material-
nego niż przedsiębiorstwa NGO kładą duży nacisk 
na planowanie budżetowe, tworzenie strategii czy 
intensywne kontakty zewnętrzne.

10

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
SEGMENTY SEKTORA
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Najważniejszymi partnerami sektora pozarządowe-
go są urzędy miast i gmin, z którymi kontaktuje się 
85% organizacji, zaś 41% ma częste, regularne kon-
takty. Równie intensywne relacje wiążą organizacje 
z mieszkańcami – lokalną społecznością. 

Samorząd lokalny jest ważnym partnerem zwłasz-
cza dla organizacji wiejskich. Spośród nich aż 95% 
utrzymuje relacje z urzędami gmin (przy czym dla 
58% są to kontakty częste i regularne), zaś 58% 
uzyskuje od władz gminnych dotacje na działania.

Kontakty z samorządem polegają przede wszystkim 
na wymianie informacji oraz współpracy finan-
sowej: organizacje realizują zadania publiczne 
zlecane i dotowane przez urzędy miast i gmin.

Istotna jest też współpraca wewnątrz samego sek-
tora pozarządowego: kontakty z innymi lokalnymi 
organizacjami utrzymuje 81% stowarzyszeń  
i fundacji, jednak stosunkowo rzadko kontakty  
te przyjmują formę regularnej współpracy. 

Zaledwie jedna trzecia organizacji należy do jakichś 
porozumień, związków czy federacji. 

Wśród najważniejszych partnerów znajdują się  
też lokalne media, dzięki którym organizacje mogą 
promować swoją działalność, a także szkoły  
i ośrodki sportowe, które są miejscem działalności 
wielu stowarzyszeń i fundacji.

Z przedsiębiorstwami kontakty utrzymuje prawie 
dwie trzecie organizacji, zaś połowa uzyskuje  
od nich wsparcie. Najczęściej przyjmuje ono formę 
darowizn finansowych i rzeczowych, rzadziej 
natomiast organizacjom udaje się pozyskać usługi 
po obniżonych cenach lub nieodpłatne.

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
KONTAKTY Z OTOCZENIEM
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Rośnie wiedza Polaków na temat organizacji pozarzą-
dowych. 

W 2012 roku słyszeli o ich działaniach niemal 
wszyscy ankietowani (92%) – choćby za pośred- 
nictwem znajomych czy w radiu lub telewizji. 

Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 88%,  
a w poprzednich latach był jeszcze niższy.

Wiedza ta często jest jednak powierzchowna i dotyczy 
tylko niektórych działań, na ogół tych nagłaśnianych 
przez media.

Większość Polaków wie o działalności organizacji 
charytatywnych, duża część zna też organizacje 
ratownicze (GOPR, WOPR), ekologiczne czy 
związane z pomocą humanitarną. 

Niewiele osób słyszało jednak o aktywności naj-
liczniejszych w Polsce organizacji sportowych czy 
kulturalnych (zaledwie po kilkanaście procent). 

Organizacje pozarządowe postrzegane są przez Pola-
ków bardzo niejednoznacznie. 

Prawie połowa (43%) zgadza się ze stwierdzeniem, 
że „rozwiązują one ważne problemy społeczne  
w moim sąsiedztwie”, podczas gdy jeszcze 7 lat 
temu deklarowało tak tylko 26% badanych.

Jednocześnie duża część osób nie dostrzega roli 
sektora pozarządowego w zmianach na skalę 
ogólnopolską: prawie połowa ankietowanych  
(48%) ocenia, że organizacje mają na ogół niewiel-
ki wpływ na rozwiązywanie ważnych problemów 
społecznych w Polsce.

Rośnie liczba Polaków przekonanych, że organizac- 
je skuteczniej dostarczają pomocy niż instytucje 
państwowe (61%). 

Wciąż połowa ankietowanych uważa, że w organi-
zacjach często dochodzi do nadużyć i prywaty.

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
POLACY O SEKTORZE
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Raport „Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce”
http://www.ngo.pl/CodzienneZycieNGO 

Prezentacja zawierająca najważniejsze fakty o polskim sektorze pozarządowym
http://www.ngo.pl/FaktyNGO2012 

Filmy, w których eksperci Stowarzyszenia Klon/Jawor komentują wyniki badań
http://www.ngo.pl/FilmyNGO2012

Artykuły omawiające główne wnioski z badań sektora pozarządowego
http://www.ngo.pl/ArtykulyNGO2012

WIĘCEJ DANYCH NA TEMAT POLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
ZNALEŹĆ MOŻNA W SERWISIE CIVICPEDIA.NGO.PL



Stowarzyszenie Klon/Jawor od 12 lat wspiera stowarzyszenia, funda-
cje, nieformalne ruchy obywatelskie i osoby działające społecznie.

Dla organizacji i społeczników prowadzimy:

portal organizacji pozarządowych; największe internetowe źródło 
informacji (codziennie 100 nowych!) o organizacjach pozarządowych 
i aktywności obywatelskiej  
ngo.pl

największy zbiór danych (ponad 140 tys. profili) o organizacjach  
i instytucjach z nimi związanych  
bazy.ngo.pl 

Internetowe Centrum Wsparcia; bezpłatne porady on-line dla zakła-
dających i prowadzących organizacje  
poradnik.ngo.pl 

serwis poświęcony badaniom społeczeństwa obywatelskiego 
civicpedia.ngo.pl 

serwis z danymi o społeczno-ekonomicznej kondycji gmin, powiatów 
i województw  
mojapolis.pl 

praktyczne wydawnictwa: seria cenionych broszur 3w* oraz nowo-
czesnych poradników ABC III sektora 
sklep.ngo.pl

Od 10 lat monitorujemy kondycję trzeciego sektora – wszystkie 
edycje badań dostępne są na civicpedia.ngo.pl. 




