
Lubelski sektor pozarządowy  

Liczba fundacji i stowarzyszeń1:   7040 (ok. 6% wszystkich) 

Liczba fundacji:   818   Liczba stowarzyszeń:   6222   

Liczba stowarzyszeń i fundacji na 10 tys. mieszkańców:    33  

Jak długo działają organizacje? 

 

Co robią organizacje? 

 

                                                           
1 REGON stan na 31.12.2015 
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Gdzie działają organizacje? 

 

Czy organizacje zatrudniają pracowników? 

 

Czy członkowie i wolontariusze wspierają organizacje? 

Średni procent aktywnych członków stowarzyszeń:  42% (w całym sektorze 49%) 

Procent organizacji korzystających ze wsparcia wolontariuszy: 58% (w całym 

sektorze 61%) 
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Ile pieniędzy miały organizacje w 2014 roku? 

 

Skąd organizacje miały pieniądze w 2014 roku? 

 

 
procent NGO korzystających z danego źródła 

Źródło lubelskie Polska 
publiczne środki zagraniczne 22% 18% 
środki krajowe - administracji 
rządowej 

21% 18% 

środki krajowe - administracji 
samorządowej 

60% 55% 

wsparcie od innych organizacji 8% 14% 
Składki członkowskie 61% 60% 
filantropia indywidualna i 
instytucjonalna 

52% 56% 

1% podatku 18% 23% 
własny majątek 12% 15% 
działalność gospodarcza i 
odpłatna  

13% 17% 

 

Jak przebiega współpraca z samorządem?  

Średnia ocena jakości współpracy z samorządem (na 10 stopniowej skali, gdzie 1 

oznacza „bardzo zła” a 10 „bardzo dobra”):  6,99  (w całym sektorze 6,88). 

Procent organizacji, które brały udział w konsultacjach organizowanych przez 

samorząd: 38% (w całym sektorze 39%). 
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Co organizacje myślą o sektorze i warunkach jego funkcjonowania? 

 

 

 

Niedoskonałość lub brak 

przepisów regulujących 

działania organizacji – 

utrudniają działanie 23% 

lubelskich NGO (w 

całym sektorze 31%) 

 

  

Trudności w zdobywaniu 

funduszy lub sprzętu 

niezbędnego do 

prowadzenia działań 

organizacji – przeszkadzają 

57% lubuskich NGO (w 

całym sektorze 65%) 

Ogólnie rzecz biorąc 

działania państwa polskiego 

sprzyjają w Polsce 

rozwojowi sektora 

pozarządowego – uważa 

32% lubelskich NGO (w 

całym sektorze 36%) 

W sektorze pozarządowym 

zbyt często dobre intencje 

rozgrzeszają brak 

skuteczności w działaniach 

– sądzi 51% lubelskich 

NGO (w całym sektorze 

46%) 

Wszystkie dane na podstawie badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015” 

zrealizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na reprezentatywnej próbie 4 tys. 

stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. 

Badanie zostało zrealizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z 

Funduszy EOG, a także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności. 


